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V minulém čísle jsme vás hned titulní fotografií nalákali na článek, který vychází až v tomto
čísle, a navíc jen jeho první polovina. Věříme ale, že čekání stálo za to a Čápův článek Stínadla ve světě je bezesporu stěžejním materiálem tohoto čísla Klubovního hlasatele.
Na podzimní toulání přírodou a třeba taky podzemím je expertkou Žemle, která se tentokrát smaží na Grilu a na kterou shodou náhod směřovala i jedna z otázek pro věštkyni Sáru.
Další obsah čísla je neméně zajímavý, ale ten už objevujte sami. Vaše redakce.
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GRIL•GRIL•GRIL
DNES SE SMAŽÍ

Tereza Žemlíková - Žemle
Představ se stručně našim
čtenářům.
Jsem obyčejná holka
z Beskyd. Baví mě toho
strašně moc, třeba prolízání podzemí, toulání se,
hraní na kytaru, čtení, po-

řádání zážitkových akcí,
žonglování...
Mým životním snem je
dokázat něco, co ještě nikdo nedokázal, ale ještě
jsem nepřišla na to, co by
to mělo být.

Jak ses dostala do SPJF? Kdy
ses o něm poprvé dozvěděla?
Do SPJF mě přilákala spolužačka Anežka, jela jsem s
ní a Tygřím drápem do Cerekvice nad Bystřicí na akci
Retroléto. To se mi tak líbilo,
že jsem vstoupila do klubu
a další dva roky jezdila snad
na všechna setkání klubů. V
tomhle ohledu mě SPJF hodně ovlivnilo, začala jsem víc
cestovat po Česku, přestala jsem se bát spousty věcí
a hodně posunula hranice
svých možností.
Byla jsi členkou klubu Tygří
dráp, jak k tomu došlo?
Anežka byla vedoucí štramberského klubu, což bylo od
Frenštátu pod Radhoštěm
kousek na dojíždění, a protože jsme si rozuměly jak s
Anežkou, tak s ostatníma
děckama v Drápu, začala
jsem každý pátek jezdit na
klubovní schůzky k nim.
Můžeš nám říct něco bližšího
k činnosti Tygřího drápu během tvého členství v něm?
Jéje, dělali jsme spoustu
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zprávách stoprocentně nezazní a to mě hodně bavilo.

Žemlina záliba v podzemí a štolách je více než zjevná.
skvělých věcí, hrávali jsme
airsoft, bojovky v lese, luštili šifry, jezdili na klubovní
setkání a tábory. Dokonce
nám Anežčin tatínek postavil na zahradě klubovnu, kde
jsem měli kamínka, nástěnky, kroniku a bylo to prostě
naše klubovní doma. Čas od
času jsme vymysleli něco
hodně zajímavého, jednou
jsme třeba byli v pokusných
štolách v lomu.

Jednou mi prostě přišel
email, jestli bych se nechtěla stát spolutvůrcem časopisu, ani nevím, kde na mě
tehdy sehnali kontakt. Mě
to přišlo jako zajímavá zkušenost a tak jsem se tomu
asi rok věnovala. Měla jsem
na starosti rubriku Mozaika
zpráv, kam jsem se vždycky
snažila vybírat ty největší
perličky, které v televizních

Nyní jsi členkou a dokonce
zástupkyní šerifa v osadě
Tuláci podzemí. Jaká je historie vaší osady?
Potkali jsme se úplně náhodou v Českém krasu, kde
jsou zatopené lomy zvané
Ameriky. Spojily nás společné zájmy i pohled na svět
a časem se z toho vyklubalo silné přátelství. Začínali
jsme čtyři, teď je nás šest
plus pár dalších lidí okolo,
kteří s námi jezdí a víkendy
strávené s osadou vždycky
stojí za to.
Zrovna před několika dny
jsem měl tu čest zúčastnit
se vašeho čtvrtého výročního ohně. Máte i nějaké
další tradice? Co vlastně v
osadě podnikáte?
Další tradice? Máme jich
docela dost. Na podzim

Prý tou dobou Tygří dráp
požadoval změnu stovkaře,
víš o tom něco bližšího?
Ach, tohleto... k tomu asi
nejde říct nic jiného, než
že jsme byli mladí, ješitní a
hloupí.
Byla jsi aktivní v časopise
Eldorado, můžeš nám o
tom říci něco více? Jak ses
k tomu dostala?
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Kdysi byla Žemle mladá, ješitná a hloupá.
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míváme Moravský víkend
– to ostatní osadníci, kteří jsou povětšinou z Prahy
zavítají za mnou do Brna,
tradičně jdeme na nějaký
koncert, v sobotu do podzemí a taky „ukradnem
kočku“ (ale pšt, to je osadní tajemství). Každý rok
jedeme v zimě minimálně
jednou na Ameriky – místo, kde to všechno začalo.
A na jaro pak jezdíme na
Velikonoční Roverky (kam
jsme teda letos jeli až na
prvního máje, ale název už
té akci zůstal).
S Tulákama podnikáme co
se nám chce – všichni milujeme podzemí, takže hodně
vandrů se koná do oblastí,
kde je možné vlézt pod zem.
Ale taky skály, nebo prostě
jen pěkné lesy a kopce nám
jsou blízké a tak je možné
nás potkat kdekoliv.
Kromě toho máme taky
rádi zchátralé továrny a jiné
radosti, posledně jsme tře-

