
Bude nás víc, nebudeme se bát vlka nic
To nejhorší  by mělo přijít  na  začátek:  Pánové,  poslední  dobou se nějak nenamáháte  chodit  na 
výpravy - přitom si to možná neuvědomujete, ale právě na výpravách si můžeme zahrát spoustu 
skvělých her. Má to jeden háček, nesmí nás být málo. Takže – nekažte svou nepřítomností výpravu 
ostatním a jeďte s nimi. Jako bonus se naučíte něco nového a nádavkem získáte ještě body do 
stezky. Některé z vás (dotyční jistě vědí) bylo vidno naposledy na výpravě v březnu, což je po tom 
půl roce docela smutné. 

Teď v sobotu 24. listopadu bude výprava do Kladna, tak se necháme překvapit. Navíc se nám blíží 
vánoční výprava, kde někteří mohou skládat slib, nenechte si to ujít...

Oznámení, informace
• Havran by měl být především časopis váš, nejen že si slupnete, 

co vám napíše vedení... Tedy - navrhněte cokoliv, co byste si tu 
rádi přečetli a jak byste se na tom mohli podílet. Na každého kdo 
třeba pošle nějaký článek, recenzi či zajímavost, čeká prééémie. :)

A pozor: Je volná pozice šéfredaktora Havrana, kdo by měl zájem, 
hlaste se. ;-)

• Skautíci, pojďte se pustit do dokončení webových stránek, co 
jste  už  velmi  zdárně  začali.  Na  oddílových  stránkách  nám 
vyloženě  chybí  nějaká  vlastní  sekce,  která  by  reprezentovala 
skauty a jejich osoby - třeba v průběhu JOTI  (reportáž v tomto 
čísle) mi  chybělo,  že  nemůžu  nikoho  odkázat  na  web,  aby  se 
podíval, kdo jsem já a jak vypadá můj oddíl.

Pokud jste byli v poslední době na webu, mohli jste vidět Fíkův 
flashový výtvor, když se domluvíte, určitě rád pomůže.

• Máme nové oddílové PMR vysílačky. Mnohokrát 
děkujeme Minimu, Davidovi a Jakubovi, že přišli 
udělat program s vysílačkami pro vlčata, náleží jim 
za to body do listopadu navíc!

• Někteří by si měli uvědomit, že právě teď začíná 
vhodná doba na splnění několika bodů ze Zelené 
Pandy  -  třeba  postavení  krmítka  a  následné 
pozorování. Mějte na mysli, že Panda je mimo jiné 
jedna z podmínek Lvího skauta! 
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Bodování za říjen:
Vlčata součet pořadí
Adam 40 1
Martin 38 2
Giovanni 30 3
Filip 28 4
Skauti součet pořadí
Jirka 56 1
Fík 46 2
David 44 3
Kuba 44 3
Franta 42 4
Mini-me 42 4
Martin 30 5

Bodování k nahlédnutí online

http://www.havrani.blanik.info/wp-content/havran/0711/bodovani.xls


• Na internet byly nahrány  další fotky - můžete si nyní prohlédnout úplně nové fotky z 
poslední výpravy, více fotek z Tábora ve Vlčí a také jak vypadají  Havrani ve Švédsku a v 
Anglii. Rozhodně uděláte dobře, když se mrknete.

• Upozorňuji všechny také na možnost psát k fotkám své komentáře - stačí požádat Pifa o 
jméno a heslo.  Případně je super zábava tzv.  "štítkovat",  kdo se na které fotce nachází. 
Nikdo také nevyužívá komentářů ke článkům na našich oddílových stránkách!

