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Tábor skončil, ať žije tábor
Po  delší  odmlce  konečně  vychází  další  číslo  oblíbeného  časopisu  Havran! 

Vzpomínáte si kdy vyšlo poslední? No to už je prehistorie, napovím že vyšlo ke 20. 
výročí oddílu :) Proč tomu tak je? Inu články jste poslali včas – v Lednu jsme měli  
od Šipky prvotřídní Ptactvo, v dubnu od Nativa osobní Klínec a od Medarda článek 
o  nebezpečí  na  internetu.  Ovšem  pan  šéfredaktor  to  nějak  nedal  dohromady. 
Dotyčným se omlouvá a situaci komentaoval citací Ijáčka: „Někdo zkrátka nemůže 
a druhý zas nemá, to je vše.“

No  a  nyní  se  dostáváme k  zajímavější  části  a   to  k  letošnímu  táboru.  Podle 
ověřených  zdrojů  přijela  na  začátku  srpna  jakási  výprava  do  anglického  města 
Moon Valley. Jak to tak chodí, v hospodě se setkali s mužem v kápi a dohodli se na 
jisté  sumě  a  jisté  práci,  pokud  se  jim  povede  splnit  jeho  zkoušky  a  nástrahy. 
Nadšený „tajemný“ informoval redakci, že se po dvou týdnech podařilo vše splnit a 
nejen to. Mužstvo se stalo výborně sehnraným týmem a přijalo pozvání na plavbu 
během roku. Pif   

Krátké chlívky
Nová klubovna

Díky paní Markové máme 
v  klubovně  tři  parádně 
velké  skříně  a  spoustu 
vybavení. Děkujeme!

Zpráva z tábora
Kardinál ztratil čepičku,

když úřadoval.

VIDEO!!!
Fík doma stříhal a 

stříhal a vznikl suprový 
táborový film.

Někdy po schůzce by 
mohlo proběhnout 

promítání pro rodiče.

Trailer k dispozici na 
youtube.com/137havrani
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Havraní pírka
Potěšil nás váš letošní zájem o plnění pírek a s radostí můžeme poblahopřát těm, 

kteří  letos  dokončili  všech  deset,  Medarde,  Šipko  a  Seniore  –  gratulujeme!  Na  
příštím táboře  budete  mít  šanci  se  pustit  do Tří  orlích  per,         
která v našem oddíle poslední dobou ještě nikdo nezkusil!

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

Gio √ √ √ √

Medák √ √ √ √ √ √

Nativa √ √ √ √ √ √

Šipka √ √ √ √ √

Mach √ √ √ √ √ √

Senior √ √ √ √ √ √ √

David √ √

Péťa √

Chroust √ √ √ √ √ √

Ondra

Matouš

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

Silnější zelený háček 
znamená splnění na 
tomto táboře.

Nejvíce jich letos 
splnil Mervin, 
gratulujeme. :-)



Bodování nepořádku
Funkci táborového prasátka vyhrál letos s přehledem Ondra, jen počkej příště! :)

Odborky
Odborné zkoušky skautů by měli ukazovat v čem je kdo odborník 

a o čem třeba hodně ví, nebo co třeba dobře umí. Přehled všech odborek najdete 
třeba na havrani.blanik.info/odborky nebo ve stejnojmenné knížce. Tam si můžete i 
vybrat co byste rádi splnili.  Na letošním táboře jsme s  sebou bohužel  neměli  tu 
knížku, proto se stav odborek tolik nepohnul.

Nativ PC1  (rozděláno: Muzikant, Horolezec)

Šipka PC1, Vodní sport (rozděláno: Zelená panda, Horolezec)

Medák PC1 (rozděláno: PC2, Chovatelství, Táborník)

Chroust Misie, Muzikant (rozděláno: Služba bližním)

Mervin (rozděláno: Horolezec)
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po 10 9 7 6 10 6 6 7 5 7 3 3
út 9 10 9 10 9 9 7 9 5 6 8 4
st 10 10 10 9 10 9 10 7 10 7 10 10
čt 9 10 9 10 9 8 8 7 4 4 5 2
pá 10 9 10 10 7 9 7 7 10 5 5 3
so 10 10 9 10 10 10 9 9 10 9 10 6
ne 9 - 10 6 6 5 5 5 5 4 4 2
út 10 - 9 9 8 9 - 9 7 8 7 6
čt 7 - 8 7 8 5 - 7 6 7 4 1