Kdo z nich je Žemle?
Často trávíš čas vandrováním. Můžeš vypíchnout
jedno místo nebo jeden
vandr, který ti utkvěl v paměti nejvíce?
Ven jezdím zhruba jednou za měsíc, jak kdy, podle času, nálady i ročního
období. Každý vandr je
jedinečný a nabitý zážitky, proto je těžké vybrat z
nich jeden nej, ale akce na
kterou často a ráda vzpo-

„Vedu družinku nejmladších holčiček
a moc mě to baví.“
ba byli ve známé továrně
Poldi Kladno. Ale protože
jsme především parta kamarádů, občas děláme věci
podobné těm klubařským –
jdeme společně plavat, na
koncert, projít se pražskýma
uličkama, nebo třeba se jen
projet přívozem.
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mínám se jmenovala Zimní
Beskydy, tehdá jsme jeli s
osadou do malého sroubku kousek od Kněhyně.
Bylo to někdy na začátku
března, užili jsme si sněhu, ledu a boje s kouřícími
kamny, ale bylo nám tam
moc hezky.
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Jaké jsou tvoje další zájmy?
Jak trávíš svůj volný čas?
Svůj volný čas teď rozděluji mezi Hnutí Brontosaurus, což se skupina lidí,
kteří pořádají dobrovolnické akce, na kterých pomáhají přírodě (třeba sázejí
stromky) a mezi skautský
oddíl, kam jsem se úplnou
náhodou asi před rokem
připletla. Vedu družinku
nejmladších holčiček a
moc mě to baví.
Po večerech chodím běhat, hraju na kytaru, čtu,
vyrábím různé hezké věci a
občas navštívím nějaké divadlo nebo koncert.
Co ty a foglarovky? Kolik
jsi jich přečetla? Která se ti
nejvíce líbila?
Foglarovky mě v mých
dvanácti, kdy jsem je začala
číst, hodně ovlivnily, začala
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instruktora i vedoucího.
Každý byl jiný, jedinečný.
Jednu věc jsem však vypozorovala – pokud se s
dětmi něco dělá i přes rok
a ne jen na letním táboře,
tak je to pro ně i pro vedoucí mnohem lepší, víc si
to užijou a víc jim to dá.

V záplavě molitanu se cítí jako doma.
jsem dokonce psát knihu,
jako kluci v Jezerní kotlině
a nosila jsem v klopě žlutý
špendlík (což ostatně dělám dodnes). Přečetla jsem
všechny, které byly v naší
maloměstské knihovně k
mání, pár mi jich chybí. Asi
ale nemám žádnou nejoblíbenější, ale třeba Modrá
rokle, Chata v Jezerní kotlině nebo Dobrodružství
v Zemi nikoho se mi líbily
hodně.
Byla jsi účastníkem několika táborů s Bobří stopou,
jak na ně vzpomínáš?
Jen v nejlepším. Vážně,
na svůj první tábor s Bobří stopou jsem jela až ve
čtrnácti, ale i tak jsem se
tam měla spoustu věcí co
učit. I na mladších klubařích jsem mohla porozovat, jak během tábora
„povyrostou.“ Jsou to
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roky, na které ráda vzpomínám a které mi hodně
daly.
Byla jsi vedoucí i na jiných
táborech, dokázala bys tábory porovnat?
Nedokázala, za svůj život
jsem byla asi na pětadvaceti táborech, vyzkoušela jsem si roli účastníka,

Co bys vzkázala čtenářům
Klubovního hlasatele?
Dělejte v životě, co vás
baví. A je-li to právě klubaření, dělejte to srdcem a s
nadšením. A taky jezděte
na setkání a tábory, protože společně vždycky zažijete víc.
-Ptal se SovaKoho máme vyzpovídat
do dalších čísel Klubovního hlasatele? Dejte nám
tip na klubovni.hlasatel@
spjf.cz!

„S Tulákama podnikáme co se nám chce.“
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A K T UÁ L N Ě / M O H LO BY VÁ S Z A J Í M AT

Bodování Klubovního
hlasatele

Již od minulého čísla běží systém minibodování, do kterého se může zapojit každý z
vás (a opravdu každý, nehledě na věk či příslušnost ke klubu). Není se dokonce ani potřeba hlásit - my vás automaticky zavedeme
do tabulky bodování, jakmile obdržíte svůj
první bod.
Body je možné získávat za komentáře v
rubrice Foto s bublinou, za zaslané fotky či
články, náměty na rozhovor do rubriky Gril
a další (budeme vždy upozorňovat, pokud
bude za něco možné získávat body).
Po čase bodování vždy vyhodnotíme a
jednoduše určíme vítěze. Ten obdrží velkou
komiksovou knihu Rychlé šípy či jinou ekvivalentní knihu dle svého výběru!

