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Zdravíme naše čtenáře. 
 Je tady 4. číslo našeho časopisu, 
které je zároveň posledním číslem v 
letošním školním roce. Na další číslo se 
můžete těšit zase po prázdninách a my 
doufáme, že bude opět lepší než jeho 
předchůdci. 
 V tomto čísle jsme pro Vás připravili 
reportáž z poslední akce Východočeské 
pobočky a také představíme poslední ze 
čtveřice “aktivních klubů” ve Východních 
Čechách.
 Jelikož jsme zatím nepokročili v 
pátrání po zaniklých klubech budete si 
muset na tuto rubriku přes prázdniny.

Doufáme, že se Vám toto číslo bude líbit 
a setkáme se opět po prázdninách.        
  Vaše Redakce
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SEDÍME VE VLAKU, KTERÝ NÁS VEZE ZE ZDAŘILÉ 
VÝPRAVY DOMŮ. ODSEDÁM SI DO KUPÉČKA, 
KDE SEDÍ SAMOTNÝ LÁĎA. ROZHODL JSEM SE 
S NÍM UDĚLAT DNEŠNÍ ROZHOVOR.

NAZDAR LÁĎO, PŘEDSTAV SE PROSÍM ČTENÁŘŮM 
VÝCHODU.
Jmenuji se Ladislav Ježek, 15. Října mi bude 
25 let, bydlím na Novém Hradci Králové, ale 
studuji v Pardubicích Informační technolo-
gie.

JAK SES DOZVĚDĚL O SPJF?
Od Dudly.

KDY A KDE JSI POTKAL DUDLU?
V létě to bude šest let, co jsme se seznámili 
v Hradci na brigádě. Řekla mi o Sdružení a 
vzala mě na několik akcí, z nichž první byl 
vandr na Starou štreku. Taková zatěžkávací 
zkouška. Potom jsem do Sdružení vstoupil.

ZAJÍMAL SES O TÁBOŘENÍ, PŘÍRODU A TRAMPING I PŘED 
TÍM?
Ani moc ne, i když je pravda, že jsme s klu-
kama jednou za čas na vandr vyrazili.

JMÉNO FOGLAR PRO TEBE BYLO NOVÉ NEBO JSI OD NĚHO 
NĚCO ČETL?
O Foglarovi jsem slyšel až od Dudly. Teprve 
potom jsem si od něho přečetl jednu knížku. 
Před tím ne, moc jsem nečetl ani nečtu. Od 
čtení mě odradila povinná četba.

JAKÁ BYLA NÁPLŇ TVÉHO VOLNÉHO ČASU, KDYŽ JSI BYL 
V NAŠICH LETECH?
Fotbal. Hrál jsem za FC Nový Hradec 
Králové, kde jsem v pozici obránce vydržel 
šest let. Jo, fotbal tě tak vytíží, že po třech 
trénincích a zápasu týdně jsem už skoro nic 
nedělal. Možná ještě jezdil na kole. Po první 
třídě jsem byl na skautském táboře, jednou 
na vodáckém táboře, kde jsem zažil svůj 
křest na vodáka a na táboře na kolech.

ZÚČASTŇUJEŠ SE JINÝCH AKCÍ NEŽ POBOČKOVÝCH?
Jistě. Třikrát nebo čtyřikrát jsem dělal ve-
doucího na táboře na Pikárci, zúčastnil 
se dvou Asterionů (prvního jako hráč, na 
druhém jsem už vypomáhal s přípravou) 
a taky jsem byl dvakrát na Halahoji. Plus 
další drobné akcičky.

CO ŘÍKÁŠ TOMU, ŽE BUDEŠ ASI NOVÝ PŘEDSEDA 
VČP?
Záleží na tom, jestli budu kandidovat. Asi 
jo. Nepřipravuju ale žádnou kampaň a taky 
spoléhám na to, že bude málo kandidátů, 
tak uvidíme . 