1.týden 58 58 54 55 55 51 47 46 44 38 41 28
celkem 84 - 81 77 77 70 - 67 62 57 56 37
pořadí 1. - 2. 3.-4. 3.-4. 5. - 6. 7. 8. 9. 10.

http://havrani.blanik.info/odborky


Dvoudenka Klínec
Vstával jsem v 7:30, abych stihnul sraz, který měl být v 9 
hodin na Smíchovském nádraží. Jel jsem metrem. V metru 
jsem potkal Filase s jeho tátou a Tapíra. Filasův táta mi je 
oba svěřil,  abych je dopravil až na místo určení.  Tam už 
čekal  Senior,  Mach,  Fík,  Pif,  Chroustal  a  zbytek  vlčat  s 
maminkami. (pozn.red. to byl Peťan)

Vlčata se začala projevovat už na nádraží, proto jsme se se Seniorem raději schovali 
za sloup a povídali jsme si. V půl desáté jsme nastoupili  do autobusu, kde bylo 
vedro a hodně lidí. Jeli jsme asi půl hodiny. Napřed jsme šli podchodem, kde vlčata 
pořád  štěkala.  Potom  jsme  šli  různými  vesnicemi.  Také  jsme  šli  lesem.  Kolem 
poledne byla pauza ve stínu u stromu. Tady jsme 
se najedli  a potom jsme si házeli  se ,,zmraženou 
mouchou z NDR“.

Pak jsme šli dál. Po cestě byly 2 soutěže. V první 
soutěži  jsme  museli  před  sebou  kopat  tenisák, 
který nesměl spadnout z cesty. Ve 2. soutěži měla 

každá  dvojice  dlouhou  nit, 
kterou každý držel za jeden 
konec. Museli jsme jí nést ½ 
kilometru a nesměla se přetrhnout ani dotknout země. Další 
pauza byla u pískovcových skal, po kterých jsme lezli. Potom 
jsme šli dál. Docela mne bolela záda, protože jsem měl težkou 
krosnu. Příště si s sebou na dvoudenku zabalím jen potřebné 
věci.  Další  zastávka  byla  na  balících 
slámy,  kde jsme hráli  na  babu a  fotili 
jsme se.  Potom jsme šli  do štoly.  Bylo 
tam  mokro  a  viděli  jsme  tam  mloka. 

Také tam byla keška. Potom jel Pif s vlčaty busem do Prahy. 
My skauti jsme šli pod vedením Fíka na tábořiště ve Sloupu.

Po cestě jsme hodněkrát  zabloudili.  Ve Sloupu jsme potkali 
Pifa. Když jsme přišli na tábořiště, začali jsme stavět stany. Na 
tomto  tábořišti  jsme  už  byli  asi  před  třemi  lety.  (viz  fotky 
Výprava Měchenice). 
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 2.-3. dubna 



        Mach      Nativ  Peťan     Tapír

      Chroust        Filas            Fík           Senior
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Potom jsem vykopal ohniště, pomocí mé skvělé skládací polní lopatky s 
nefungujícím kompasem. Pak jsme rozdělali oheň. Po večeři jsme si dlouho 
povídali. Pif rozdával za odměnu Marshmelouny na opékání. Bylo to skvělé. 
Kolem půlnoci vzal Pif Macha na vlak. Potom jsme se dívali na mapu hvězdné 
oblohy a na Google Sky Map. Také jsme dělali skvělé fotky. V noci se mi 
nespalo zrovna nejlépe, neb jsem ležel zrovna na kořeni. Přes noc jsem asi 
nastydnul, protože byla zima. 

Ráno mne Pif musel vytáhnout ze spacáku. Potom jsem šel s Chroustalem 
pro vodu. Vodu jsme sice dostali, ale byla zelená a musela se převařit. K 
snídani jsme si udělali ovesnou kaši s marmeládou a s mlíkem. Pak kdo chtěl 
poslouchal čtení z Bible. 

