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PÚvodníkPÚvodník
Milí skautíci, vlčáci,  vážení rodiče, dovolte mi, abych vám představil rekordně nejobsáhlejší

číslo našeho vlastního Havranního časopisu! Ovšem kromě toho, že na něj můžeme být náležitě hrdí,
musím se také podívat do vlastních řad, neboť tohle číslo mělo vyjít už v červnu i v září, avšak máme
ho až teď. Velký dík patří Machovi, Seniorovi a Fíkovi, že sem po větším či menším přemlouvání
článek napsali. A co vy ostatní, dočkáme se v přístím čísle také něčeho? Kdysi na schůzce jsme si
rozdělovali témata, takže jestli máte zájem, jsou to třeba komiks, akce, film a hudba.

Ale ještě bych se také zastavil nad tím časem, který od posledního čísla uběhnul. Těší nás, že jste se
všichni zlepšili v plnění stezky a nasadili jste si též často nelehké dlouhodobé úkoly. Držte se dobré
práce, dobrých skutků a buďte připraveni. Pif

PS: Skautíci, víte že je ve stezce bod o včasném omlouvání se na akce?

Jasně & stručně převážně pro rodičeJasně & stručně převážně pro rodiče
• V naší klubovně v Panské ulici začíná rozsáhlá rekonstrukce. Dokud není

určeno  jinak,  probíhají  schůzky  v  normálních  časech  na  stejném místě.
Pokud v místnosti už nebudeme moci být, máme přístřeší u kamarádů  na

Janáčkově nábřeží (naproti Divadlu přes řeku) a  v kapli u Čechova mostu

(pod kyvadlem) . Též se ptáme, jestli nevíte o vhodném prostoru poblíž.

• Všichni rodiče skautů by měli dostat „dopis“ k plnění stezky, kdyžtak je na webu.

• V září proběhl nábor ve třídách a družinách škol Jindřišská a Truhlářská, později též na třídních
schůzkách. Vítáme v našem oddíle tři nové kluky do vlčácké smečky – Péťu, Davida a Filipa a z
minulého roku též musíme zmínit Tomáše a Filase. Ať se vám všem u nás daří :-)

• V souvislosti  s  náborem vás  též  prosíme,  jestli  byste  o  nás  mohli  předat  informaci  svým
známým, kteří mají kluka ve věku od druhé třídy. Rádi přivítáme další členy do vlčat i skautů!
Sekce s informacemi pro nováčky je též na známém webu – www.havrani.blanik.info 

 Kalendář akcí:

• 7.11.  Střediskový sraz – jednodenní výprava. Sejdeme se v sobotu 7.11. v 915 před klubovnou
v Panské, návrat cca 1800. Více viz web.

• 19.11. promítání fotek z prázdnin a minulého roku – v 1800 po schůzce – pro skauty i rodiče

• 21.11. Aquapark 
• 19.12. vánoční výprava do Šárky
• 24.12. Roznášení Betlémského světélka (dobrovolná, dobročinná) 

Průměr pořádku    Havraní pírka

na táboře 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Fík 9,6

Šipka 9,4

David

Senior 9,0

Medák 8,0

Gio 7,8

Mach 6,8

Nativ 5,7
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Havraní pírka
oddílová zkouška podobná 
Třím orlím perům - 
překonání sebe sama 

1. Hlad
2. Žízeň
3. Spánek
4. Přespání
5. Únava
6. Nepromokavost
7. Mlčení
8. Nepříjemné pocity
9. Strach
10. Ušlechtilost

Vlčata – bodování účasti a
her za září a říjen

Peťan 34

Filas 20

David 18

Král Filip II. 14

Tomáš 9

Teď už budou další body po
měsících.

Via Ferrata la Dolomiti – obrazemVia Ferrata la Dolomiti – obrazem

 začátek července    Senior, Mach, Fík, Kuba, Pára, Olda, Pif, Tatínek

Výsadek 2009 – VokoVýsadek 2009 – Voko Hustoakce pro skauty 15+

Kamarád mi říká, že za měsíc je výsadek. Už loni jsem chtěl jet, na tuto akci od
střediska Blaník,  ale nějak to nevyšlo.  Letos jsem si  to nechtěl  nechat  ujít.  V

pátek odpoledne se nás sešlo asi 6. Dali jsme dohromady zprávu z
puclíků a vyrazili za dobrodružstvím. První zastávku jsme měli v
Tescu,  kde  jsme  koupili  červené  zelí.  Uvnitř  byla  skupinová
jízdenka do Jetenovic u Sušic a oko. Celá hra byla po stopách Jana
Žižky.  Vyvrcholením byla transplantace oka do modelu Žižkovy
hlavy. Okolo druhé hodiny ranní jsem vyrazil na cestu sám. Byli
zde menší komplikace a tak jsem chodil, tak
do 6:00 hodně kilometrů sem a tam, sám a
sám  (pozn Pifa: asi ve dvě  v noci  jsme se