Porodní komise informuje

O časopis Bobří stopa (a jistě také Klubovní hlasatel) se jako první zajímala Janička,
čerstve narozená dcera vyškovské klubařky Jany Slavičínské - Pony.

Přístav volá

Jedna z nejznámějších knih Jaroslava Foglara Přístav volá vyjde 25. listopadu 2014
jako komiks. Autorem komiksu je Milan
Teslevič a knihu vydá nakladatelství Olympia v souvislosti s 80. výročím prvního vydání této Foglarovy prvotiny.

Bobří stopa je živý časopis

Prohlásil její šéfredaktor Vojtěch Hanuš a
parafrázoval tak repliku z jednoho známého komiksu: „Musí to žít!“

Přijímáme příspěvky

Bobr děkuje

Dosavadní předseda SPJF Miloš Vraspír Bobr, který tuto funkci zastává již 15 let, bude
na Valné hromadě 22. listopadu kandidovat
pouze do Vedení SPJF, o pozici předsedy už se
ale ucházet nebude. Poděkoval všem dosavdním členům Vedení za skvělou spolupráci.
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Myslíte si, že psát články, povídky nebo
cokoliv vtipného nebo jinak zajímavého můžou do Klubovního hlasatele jen vyvolení?
Ne tak docela. Pokud vás napadá, co
napsat, udělejte to a výsledek pošlete na
email klubovni.hlasatel@spjf.cz.
Pokud shledáme, že je to dobré, v Hlasateli to otiskneme!
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Stínadla ve světě (1/2)
Již v minulém čísle Klubovního hlasatele
jsme upozorňovali na to, že nejen v České kotlině lze nalézt uličky připomínající
Stínadla. Čtenáři foglarovek se všeobecně
shodují na tom, že se Jaroslav Foglar při
psaní své detektivní trilogie, odehrávající se v tajemné městské čtvrti, inspiroval
uličkami staré Prahy a dalších českých
měst, jenže při cestách po světě člověk
brzy zjistí, že pražské uličky nejsou ani
nejužší, ani nejspletitější z tisíců světových měst. Tak proč by vlastně Jestřáb
nemohl stínadelskou atmosféru nasát v
některé mnohem exotičtější krajině?
V následujícím článku se s vámi chci
podělit o své zkrácené postřehy z hledání těch pravých Stínadel po celé naší
planetě. Začal jsem v roce 1997 v Pobaltí
a neskončil dodnes, protože tajemných
zákoutí, rozdělovacích tříd a myších děr
je na světě pořád ještě hodně! Odpusťte
mi proto neznalost spousty stínadelských
dvorků, bez které se žádný podobný článek neobejde - ostatně ani nejzkušenější

Stínadelské bloky ve Vilniusu.
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vontové neznají všechna zákoutí své neopakovatelné čtvrti.

Stínadla v Evropě

Svoji procházku světovými Stínadly nemůžeme začít jinde než na starém kontinentě, tam, kde od středověku vznikaly
kamenné ulice královských měst. V nich
se domy donekonečna přestavovaly, vršily
na sebe a jejich zdivo tak pamatuje staletí.
Jedny z nejlepších evropských uliček určitě
najdeme v Praze, kde ostatně Jaroslav Foglar celý svůj život žil. Některá zákoutí na
Starém Městě, Josefově, Malé Straně, ale
třeba také na Žižkově či v Karlíně, jako by ze
Záhady hlavolamu vypadla. Jenže před léty.
Stále houstnoucí nános turistických
hospůdek, prodejen se suvenýry, hotelů,
klenotnictví a stánků s tretkami Stínadla
pohřbil kdesi v historii. Nezbývá než se
zaposlouchat do vyprávění pamětníků,
kteří vzpomínají na konec 80. let a zamířit
mimo metropoli.
Česko nabízí i další města, jejichž staré
čtvrti stojí za návštěvu. Stínadla ve Znojmě, Táboře, Třebíči nebo Českém
Krumlově se těm z knížky podobají, ale chybí jim podstatná věc
- tramvaj, která jezdí po Rozdělovací třídě. Zbývá tak nejstarší část
Olomouce a pak už jen řada menších měst, nad kterými jen proletíme: Litoměřice, Mšeno, Boskovice, Kutná Hora, Litomyšl, Písek
a některá další… Zapomnout bychom neměli také na skutečná
Stínadla, tedy čtvrť v severočeských Teplicích. Zajímavý testík týkající se českých Sínadel najdete
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zde: www.kawi.cz/patrani/stinadla/.
Nedaleko českých zemí určitě zaujme
svým sínadelským stylem jižní pomezí Polska. Ještě před několika lety zanedbané, od
uhelného kouře černé a hrubou dlažbou lemované domy jako by vypadly z oka nejdrsnějším zákoutím z knížek.