CHYSTÁŠ SE ZAVÉST PO SVÉM PŘÍPADNÉM ZVOLENÍ 
NĚJAKÉ VELKÉ ZMĚNY V POBOČCE?
Velké změny ani ne, ale mohla by se zlepšit 
komunikace mezi hlavním a rozšířeným 
vedením. Doufám, že do rozšířeného 
vedení budeš kandidovat ty, Matěj a Svišť. 
Rozšířené vedení tu už párkrát bylo, ale 
ne v takové míře, jak plánuju. A také by 
mohlo být víc akcí, protože plánujeme s 
Dudlou společné bydlení někde na periferii 
Hradce, Dudla už bude mít po škole a mě 
sice ještě rok čeká, ale rozhodně budeme 
mít pro pobočku víc času. 

CO BYS ŘÍKAL TOMU, ABY SI VČP NALEZLA 
KLUBOVNU?
Určitě by to bylo dobré, ale nevím, z čeho 
bychom ji fi nancovali a tak. Musí se to 
ještě promyslet.

JAKÉ JSOU TVÉ DALŠÍ ZÁJMY KROMĚ SPJF?
Po škole a práci, kde jsem zaměstnán 
na poloviční úvazek, je to malá kopaná. 
Máme tým a v sezoně hrajeme zápas 
každý víkend. A rád cestuju!

BĚHEM DNEŠNÍ VÝPRAVY TĚ KDOSI NAZVAL  >BIN LÁ-
DIN< . CO BYS TÉTO PŘEZDÍVCE ŘÍKAL?
Vůbec bych si ji nepřisuzoval, já jsem totiž 
hodný. Ani bych ji nechtěl.

A CO KDYŽ TI TAK BUDE NĚKDO ŘÍKAT? BUDEŠ HO 
TERORIZOVAT?
Uvidíme. Ale rozhodně bych s ní nemohl 
kandidovat do vedení tak mi tak radši 
neříkej, jo? 
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    Dne 20.6. se uskutečnila výprava za tajemstvím hradu Potštejna. Sraz byl na 
vlakovém nádraží v Hradci v 7:50. Tam jsem s menším zpožděním(tři minuty 
před odjezdem našeho vlaku) nastoupila k Wapimu, Svišťovi, Filemu, Dudle 
a Láďovi a naše dobrodružství mohlo začít. Jak jsem tak jeli a přemýšleli, co 
budeme dělat, (Wapi navrhoval předstírat spánek dřív, než Láďa začne mluvit 
o Kontinentech), a tak jsme začali počítat sedmičky. Do vedení se okamžitě 
dostal Wapi, díky sedadlu na kterém byla napsaná telefonní čísla. (Nakonec 
jsem stejně vyhrála já:). Ale to už jsme se pomalu blížili k Liticím, cíli naší 
vlakové pouti. 
Na nádraží jsme dostali první úkol-vyjmenovat stanice, kterými jsme projížděli 
a které měli v názvu „…nad Orlicí“. Můj návrh použít mapu před Velkými Mágy 
s pěti očima neobstál. Tak jsme se Svištěm přemýšleli, až jsme konečně měli 

VÝPRAVA NA POTŠTĚJN
ZA TAJEMSTVÍM HRADU

Hrad Litice

však útěchou, že jinak jsme byli důvtipnější, a tak, když jsme po prohlídce 
Litic dostali další šifru-přehozenou morseovku-i když jsme ji vyluštili poma-
leji, díky Svišťově důvtipu jsme „Stopu lesní víly“ přinesli dřív. Svišť rozmáčkl 
jahodu a řekl, že na ni víla šlápla. 

kýžených šest sta-
nic ze sedmi. Bohužel 
stejně jako Wapi s 
Filem, a tak jsme 
první šifru dostali 
všichni. Tato šifra byla 
jednoduchá, ba přímo 
primitivní a snad proto 
ji Wapi s Filem zvládli 
vyluštit za pochodu, 
zatímco my jsme si 
nad ní lámali hlavu 
pomalu až do konce 
výpravy. Budiž nám 