omylem potkali;)). Nakonec jsem si už zvykl
a nějak výrazně mi to nevadilo. Nakonec jsem se se všemi setkal a vyrazil dál.
Okolo 7 hodiny jsme přebrodili  řeku, jezdili  na lodi atd… Až konečně  okolo
poledne  došlo  k  již  zmiňované  transplantaci  přímo  na  hradu  Rábí.  Pak  tam
Blanické vojsko usnulo a spalo. Po probuzení nás čekalo odpracování možnosti
přespání na hradu. Kastelán zadal skupince kluků a holek práci a 2 hodiny jsme
pomáhali  (např.  odchlupovali  a  malovali  okna).  Zbylý  čas  byl  spíše
odpočinkový, ale přesto nabytý programem. Jako můj první výsadek říkám, že
byl super. Tak zas příští rok. -Fík-
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Fotky online

Fotografové, dodejte 
své výběry na web!

 9.-11.října



Výprava ČTYŘ ŽIVLŮ – Havrani a Černý šípVýprava ČTYŘ ŽIVLŮ – Havrani a Černý šíp

 26.-27.září    Šipka, Patrik, Nativ, Mach, Senior, Fík, Pif Fotky online

Stejně jako v červnu jsme vyrazili k Nižboru. Tenkrát jsme šli
severně,  tentokrát  na  jih  a  do  Berouna.  Vlak  nás  dovezl  do
Žloukovic a hned na nádraží nás zaujalo mokro pod vlakem na
kolejišti. Byla to nafta, nebo jisté jiné tekutiny? Mokrý kámen se
však nevzňal ani po pár vyškrtaných sirkách, a tak jsme to raději
neřešili  a  vydali  se na kešku,  jak jinak,  že? Potom jsme šli  k
našemu  prvnímu  cíli  -  Leontýnskému  zámečku.  Cestou  bylo
vyhlášení  soutěže  o  největší  bagetu,  ale

moc z toho nebylo, protože někteří  jedinci už ji měli  snědenou, nebo i
rozlámanou.
Utrmáceni  dlouhou  cestou  do  kopců,  prolézáním  vodních  tunelů  a
„zapalováním“ olejnatých rybníků jsme dorazili k zámku a hledali jsme
vchod, který jsme ovšem nenašli, protože jak jsme se později dovědeli,
byl to sociální ústav Prahy, ale zato jsme tam našli alespoň další keš. :)
Chodili jsme chvíli sem a tam, ale nevěda, kudy dovnitř areálu zámku,
jsme se na to vykašlali a oběd (výše zmíněné bagety) jsme si dali kousek
dál  u  cesty  v  lesíku.  Mezitím  proběhla  žaludová  bitva,  která  sice

neskončila  vítězstvím  ani  prohrou,  ale
hádkou, kdo je srab. Ta přešla postupně v diskusi s vedoucíma. 
Tak  jsme  zase  šli  a  aby  ani  na  jednom  úseku  nebylo  něco
zvláštního,  Šipka  našel  pneumatiku  a  tlačil  ji  celou  cestu  před
sebou.  Pak  jsme  zjistili,  že  ekoteroristé  ukradli  poslední  čistý
vzduch, no jejda, katastrofa, museli být přivoláni orli skalní, aby
vzduch  vysvobodili.  Nadýchaní  krásného  vzduchu  jsme  prošli
Novým Jáchymovem a konečně jsme začali stoupat na hlavní cíl -

Krušnou horu. Stoupání bylo krušné a tak jsme se rozdělili na 2 skupiny podle rychlosti. To
tedy nevím, jak se ta pneumatika dostala nahoru. :-)
Stany jsme nahoře rozbili, rozdělali oheň a ve společnosti masových
pochoutek  bylo  dobře.  U  ohně  jsme  si  položili  největší  otázku
historie výpravy, totiž kam šli? Je to taková banální otázka, kam šel
kůň a kam šel had. Věřte nevěřte, lámali jsme si hlavu celou noc i
druhý den jen proto, abychom se dozvědeli, co jsme si všichni asi v
duchu mysleli. Ani jsme si ve spacácích nestačili uvařit mozky a už
jsme  museli  ven,  na  tajemnou  noční  cestu  čtyř  živlů,  za  kterou
většina dostala  novou stezku.  Ale  stezku jsme všichni  dokončili  a
ráno  nás  čekala  keška,  kolem  které  jsme  celou  dobu  chodili.  Uvařili  jsme  si  poridž  s