Tajemné uličky v Granadě.
Wałbrzych, Bystrzyca Kłodzka nebo Kłodzko nabízí zákoutí srovnatelná s nejtajemnějšími místy Čech a Moravy snad také proto, že kdysi patřila ke stejnému království. A
v Polsku najdeme i další úžasná města: Cieszynem i Wrocławí kdysi procházela spletitá
síť tramvajových tratí, nad krásou uliček v
Krakově se tají dech dodnes, stejně jako v
sousedním, kdysi rovněž polském, Lvově.
Ten patří mimochodem mezi evropskou
stínadelskou špičku, čímž se liší od zbytku
Ukrajiny, kde, stejně jako v Rusku, urbanistický vývoj úzkým ulicím
nikdy moc nepřál.
Dřevěné chaloupky z minulého století ve foglarovkách
nenajdeme a na jejich místo
obvykle nastoupily paneláky,
které mají ke Stínadlům tak
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daleko, jako je z Moskvy do Prahy. Na severu ale ještě zůstaneme - nepříliš známým
klenotem stínadelské architektury je středověký Vilnius.
Od doby, kdy se v roce 1991 stal hlavním
městem Litvy se město svých nejtemnějších
míst zbavilo, přesto je pořád na co koukat,
stejně jako v případě Kaunasu, Rigy
v Lotyšsku a Tallinu v Estonsku. Čím
severněji však míříme, tím víc se
stínadelský charakter měst vytrácí.
Kraje jsou studenější, chudší, ubývá
velkých měst, namačkaných ulic a
přibývá venkovských, často dřevěných domků.
Tak je tomu v celé Skandinávii,
která vontům moc nepřeje. Stejně
jako Velká Británie a Irsko se mně
hodnotí těžko, neboť jsem v severských krajinách strávil jen málo
času, ale nikdy jsem ani zprostředkovaně nenašel nic, co by připomínalo Maternovu uličku, plácek Nad
Javorkou nebo svatyni Uctivačů ginga. Za
pořádnými uličkami budeme muset zpátky
na kontinent.
Velká města v Německu, Beneluxu, ale
také Rakousku či Maďarsku trpí svojí rovinatostí. Pořádná Stínadla lze
nalézt
jenom tam, kde se ulice
šplhají do kopců, pře-
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rušené schůdky, zdmi a průchody. Takové
nenajdeme ve Vídni, v Budapešti skoro také
ne, v Amsterodamu, Rotterdamu, Berlíně,
Hamburku, Lucemburku, Bruselu ani jiných

jsou typická nižšími domy, bílými fasádami,
prejzovými střechami a kamennými zdmi.
Návštěva uliček v sicilském Prizzi patří mezi
mé nejlepší stínadelské zážitky a Dubrovník
či Palermo jsou svými ulicemi dostatečně známé. Za pozornost jistě stojí
na strmé skále vystavěné San Marino
a s krátkou zastávkou v bulharském
Burgasu se blížíme do finále. Sofie,
Bukurešť, Tirana, Bělehrad, Atény či
Soluň srdce vontů neoslní, Istanbul
prozkoumáme společně s Asií. Zbývá jediný klenot, město, které je Stínadly samo o sobě, přesto, že leží na
úplné rovině mořského břehu. A má
ještě něco navíc - Černou vodu, která protéká po ulicích, pod domy a za
náměstíčky, místy, kam se lze dostat
O Istanbulu bude sice řeč až příště, ale tak...
jen uličkami tak úzkými, že jimi s kloboukem na hlavě neprojdete. Benátky.
západoevropských metropolích. Vaduz je Klenot severní Itálie, ve kterém by se necítil
moc malý a Švýcarské ulice zas vypadají špatně žádný vont.
příliš horsky. Francie jistě ukrývá spousty
zapadlých menších měst, Paříž však utrpě- Stínadla v Asii
la velkými asanacemi v průběhu 19. století
Istanbul je odjakživa městem na rozhraní
mnohem více než Praha a tak je pro pátra- kultur, náboženství, světadílů. Kdo by však
če navnaděné uměleckými díly zklamáním čekal při pohledu na mapu nekončící záplanejen Montmartre ale pakticky celé město. vu křivolakých ulic, bude zklamán. Ulice jsou
To už se ale dostávám do Středomoří, kte- úzké, spletité, ale cosi jim chybí. Moderní,
ré napravuje to, co sever zanedbal. Praktic- často betonové budovy jakoby postrádaly
ky na všech svazích Portugalska, Španělska, své vnitřní tajemno. Ulice jsou rušné, živé,
Itálie, Jugoslávie a Řecka i desítky kilometrů ale málokdy ucítíte tu nepopsatelnou touod moře najdeme nádherná města všech hu nahlédnout ještě dál, projít průchodem
velikostí, plná křivolakých uliček, úzkých nebo vystoupat po kamenných schodech.
právě tolik, aby do nich žhavé slunce svítilo Istanbul je tak se svojí zvláštní atmosférou
jen několik hodin denně a tak se v nich držel pouze průměrným stínadelským městem,
chlad, tolik příjemný v horkém jižním létě. přestože v něm už zase nechybí tramvaj s
Staré Skopje v Makedonii si nezadá s velko- jinak dokonalou Rozdělovací třídou. Pokud
lepými ulicemi španělské Girony, vontové v po ní dojedeme až na Sirkeci a necháme
Barceloně či Valencii mají o úzké průchody, se převézt na Haydarpaşu, zjistíme, že Asie
schody a dvorky postaráno dokonale.
toho nabízí ještě méně.
Stínadla v jižní a jihovýchodní Evropě
Pokračování příště.
-Připravil Čáp-