Také další úkol-najít kámen, který by 
vypadal jako bobr jsme vyhráli díky 
Svišťově improvizaci-řekl, že každý 
kámen vypadá jako Bobr, protože 
když do Bobra(předsedy SPJF) 
hučíte, je pořád jako kámen. Navíc 
kámen stejně jako Bobr nemá vlasy. 
Wapi s Filem tento úkol naprosto 
projeli. Nakonec jim Velcí Mágové 
po tři čtvrtě hodině uvolnili pravidla 
a oni našli zkamenělou hlavu čerstvě 
narozeného a čerstvě uhynulého 
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brontosaura, kterému během staletí zetlelo 
tělo a zkameněla jen hlava. Naproti tomu 
„Odkaz předků“ našli o něco dřív, ale jen o 
pár sekund. Pak jsme se usadili u řeky, Svišť 
se vykoupal, s lehkostí sobě vlastní jsme 
pomocí přírodních materiálů naplnili vodou 
víčko od lahve (Wapimu s Filem to trvalo asi 
20minut) a našli důkaz o existenci mimozem-
ské civilizace(chtěli jsme jako důkaz předložit 
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jako Wapi s Filem, 
kteří se umístili na 
druhém místě jsem 
obdrželi čokolády s 
cenovkami. To aby 
jsme věděli, kolik 
do nás Láďa in-
vestoval. Pak násle-
dovala společná 
fotka a cesta z ko-
pce, při které jsme 

ВОСТОК

Sviště, ale to nám neprošlo). Když byl zdárně splněn i tento úkol, vydali jsme 
se na hrad Potštejn. Cestou nám Velcí Mágové dali poslední dve šifry(které se 
nám podařilo narozdíl od Wapiho a Fila rozluštit-teda spíš Svišťovi), konečně 
jsme přišli na kloub té první šifře která spočívala v tom, že se mělo číst odzadu 
a každé druhé písmenko-a my v tom hledali přesmyčky a pravoúhlé trojúhel-
níky...Dudla nám celou dobu předhazovala, jaké nám zařídila dobré počasí, na 
úpatí kopce jsme si natrhali třešně(Láďa s Dudlou se neúspěšně snažili tvářit, 
že nás vůbec neznají) a po krátkém, leč prudkém stoupání jsme byli konečně 
na Potštejně. Tam proběhlo vyhlášení vítězů po vyluštění křížovky sestavení 
z indicií-nejvzácnější dar bohů-život. Samozřejmě jsme to vyhráli a stejně 

si mimo jiné pískali Bobyho McFerina, a když jsem 
konečně došli na potštějnskou vlakovou stanici, 
šli se Dudla s Láďou podívat, jestli se odsud vůbec 
dostaneme. Svišť si vyfotil nadmořskou výšku 327 
m.n.m. – číslo klubu Jestřábů a pak už jsme nas-
toupili do vlaku a vyjeli směr Hradec. V Doudle-
bách jsme měli pauzu a tak se kluci běželi podívat 
na zámek, potom si z čekárny vzali pár časopisů a 
pak už jsem raději jeli. Cestou jsme se dozvěděli, 
že cestovat s námi je opravdu požitek, Dudla se 
s námi o pár zastávek dál rozloučila, Wapi udělal 
s Láďou rozhovor pro Východ a pak už jsme byli 
v Hradci Králové, kde naše výprava za pokladem 
skončila. 
Byla moc fajn, doufám, že budou další .  