Výprava do Koněpruských jeskyní
Odjeli jsme z Hlavního nádraží asi v 9 hodin ráno. Byli jsme tam však pouze čtyři - 
Marek,  Pif,  Jakub  a  já.  Jeli  jsme  tak  hodinku  do  Srbska,  kde  jsme  (kupodivu) 
vystoupili. Šli jsme tak kolem 2 kilometrů do Kodské jeskyně, která je velmi stará, 
ale nebyla nám dost zajímavá, jen jsme krátce posvačili a pochodovali dál. Většina 
cesty vedla lesem, jen kousek vedl po louce kolem vesnice Tobolka, kde jsme si utrhli pár nepříliš 
sladkých jablek.  Při  procházení  tunelem, vedoucím do rezervace  kolem Koněpruských jeskyní, 
Marek nahrával naše zvuky na mobil, jenže se nepovedlo. Jenže jsme podle ukazatele popletli cestu 
a vydali jsme na opačnou stranu. Místo abychom šli do svahu pohodlně po cestě, šplhali jsme do 
zabláceného divokého svahu, zhruba 45 stupnů strmého. Párkrát jsem si "zalyžoval" a Jakub se 
trochu zasekl skoro na minutu, ale na druhou stranu - dostali jsme se na tu správnou cestu a došli 
jsme až k jeskyním. Zde se můžete podívat - odkaz na mapu (online). V jeskyních jsme se podívali 
do mnoha místností, i na nejhlubší místo Koněpruských jeskyní. Zažili jsme i opravdovou jeskynní 
tmu.  Poté  jsme  se  podívali  do  padělatelské  dílny  z  15.-16.  století.  Vrátili  jsme  se  do  Srbska 
zkratkama a dorazili jsme. 

Jirka
 

Jamboree On The Internet 2007 
Po  návratu  domů  z  mimořádné  skautského  setkání,  kde  jsme  si  chtěli 
promínout nějaký pěkný film, jsem nedočkavě sedl k počítači a načetl stránku 
jotajoti.org. Uživatele jsem tam již měl zaregistrovaného pro náš oddíl, neboť 
kdybychom bývali měli čas, mohli jsme se účastnit alespoň do večera všichni. 

Na stránce jsem se tedy dozvěděl, na jakém IRC serveru to bude žít. Použil 
jsem svého oblíbeného kecálka MirandaIM a již jsem se díval na seznam asi 
40 chatovacích tzv. kanálů naplněných asi tak po 20 lidech. Připojil jsem se 
tedy nejdříve do #youth, trochu mě zklamalo, že jediné dění spočívalo v tom, 
že server oznamoval nově příchozí a ti psali "Hello" - pořádná konverzace 
tedy  probíhala  až  přes  soukromé  zprávy  (něco  jako  konverzace  v  ICQ). 
Zběžně jsem skouknul teepka, ale tou dobou tam zatím k JOTI nic nebylo.
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http://www.mapy.cz/#x=132352512@y=135398912@z=12@mm=T@dm=132404480+135426816-149760-79360


První  zajímavý  rozhovor  jsem  vedl  s  13letým 
skautem ze severu Anglie. Trochu mě překvapilo, 
že si tipnul polohu naší zemičky vedle Francie, ale 
já vlastně také doteď nevím, jestli třeba Makedonie 
leží  vedle  Moldavska.  Jen  mi  má národní  hrdost 
nechtěla dovolit, aby čechy někdo považoval za to 
jako já východní Evropu. :)

Brzy jsem shledal užitečnou zkratku ASL, kterou 
se  ptáme  na  věk,  pohlaví  a  místo.  Další  dny  se 
vlastně  rozhovor  na  JOTI  ani  ničím  jiným 
nezačínal. :) Také jsem si tak nějak uvědomil, že je 
docela nepříjemné mluvit s někým, kdo nevím jak 
vypadá. Začal jsem tedy lidí prosit také o fotky v 
krojích, což bylo také zajímavé zjišťovat. První den 
na JOTI mi ještě přinesl docela plodný rozhovor s 17M-Poland človíčkem, zjistil jsem od něj docela 
dost zajímavých informací o polském skautingu. Jen mi vrtá hlavou, kdo mu namluvil, že jsou u nás 
vedoucí  za  svou  činnost  placeni.  :)  První  den  JOTI  jsem skončil  už  v  jednu hodinu  v  noci  s 
Malťankou, neboť jsem byl donucen blízkou vidinou, že už za 6 hodin budu vstávat na střediskovou 
výpravu. Musím říct, příliš se mi nechtělo.