10

5/2014

Listopad

ˇ radí
Klubarka

ZIMNÍ VÝPRAVA, STOPOVÁNÍ A PEMMIKAN
Rozhodnete-li zpestřit klubovní činnost výpravou v zimním počasí (rozumějte: sníh,
led, kosa, rampouchy, námraza, vichřice a
kdovíco ještě), gratulujeme a oceňujeme
vaše odhodlání! My v redakci na výpravy
v zimě moc nechodíme, maximálně tak do
nějaké jeskyně, kde je teplo a trilobiti, přesto vám poradíme, jak se na zimní výpravu
připravit.

postřehů a pak další knihy, ve kterých už vypráví napínavé příběhy zvířat, která stopoval a pozoroval. Poradit může i internet, jen
se nenechte nachytat třeba názvem článku
Jak odnaučit stopování, který se týká neukázněných psů v lese :) A když se vám žádné
stopy, které uvidíte, zamlouvat nebudou,
zkuste někoho z vás, komu dáte náskok,
stopováním dohnat!

Mějte na paměti a hlavně dodržujte tyto
zásady:
1. Vydejte se na výpravu nejméně tři (a v příznivém případě se také vraťte nejméně tři).
2. Pro úspěch je rozhodující správné oblékání – hodně vrstev, zachování co největšího
sucha (pokud nejdete na výpravu ve vodáckém neoprenu), vážně dobré boty, dvoje
ponožky a rukavice.
3. Mobil vám nejspíš k ničemu nebude,
přesto má jistý význam mít jej s sebou.

Pemmikan – zimní zásobárna energie vynalezená Indiány
Pemmikan není müsli. Taky
sice může obsahovat sušené
ovoce,
oříšky
nebo dokonce
med, ale ve správném indiánském
pemmikanu byste
našli taky usušené bizoní
maso a cokoliv dalšího, co
bylo zároveň dostupné,
vydatné, nekazilo se to
a nevážilo to moc. Indiánští lovci na dlouhých
zimních pochodech ve
skutečnosti přežívali jen
díky tomu, jak byl pemmikan nechutný, jinak by ho
snědli hned první den a
nic by jim nezbylo na dobu
nouze a hladu. Zkuste si
pemmikan na výpravu přichystat také!
-Drobek-

Stopování
I když při sledování stop možná neuvidíte
žádné zvíře naživo, můžete si aspoň, máte-li
dost všímavosti a představivosti, promítnout
jako film zpětně to, co sledovaný objekt dělal
před vaším příchodem. Kráčel klidně, nebo
prchal? Snědl něco po cestě? Zastavoval se,
větřil nebezpečí? S trochou cviku budete
umět odpovědět nejen na tyto otázky.
Spoustu rad pro začátek najdete v tábornických a zálesáckých příručkách, v klubovní, domácí nebo veřejné knihovně určitě
nějakou najdete. Velkým znalcem stopování byl Ernest Thompson Seton, doporučit
můžeme jeho Knihu lesní moudrosti plnou
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V ěštkyně
S ára
Na jakoukoliv otázku zaručená
odpověď, ověřovaná několika
věšteckými metodami!

Naše redakce přijala žádost vysoce kvalifikované, ovšem zatím poměrně neznámé věštkyně Sáry, a proto vám nyní představujeme již čtvrtý díl této její pravidelné rubriky, která
se po nějakou dobu bude v Klubovním hlasateli objevovat.
Věštkyně Sára získala
Je tady další várka odpovědí od Sáry a pozor! Nyní jsou odpovědi
osvědčení „Jistá
ještě mnohem cennější než kdykoliv dříve, Sára totiž zaznamenala
budoucnost“ v rámci
úspěch a získala prestižní osvědčení „Jistá budoucnost“!
testování, které bylo
financováno z fondů
Tazatel: Lucka
1 „Co se stalo s Wapim? Chybí mi tady!“
Evropské unie.
Vidím mladého muže v záři reflektorů, poskakujícího po prknech, která snad něco znamenají. Právě plánuje strávit zimní dny na Havaji, ale možná si najde čas a ještě někdy v tomto
plátku něco bude publikovat.