marmoškou a někteří šílenější jedinci si z dutých bodlákových stonků
a všemožného lesního haraburdí  vyráběli  "lesní"  doutníky,  někteří
ještě šílenější i ochutnali.
Všechno  jsme  poklidili  a  vydali  se  na  cestu  dolů,  ale  na  druhou
stranu  hory  než  předtím.  Cestou  do  Hudlic  jsme  si  užili  s
pneumatikou,  dole  jsme  si  dali  oběd  a  jeli  jsme  autobusem  do
Berouna.  Zvláštní,  že  pneumatika  mohla  cestovat  také,  asi  řidič
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potřeboval  rezervu,  kdyby píchnul.  V Berouně  jsme se podívali  na  medvědárium a jak  asi
tušíte, ulovili jsme čtvrtou a poslední kešku naší výpravy. Ve vlaku jsme shodou náhod potkali
Darinu s jejími studenty. Na hlavním nádraží jsme se nad pneumatikou rozloučili, všichni se
rozešli domů a pneumatika našla domov v klubovně.      -Senior-
Akční videa s kutálející se pneumatikou budou až je někdo sestříhá. Reálný termín je do roka a do dne.

Výlet na hrad Jenčov Výlet na hrad Jenčov 

 13.-14.června    Šipka, Patrik, Medák, Mach, Senior, Kuba, Marek, Pif Fotky online

Jako cíl své poslední  větší  výpravy v letošním školním roce
jsme si vybrali hrad Jenčov. Ráno jsme odjeli z hlavního nádraží
do Berouna, přičemž ve vlaku bylo opravdu plno. V Berouně
jsme přestoupili a jeli jsme do vesnice či menšího města Nižbor.
Chvíli jsme řešili, kdy se půjdeme podívat na skautské museum
a nakonec jsme se (naprosto správně) rozhodli, že už teď. Došli
jsme tedy na Zámek a paní, co muzeum hlídala nás nechala v
místní  klubovně  naobědvat.  Klubovna byla  opravdu výstavní,
plná různých tradičních věcí. Nejvíce nás však asi upoutal nádherný vyřezávaný totem. Pak
jsme ještě navštívili prodejnu s keltskými suvenýry a vydali se směr Jenčov. 

Ale  nedalo  nám to,  a  tak  jsme  ulovili  dvě  kešky.  Jednu  hned  pod
zámkem  a  druhou  pak  cestou  na  hrad.  Po  druhé  kešce  jsme  brzy
odbočili ze silnice a šli jsme po lesní cestě ze které byly vidět nějaké
divné nádrže s vodou a vodním květem. Protože jsme se nudili, hráli
jsme za chůze „kontakt“. No zkuste uhodnout, co asi mohlo být „věc,
kde  můžete  po  kruhové  dráze  řídit  objekty,  které  byste  jinak  řídit
nemohly“. Byl to kolotoč. 

Když jsme došli na Hrad a důkladně si vyzkoušeli obírání zdí, začali
jsme vymýšlet, jak budeme spát na hradě. Na(ne)štěstí si Marek včas
uvědomil,  že  by tam bylo  moc  mokro,

než abychom tam mohli  přespat.  Tak jsme se  vydali  ke  staré
budce, která by nám možná mohla poskytnout přístřeší. Ovšem
narazili  jsme  na  tuhý  odpor  psů,  kteří  patřili  jejím aktuálním
obyvatelům.  A tak  jsme  se  jali  hledat  jiné  místo,  které  jsme
„náhodou“ našli až na druhé straně velké louky než byla budka. 

Když jsme si pak na ohni opékali špekáčky a vyráběli Markovu
specialitu  -  alobalovou  pochoutku,  nestačili  jsme  žasnout,  co
všechno se dá na ohni vyrobit z několika brambor, cibulí, špekáčků a grillovacího koření. 

Před  spaním jsme  si  ještě  zahráli  s  frisbíčkem a  Marek  nám přečetl
kapitolu z knihy o Bohoušovi a vodních skautech (pozn. knížka Expedice

Delta).  Ráno  jsme  si  udělali  vločkovou  kaši,  čímž  jsme  překvapili
Marka, když jsme ho probudili se slovy snídaně je hotova. Pak jsme měli
dopoledne skoro pro sebe. Před obědem ještě došlo k šiškové válce, ale
to už jsme museli vyrážet. Vlak jsme chytili akorát a v Berouně jsme si

ještě stihli koupit zmrzlinu. Většina lidí se shodla na tom, že to byla jedna z nejlepších výprav,
na kterých byla. -Mach-
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Tábor Nemojov – Mafia of Redwood City Tábor Nemojov – Mafia of Redwood City 
Šipka, Gio, Nativ, Medák, David, Mach, Senior, Fík, Pif, Marek, Darina,
Pára, Olda  + návštěva Filas s tatínkem