V sobotu jsem se dostal k počítači 
až večer, ale hned napoprvé jsem si 
vyměnil  kontakty  s  Mexickým 
vůdcem.  V  tu  chvíli  už  mi  psal 
skautík  z  Ameriky  -  ale  musel  se 
odpojit  a  maila  jak  sliboval,  už 
neposlal.  Docela  by  mě  zajímalo, 
kolik  lidí  takhle  dalo  jen  svůj 
kontakt  a  už  měli  smůlu,  ale  taky 
jsem zatím neposlal  mail všem, od 
koho  jsem  si  ho  bral,  alespoň  je 
mám  pěkně  zařazené  v  seznamu. 
Bohužel tenhle kluk vystupoval jen 
pod  nezaregistrovanou  přezdívkou 
"Luke",  takže  se  mu  nedá  poslat 
mail  na  @2007.jotajoti.org  adresu, 
ale zase díky tomu jsem potkal pod 

stejným kontaktem jiného Luka. Ten byl z anglie a jako s prvním se mi povedlo hlasové spojení 
přes MSNko.

Ze druhého dne jsem si ještě odnesl toto: nesnažte se mluvit se Španělem, který nemluví žádným 
jazykem jako vy. Já jsem se pokusil takhle psát simple-anglicky a k tomu tipovat překlady podle 
online slovníku. Všechno šlo dobře a dozvěděl jsem se ASL, aj., jenže pak jsem psal, že jsem kluk a 
až zpětně jsem zjistil, že to co jsem našel znamená také loupežník. :) Mezitím ještě spadl přetížený 
server, takže chudák Josmary se už nepřipojila. 

Posílání fotek se mi s trochou nadsázky jednou dokonce vyplatilo. Poté co jsem tu svou poslal 
maltské námořní "skautce", odpojila se se slovy, že nejsem její typ a že si se mnou nechce povídat, 
alespoň vím,  že mluvit  s  někým takovým by byla  ztráta  času.  ;)  Kolem půlnoci  jsem navázal 
kontakt s Austrálií a ještě do jedné hodiny s Polskem a Finskem.

V neděli jsem se už na JOTI tolik času neměl, ale objevil jsem že je možné komunikovat také přes 
TeamSpeak  -  kvalita  hlasu  proti  MSNku byla  špatná,  ale  zase  to  pro  mě  byla  taková  imitace 
radiového  spojení  (JOTA).  Naučil  jsem  se  anglicky  "přepínám"  a  popovídal  s  Ománskými  a 
Portugalskými skauty a především - potkal fajn českou skautku. :)
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 Malý slovníček pojmů
• IRC = Internet Relay Chat - jeden z 

nejstarších protokolů pro chat
• MirandaIM = Instant Messanger - 

program (tzv. klient) pro využívání 
protokolů jako ICQ, Jabber, AOL, 
MSN apod.

• Jabber = protokol, který je díky volně 
dostupnému kódu (open-source) velice 
bezpečný (narozdíl od ICQ) navíc se 
spoustou vychytávek a pěkným 
uživatelským jménem 



Musím říct,  že  to  nakonec  opravdu  stálo  za  to,  důležitá  hlavně  byla  dobrá  zábava  a  výměna 
kontaktů, třeba se i povede s nějakým oddílem navázat spolupráci. Kdybyste někdo měl zájem o 
některý z kontaktů, řekněte si.

Pif

Kalendář aneb budoucí akce oddílu
Seznam aktuálních akcí naleznete na www.havrani.blanik.info/index.php/program/. 

• 24. listopadu - výprava do Aquaparku v 
Kladně
+ skautské promítání v pátek s přespáním 
v klubovně (!)

• Bude oznámeno kdy - v den schůzky v 16 
hodin sraz na Malostranské, půjdeme čistit  
brýle pro Afriku (jako před dvěma roky). 
Za tuhle prácičku si také někdy nadělíme 
odměnu

• 15. prosince - vánoční výprava 
+ s možností složení slibu, komu to dovolí 
oddílový sněm

• 24. prosince - roznášení Betlémského světla

• v lednu - sčítání vodního ptactva na Sázavě a Praha plná strašidel

Havran v síti sítí
Havran se vždy do týdne objeví na našich webových stránkách, všechny najdete v sekci Kronika.

Obsah minulých čísel:
[07/10] Říjnové číslo Havrana (adresa: www.havrani.blanik.info/?p=67-havran)

podmínky získání Lvího skauta ~ bodování za tábor a za září ~ kronika z prázdnin: 
Tábor ve Vlčí ~ Jiingijamborii ve Švédsku ~ Výstup na Eiger 2007 

 

 

www.havrani.blanik.info
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