2

Tazatel: Přeje si zůstat v anonymitě
„Přijede Žemle někdy na nějakou akci Sdružení, abych ji mohl poznat blíže?“

Zcela jistě ano, ale v tuto chvíli je obtížné predikovat v jakém časovém horizontu to bude.
Křišťálová koule říká, že to bude tehdy, až se slečně podaří rozčesat její nový účes. Karty
praví, že to bude v rozmezí šesti měsíců. Pokud ale toužíte slečnu poznat více, stačí se v
nějakém dalším dotazu zeptat, kde pravidelně běhává.

3

Tazatel: Drobek
„Vyhodí mě ze školy a budu mít více času na dělání Hlasatele?“

Ne, ze školy vás nevyhodí, alespoň prozatím. Vaše úsilí v posledním období bude zhodnoceno, dopady se ale nevyhnou jiným oblastem vašeho života. Velice doporučuji zamyslet
se nad svým životem. Co se týče vašich aktivit v Klubovním hlasateli, již brzy nastane čas,
kdy budete mít chuť splatit tomuto plátku svou nynější pasivitu a stanete se jeho hlavním
tahounem.
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Našláplé recenze
Pavel Čech: Dobrodružství Rychlé veverky
Pokud ještě neznáte knihy
Pavla Čecha, určitě vyražte
do knihovny a zeptejte se na
tohoto autora - jistě od něj
budou aspoň jedno dílo mít
a určitě nebudete litovat!
Zvláště pokud narazíte na
jeho velké publikace, ve kterých je každá strana jedním
propracovaným obrazem,
např. Zahrada, Tajemství ostrova za prkennou ohradou
nebo Velké dobrodružství
Pepíka Střechy. Pravděpodobně se po otevření knížky
začtete a neodtrhnete až
do konce - příběhy jsou napínavé a táhnou
vás s sebou vpřed. Potom je třeba si obrázky
prohlédnout ještě jednou pomalu, obdivovat ilustrace a pozorně je prohlížet, občas v
nich autor nechává různé tajné vzkazy... říká
se o něm, že do každého obrázku propašuje
něco, co známe z foglarovek.
Dnes bych vás chtěla nalákat na dva komiksové sešity vydané v roce 2013, za které
získal Pavel Čech ocenění Zlatá stuha. Po
několika velikých knihách můžete vcelku
levně (do 150 Kč) sehnat parádní dobrodružné i vtipné čtení.
V prvním díle Dobrodružství Rychlé veverky s názvem Velký závod Pavel Čech trochu navazuje na svůj starší komiks Ruddy (o
přeborníkovi v ježdění na koloběžce v noci z
kopca, komiks je k zapůjčení v brněnské klubovně SPJF :)). Začátkem celého příběhu je
chvíle, kdy tatínek vytahuje z krabice malé
figurky Indiánů, se kterými si hrál jako kluk,
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a ukazuje je svému synovi.
Toho ale příliš postavičky
moc nenadchnou, radši by
si hrál s autíčky. „Tatí, proč
taky někdy nenakreslíš
auta?“
To by bylo, aby tatínek
kreslíř, v němž nyní poznáváme samotného autora, nepřijal takovou výzvu. Začne
tedy kreslit příběh o Indiánovi Rychlé veverce, který
se účastní velkého automobilového závodu, ale jeho
naději na výhru kazí tři závistiví soupeři. Děj má rychlý
spád a užijete si mnoho vtípků i odkazů na
jiné starší komiksy.
Na Velký závod navazuje druhý sešit, Poklad, který má o pár stran více. První příhoda Rychlé veverky byla úspěšná a syn se
nyní dožaduje dalšího vyprávění, takže tatínek opět popustí uzdu své fantazii. Indián
se zpoza volantu přemístí na moře a při cestě do Ameriky narazí na zkrachovalého dědice továrny na knoflíky jménem Mudroch.
Sice ztroskotají na pustém ostrově, zato ale
najdou poklad bývalého majitele továrny...a vlastně objeví ještě jeden další poklad.
Poklad mě opravdu nadchl a slibuju, že se
bude líbit i vám, ať už jste mladší či starší,
milovníci Čechových kreseb nebo se s ním
setkáte poprvé. Velký závod v měřítcích
Pavla Čecha mezi ostatními krásnými knihami a komiksy moc nevyniká, ale také stojí za
to. Pěknou zábavu!
-Drobek-
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Va n d r o v n í k
ONDŘEJOVICE, G Ł UCHO Ł AZY A OKOLÍ
Dnešní tip na vandr jsem zasadil do kraje,
o kterém už v Hlasateli mnoho padlo, ale v
úplně jiném kontextu. Jedná se o severomoravské polsko-české pohraničí - jesenicko. Jak už nejspíš víte, SPJF má poblíž obce
Mikulovice svou volnočasovou a táborovou
základnu, proto je to také ideální výchozí
bod k dnešnímu vandru.
Objekt číslo 36, který je ve vlastnictví SPJF,
se nachází v bývalém vojenském areálu jižně od Mikulovic. My se z tohoto areálu vydáme na polskou stranu hranice, ktreá je
odtud co by kamenem dohodil.
Samotný areál opouští na jeho východní
straně cesta, po které se přes osadu Salisov