Žluťásek

Wapi hází
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..327. KBS JESTŘÁBI, 
CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ

Úroveň Jestřábů bohužel silně pok-
lesla. Za červen jsme měli pouze tři 
schůzky a sportík, na kterém byla 
poslední možnost splnit si něco do 
Soutěže tělesné obratnosti. Svůj 

A JE TU ZASE VAŠE OBLÍBENÁ RUBRIKA. 
TOTO ČÍSLO VŠAK PŘINÁŠÍ ŠPATNÉ ZPRÁVY. 
WHOOK A SPRÁVNÁ TROJKA TU UŽ NEMAJÍ 
HLAŠENÍ PRO SVOJÍ NEČINNOST. 

CO PODNIKÁ ...

ВОСТОК
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… 240. KBS MRAVENCI, 
ČESKÁ SKALICE

Činnost 240. KBS Mravenci byla v 
poslední době takováto: na schůzce 
se kluci sešli pokaždé, ovšem jen 
na 2 schůzkách z toho jsem byl já. 
Téměř nic se nedělo, protože když 
už jsem se na schůzku dostal, za  
chvíli jsem mazal pryč, jsem ke 
konci školního roku dost vytížený. A 
jestli se nepletu, v mojí přítomnosti 
se kluci taky nepřetrhli. Za klub 
jsem se, myslím, jako jediný 
zúčastnil nějaké akce a to náborové 
akce pořádané Wapim v Hořicích. 
Na Dudlinu výpravu na Potštejn se 
chystal jediný Kuba, a ten úspěšně 
zaspal…

úděl na poklesu naší úrovně nese 
docela vážná nemoc, která se cho-
pila Termita. Ten nemůže přes celý 
červenec ven, nemůže sportovat, 
teprve v srpnu bude moci začít dělat 
kratší vycházky. O prázdninách tedy 
budeme muset něco podnikat s Filem 
sami. Jedeme na tábor Karakum. 
Podnikneme několik výpraviček a 
jestli nám dopadne nová klubovna, 
budeme dřít. 
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V TOMTO ĆÍSLE VÁM PŘEDSTAVÍME POSLEDNÍ AKTIVNÍ KLUB VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH, 
O KTERÉM VÍME. I KDYŽ PŘI TVORBĚ TOHOTO ČÍSLA JE JEJICH EXISTENCE POCHYBNÁ.

Náš klub byl ofi ciálně, jak je zapsáno v kronice, založen 8. 5. 2006. Od té 
doby více či méně funguje doposud.
     Za tuto dobu jsme vystřídali několik kluboven ( Topikova dřevěná 
chaloupka – nebyla klubovnou v pravém slova smyslu, jelikož jsme ještě 
klub neměli, takže to byla spíš taková „místnost“ pro schůzky party; 
později stavěná klubovna u Šušua – dvoupatrová bouda, která byla zatím 
nejlepší a nyní, od loňského roku, stavěná klubovna na klubovním místě, 
zasvěceném k mnohým věcem , tzv.„Houpačka“).
Zde se staví klubovna neustále a její vzhled se pořád mění (přístavba „ko-
telny“ – nyní je z ní udělána vstupní veranda,jelikož jsem neopatrně topil 
v kamnech a část stěny shořela a ještě hořící musela být zbourána, kopání 
sklepa pod celou klubovnou – jeden už máme, ale ten je zasypaný dřevem 
a bude spojen se sklepem, který se nyní kope, snaha vykopat vlastní 
studnu, úprava cest mýcením a štěrkováním, sroubení ohrady na kompost 
a podobně). 
Z motivační části činnosti by se dala zmínit výroba nálepek - zatím byly vy-
dány tři sady po několika kusech. První série byla vyráběna na kopírovacím 
papíru, psána propiskou a barvena pastelkami . Druhá série byla kreslena 
fi xy a zvýrazňovači na seříznuté pivní tácky, které byli vlhkem zničeny a 
poslední série byla opět na papíře, psána na psacím stroji a kreslena tuží. 
První série je na našem webu klubu www.nasklub.wz.cz . 
Jinak mezi naši činnost patří ekologie, úprava okolních lesů apod. Ve velké 
oblibě sou rozličné sporty- nesporty, třeba Šťoprikův fotbal, chlapácký 
frisbí, hokej bez bruslí a podobně.
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Windsurfi ng je sport, při kterém 
jezdec na dva až čtyři metry 
dlouhém prkně využívá pomocí 
plachty sílu větru k pohybu 
po vodní hladině. Jedná se v 
podstatě o spojovací článek 
surfi ngu a jachtingu. Na rozdíl 
od plachetnice je ale stěžeň 
plachty připevněn k plováku 
pomocí ohebného kloubu, což 
umožňuje jezdci téměř libovonou 
manipulaci s oplachtěním, a tím 
i řízení směru plavby ve výtlačné 
jízdě. Při vyšších rychlostech se 
plovák dostává do skluzu a je jej 
možné řídit pouhým nakláněním 
podobně jako na skateboardu.