Letošní tábor se konal na mastňácky zařízeném tábořišti blízko Dvora Králového. Zazněly hlasy, že
příště budeme zase chtít  více stavět sami, takže se máme za rok na co těšit.  Táborová hra byla na
motivy Mafie, tedy né žádných gangsterů, ale spíše té Mafie, která v 19. století pomáhala utlačovaným
obyvatelům na Sicílii.Za přípravu hry patří velký dík Machovi, Seniorovi a Davidovi, od kterých nápad
přišel. Kromě etapovky jste si také splnili Havraní pírka a mnoho věcí do stezek v podobě výpalného.
Jen by to příště chtělo tábor notně delší! :-)

Na této dvoustránce si připomeňme výběr některých fotek – výlety do Kuksu, Zoo, Jaroměře a spousta
legrace na tábořišti. Pro popisky k fotkám navštivte fotogalerii na webu (brzy tam snad budou všechny)
a též jste zváni na společné promítání 19.11. -Pif-
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 26.7.-4.srpna

Havran v síti sítí – na webu v síti sítí – na webu

Havran se vždy do týdne objeví na našich webových stránkách, všechny
časopisy najdete na webu v sekci Havran, minulý rok vyšla tato dvě čísla:

Říjen 2008

• Výsadek 08

• Výprava Chrustenice

• DVD s fotkami a bonusy

Březen 2009

• Dvoudenka Turnov

• 1. keškování

• Fotky z vánoční výpravy

• Garfieldi

Tiráž:Tiráž: Havran, časopis pro vnitřní potřebu oddílu, vydala Pifova celonoční redakce 3.10.2009
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JOTI – Celosvětové setkání skautů na internetuJOTI – Celosvětové setkání skautů na internetu

 17.října    Gio, Šipka, Nativ, Mach, Senior, Pif, Marek  a  Ondra z Černého Šípu

V sobotu ráno jsme se sešli na Gymnáziu
Jana Keplera, kde studuje i několik našich
členů. A protože Pif, který tam také chodil,
zná  učitele  informatiky,  správce  sítě  a
vůbec všelijaké IŤáky, bylo nám dovoleno
strávit  tam celý  den a  dokonce nám byly
zapůjčeny i notebooky a jedna volná třída.
Tak  jsme  se  tam  nastěhovali,  zapojili
kabely, a zkoušely se přihlásit. Když se nám to po pár minutách
povedlo, zjistili jsme, ze je problém s připojením na internet.

Ale protože jsme skauti, nakonec jsme se obrátili na Pifa. (pozn.Pifa cožeee??:) ) Když jsme se tedy
mohli  připojit,  tak  jak byste  možná očekávali,  několik  lidí
místo registrace na JotaJoti  radši  zapnuli  nějaké hry.  Když
jsme se  ale  nakonec  zaregistrovali  a  začali  si  povídat,  tak
jsme si, možná omylem začali povídat mezi sebou a byli jsme
proto vyzváni, ať si založíme vlastní místnost. Tak jsme si šli
raději  hrát  s  RC  vrtulníčkem.  A ejhle,  Pif  ho  pujčil  jen
nejsdílnějším skautům,  kteří  se  na  JotaJoti  dozvěděli  něco
nového. To si moc lidí nezalétalo… 

Po  druhé  hodině  jsme  vyrazili  na  Petřín  hledat  poklady.
Vyhlídli jsme si tři kešky.  Jednu v parku, jednu v takovém
tunelu a jednu u lorety. Cestou jsme však nezapomněli pořádně se vydovádět na dětském hřišti. Když
jsme  se  vrátili,  málokdo  už  byl  na  JotaJoti.  Někteří  třídili  fotky  a  někteří  hráli  skautské  hry  na
budpripraven.cz  a  nebo  taky  neskautské.  Školu  jsme  opustili  až  asi  o  dvě  hodiny  později  po
plánovaném konci akce. A někteří se ještě vydali do klubovny Černých šípů sledovat film a přespat.

Já sám jsem mluvil s jedním angličanem a jedním filipíncem. Ten filipínec mi
řekl,  že  je  u  nich  moc  pozdě  a  pak  šel  asi  spát,  nebo  nevim.  :-)  Už  totiž
neodpovídal. Jo a taky s jedním týpkem ze Slezka, který řídí středisko (no, to
asi ne) ale něco takového jo. A že už nechodí na schůzky, že je moc starej a že
jednou taky organizoval Joti a dokonce sehnal dvě počítačové učebny, ale nikdo
nepřišel. :-(

-Mach- (a 2× foto)

Brzy na webu bude video ze statické webkamerky, kterou nás tam snímala.

Mnohokrát děkujeme Gymnáziu Jana Keplera za poskytnutí prostoru i techniky! 

www.havrani.blanik.info
Po letošním náboru též ve vyhledávačích jako: skautský oddíl praha :-)
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