14

dostaneme na silnici, vedoucí z Mikulovic
do Zlatých hor. V tuto chvíli máme kousek
po levé ruce řeku Olešnici, která tvoří státní
hranici. K jejímu překonání je nutné pokračovat ještě kousek po cestě do vesnice Ondřejovice, kde se naproti železniční zastávky (Ondřejovicemi prochází železniční trať
Mikulovice - Zlaté hory, v současnosti je zde
zaveden víkendový provoz) nachází mostek,
původně sloužící přeshraniční vlečce.
Jakmile jsme na polském území, hned
můžeme prozkoumat zajímavou zříceninu
jakési industriální stavby, jejíž historie musí
být nepochybně velice zajímavá. (Na obrázku vpravo dole).
Kousek ve svahu nad námi už vede červená značka - napojit se na ni můžete buď
přímo vyšplaháním do svahu, nebo můžete
dojít po cestě na její počátek, což je ovšem
drobná zacházka.
Červená nás zhruba po čtyřech kilometrech dovede k rozhledně Přední kupa (Przednia Kopa). V době mé návštěvy zde byla
rozhledna ve stavu, který můžete vidět
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na obrázku vlevo - nahoru se dalo po torzu schodiště dostat, zbytek budovy byl ale
v dezolátním stavu. Třeba už to při vašem
vandru bude jinak.
Hned kousek vedle rozhledny stojí kostel
Svaté Anny, který sám o sobě stojí za pohled. (Na obrázku vpravo). Navíc se přímo
na jeho okraji nachází půvabný visutý skalní
útvar.
Protože se právě nacházíme v samotném středu chráněné krajinné oblasti Góry
Opawskie, můžeme se klidně vydat po žluté značce dolů směrem do města, protože
samotná cesta lesem, byť bez dalších pozoruhodností, je pohlazením po vandrákově
duši. Navíc žlutá značka vede do Glucholaz
pěknou oklikou a dole nás provádí celým
hraničním údolím.
Možná se zdá, že vandr je u konce, ale
nikoliv. Samotné město Glucholazy stojí za
návštěvu, zdejší centrum pochází z 13. století , můžete najít zbytky hradebních zdí a
vůbec - celé poměrně velké město působí
pořád tak trochu středověkým dojmem.
Navíc tudy prochází peážní trať z Krnova do
Jeseníka, můžete tedy nasednout a svézt se
zpět do Mikulovic!
Pkud se vám tohle vše zdá na vandr pořád málo, tak pozor. Samotnou kapitolou
k vandrování by mohl být onen bývalý vojenský areál Muna, o kterém byla řeč na
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začátku článku. Obsahuje více než stovku
starých válečných budov, jejichž historie by
vám zježila vlasy na hlavě. Bunkry, podzemí,
technické budovy, zbytky plotů z ostnatých
drátů, vytrhaná vlečka, shromažďovací nádraží, kde probíhal příjem Židů jakožto zdejších zajatců... To je jen matný nástin toho,
co se dá v tomto kraji vidět a objevit. Určitě
sem někdy na vandr vyražte.
-Připravil Sova-
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STÍNADLA V TÁBOŘE
Již 11.díl seriálu Dobrodružství v temných uličkách se uskutečnil pod patronací Východočeské pobočky SPJF. Jinak řečeno tradiční podzimní stínadelské setkání a tentokráte
jeho XXI. ročník. Po České Skalici, Trutnově, Náchodě, Hradci Králové, Litomyšli, Kutné
Hoře a Kolíně proběhl sraz tentokráte na nejvzdálenějším místě od východních Čech - v
jihočeském Táboře.
Jedno z letošních stínadelských setkání se
konalo v Táboře, slavném husitském městě
v jižních Čechách. Jako obvykle byl sraz moravské skupiny v Brně na hlavním nádraží.