V metonymicky přeneseném 
významu, třebaže je v rozporu 
s anglickou etymologií, se v 
češtině windsurfi ng někdy (spíše 
mezi laiky) říká i celému plav-
idlu, tedy plováku s plachtou.
Windsurfi ng ale není jen sport. 

Přestože historie windsurfi n-
gu nesahá příliš daleko do 
minulosti, již se stal olympi-
jským sportem a rozvinul se 
do obrovského množství po-
dob. Windsurfi ng může být 
vším od pokojného klouzání 
po hladině, přes rychlostní 
závody, úžasné freesylové 
triky, až po jízdu s příboji s 
patnáctimetrovými skoky a 
dvojitými salty.

Pro mnoho lidí je i životním 
stylem a názorem na svět, 
daným nekonečným ob-
zorem nových zážitků, 
možností zlepšování vlast-
ních schopností a poc-
item dokonalého spojení s 
přírodou.
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V MINULÉ ANKETĚ, VE KTERÉ SPOLU ZÁPOLILI KOLOBOTY S 
TENISKAMI, VYHRÁLI NA PLNÉ ČÁŘE TENISKY. JAK JE VIDĚT 
POŘÁD SE SPOUSTA LIDÍ RADŠI PROBĚHNE NEŽ, ABY SE 
VOZILA NA KOLEČKÁCH.

PRÁZDNINY VS. ŠKOLA

POZNÁŠ NOVÉ KRAJE

NEMUSÍŠ DO ŠKOLY

MÁŠ VOLNO

ZAŽIJEŠ DOBRODRUŽSTVÍ

ŠKOLA JE POZNÁNÍ

NEMÁŠ PRÁZDNINY

VOLNO? TAK LEDA PO ŠKOLE

AŽ RODIČE UVIDÍ VYSVĚDČENÍ TO

BUDE TEPRVE DOBRODRUŽSTVÍ

1:1
2:0
1:0
1:0

Vaše odpovědi posílejte buď na e-mail c.vychod@email.cz
nebo na telefonní číslo 776256272 (Svišť №2) .
Odpovědi posílejte do 20.srpna

U nás vyhráli prázdniny! Ale co Váš názor šli by jste 
radši do školy nebo vyrazili na tábor či na vandr?

4:1
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Přátelé! Sice se zpožděním, 
ale začínáme rozjíždět pro-
jekt Východočeské pobočky 
SPJF – Napříč kontinenty. 
Od Nadace pro radost jsme 
dostali grant, takže můžeme 
vesele makat!
První náborová akce se 
uskutečnila 16. května v 
Hořicích, ale ta rozhodně 
úspěšná nebyla. Neúspěch, a 
také trošku škola, nás na celý 
červen odradili, že jsme nic 
nevymysleli a neuspořádali. 
Teď ale začneme pořádně! V 
sobotu 4. července se koná 
akce v Novém Bydžově, a to 
od 14 hodin v parku. Další 
akce budou okolo 18.7. 
České Skalici a Náchodě. 
Podrobnější info bude ještě 
zveřejněno na stránkách 
pobočky.