Sešlo se nás tu celkem dost, jmenovitě Rolf,
Dingo, Přema, Vánočka, Jarda, Hanička,
Žabka, Matouš, Milan a Dan. Společně jsme
pak vyrazili do Tábora, kde na nás již čekala
Žluťas, Natan, Tedýs, Maruška
a David. Navečeřeli jsme se ve
skautském středisku „Kalich“,
kde jsme si i zahráli pár her a
následně se zavrtali do spacáků a nechali se unášet a bloudit uličkami snů.
Následujícího dne jsme se
po snídani dozvěděli, kdo je s
kým ve skupině a tím započala veškerá dobrodružství. Celý
den jsme hráli nejrůznější hry,
které měly prověřit naši zdatnost a znalost Stínadel a tím i
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prověřit, jestli je někdo z nás hoden stát se
Velkým Vontem.
Na sklonku dne se všechny čtyři skupiny,
Chytači Široka (Tedýs a Natan), Ježci (Maruška, Hanička a Žabka), Padající Listí (David,
Milan a táborský Dany) a Temníci (Jarda,
Matouš a Dan), vydaly vypátrat a porazit Široka, bájnou stínadelskou postavu. Mnohokrát byl spatřen a téměř polapen, pokaždé
se mu však podařilo uprchnout.
Po nějaké době a několika pouličních potyčkách se Haničce a Žabce podařilo lapnout
Široka a udržet ho tak dlouho, dokud nepřiběhlo pár dalších lidí a společnými silami ho
přemohli. Bohužel, vítěz bývá většinou jen
jeden a letos se poštěstilo Marušce, která si
Ježka v kleci vybojovala nejen z Širokových
spárů, nýbrž i v hlasování o Velkého Vonta.
Vítěznou skupinkou se tedy stali Ježci,
druzí byli Chytači Široka, těsně za nimi Padající Listí a vše uzavřeli
Temníci.
Posledního dne jsme
si užili výletu lokálkou
do Bechyně a prohlédli
jsme si zdejší zámek.
Odpoledne jsme příjemně strávili ve vlaku
na cestě domů a hráli
nejrůznější hry.
-Žabka-
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Na Slovensku vlakem zdarma
Jste žáci nebo studenti?
Pokud ano tak zpozorněte.
Slovenská vláda zavedla s
platností od 17. listopadu
přepravu vlaky pro děti, studenty a důchodce zdarma!
Co se může zdát jako nejapný žert je realitou. Vyražte na Slovensko na vandr,
přibalte s sebou vytisklý a
ve vaší škole potvrzený formulář o studiu a průkazkovou fotku a vesele cestujte.
„Bezplatná preprava žiakov
a študentov denného štúdia
do 26 rokov bude uznaná aj
všetkým žiakom/študentom
študujúcim v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za

ekvivalent štúdia na školách
zriadených v SR,“ potvrdila
dopad tohoto opatření Katarína Čorňaková z kontaktního centra Železniční společnosti Slovensko.
S formulářem a fotkou
dojeďte na nejbližší slo-

venskou stanici, kde vám
vystaví speciální průkazku.
S tou si poté budete moci
kupovat jízdenky do vlaků s
nulovou hodnotou. Využijte
této možnosti, dokud platí.
Slovensko čeká!
-Sova-

inzerce

U b y to vá n í n a M u n ě

20 Kč/os/no

c

Mikulovice u Jeseníka
Objekt č. 36
Spacák vlastní!

Sdružení přátel Jaroslava Foglara
Kontakt: jiri.kalina@spjf.cz
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FOTO S BUBLINOU Z MINULÉHO ČÍSLA...
Dej sem tu
čočku!

Napište nám na email klubovni.hlasatel@spjf.cz co nejvtipnější a nejtrefnější komentář,
který by se hodil do prázdné bubliny na fotografii dole. Ten opravdu nejlepší v příštím čísle
zveřejníme a autor obdrží jeden bod do mini bodování. Stejným způsobem můžete poslat
i vtipnou fotografii, která se zde pak může objevit.
Autor dnešní fotografie: Martin Vérteši - Sova.

...A TA LISTOPADOVÁ S ILIČEM A OČIHIM
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Nejbližší
akce

Klubovní Silvestr
Termín: 27. 12. - 1. 1.
Místo: Někde na liberecku
O co jde: Závěr roku ve společnosti kamarádů z klubů, her,
dobrého jídla, zpívání u hřejivých kamen a tak dále.
Kontakt: kbs@spjf.cz

Vánoční nadílka SPJF
Termín: 19. - 21. 12. 2014
Místo: Základna Muna, Mikulovice
O co jde: Předvánoční setkání s cukrovím a předáváním
dárečků. Pokud přijde zima tak rovněž zimní radovánky.
Kontakt: martin.vertesi@seznam.cz

Večer světel
Termín: 17. 12. 2014
Místo: Praha, Brno,
Ostrava a další města
O co jde: Tradiční vontský
svátek, v těchto třech
městech navíc spojen s
vyhlášením výsledků
městské hry Hledáme
Rychlé šípy.
Kontakt: pp@spjf.cz,
jmp@spjf.cz, smp@spjf.cz
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Okružní jízda po klubech
Termín: 5. - 7. 12. 2014
Místo: Celá ČR
O co jde: Tým redaktorů Klubovního hlasatele a stovkařů Bobří
stopy přijede na návštěvu za
vámi všemi! Dárečky zaručeny!
Musím být: Člen klubu, oddílu
nebo stopař
Kontakt: klubovni.hlasatel@spjf.cz,
605 385 250
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