Potom jsme slaňovali útes a hráli šiškovou bitvu. Potom se na nás přijel 
podívat Enigma a házeli jsme si s freesbeečkem. Potom Enigma odjel a my jsme 
jeli Pifovým autem do Prahy. Byla to skvělá výprava!

Tento článek plný vlastních dojmů napsal Nativ 
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Akce uplynulého roku
Oslava založení střediska 20/80let

Jamboree na internetu – pro neúčast zrušeno

Střediskový sraz v Šárce

Aquapark Kladno

Vánoční výprava do Šárky

Betlémské světlo

Sčítání vodního Ptactva

Pololetní boulder v LokalBloku

Výprava Cukrák – kopec skluzavka

Zbraslav – kuličkovková (bez fotek)

Dvoudenka Klínec – s mlokem

ALKO – závod s alobalovou koulí

Koloběžkový závod 24 hodin

Blanické hry s mimozemšťany

Výprava Alkazar s horolezením

 FOTKY ONLINE!!



Vědecké sčítání ptactva
Jako každoročně jsme vyrazili sčítat vodní ptactvo 

(pozn.  pro  ornitologickou společnost).  Sraz  byl  opět 
na Hlavním nádraží,  odkud jsme jeli  do Týnce nad 
Sázavou. Sešli  jsme se v počtu 7,  což je docela dost. 
Když jsme dorazili  k řece,   zjistili  jsme,  že je hodně 
rozvodněná  a  nemůžeme  jít  podél.  Tak  jsme  zašli 
kousek dál pro jednu kešku a vydali se cestou dále od 
řeky. Tím pádem jsme toho moc nenapočítali. Měli jsme ale zážitek. U jedné chaty 
jsme narazili  na smečku psů (za plotem). Napočítal jsem jich 12 nebo 24 (včetně 
štěňat), prostě bylo jich tam hrozně moc.

Dál  jsme  šli  kousek  podél  kolejí  a  zkusili  zajít  k řece,  zda  to  tam není  lepší. 
Nebylo. Tak jsme cestou občas jen nahlédli z povzdálí a spočítali pár ptáčků.

Přitom jsme v jednom momentě zašli do místa, kudy obvykle chodíme a dávám e 
si  tam  svačinu,  ale  bylo  zatopené  a  nešlo  jít  dál.  Ale  opět  zážitek.  Našel  jsem 
vyplavený míček, který jsem si napíchl na tyč a zkoušel s ním ještě více zamíchat 
vodní  vír,  což  bylo  zábavné.  Také  jsme potkali,  jako správní  geokačeři,  několik 
kešek a Jirka nás bavil svými veselými historkami.

Při hledání různých dalších cest dál od řeky, jsme se pomalu dostali až k naší 
oblíbené hospůdce U nádraží, kde jsme odpočinuli naše unavené nohy a utišili hlad 
a žízeň párky a čajem, o které jsme se podělili. A pak už jsme živi a zdrávi vyrazili  
domů. A kolik ptáků jsme na řece spočítali? To ví jen bůh (a Marek).

Šipka  (a na výpravě ještě Nativ, Chroust, Senior, Pif, Marek a Darina)
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 15. ledna



Nebezpečí internetu
1) Kyberšikana a zneužití

Co to je? Chodíte na internet, občas něco napíšete někomu cizímu, ale v zásadě se 
nic neděje. Je to pravda?

Určitě je vám známý scénář, kdy útočníkem je pedofil, který se snaží různými 
způsoby a pod různými záminkami donutit k osobnímu setkání. Tady je i jasné jak 
se bránit. Kyberšikana je ale něco trochu jiného.

Kyberšikanátor může být spolužák, který dotyčného nesnáší. Zesměšnit někoho 
ve třídě má jasné obrysy a též oběť ví s kým vlastně bojuje. Online to ale začíná být 
horší, oběť často neví kdo za tím stojí a hlavně publikum je najednou celý internet 
(youtube, facebook). 

Pokud se oběť  například na videu nachází  ve velmi trapné situaci,  nemusí to 
psychicky  ustát.  Bohužel  je  známo  mnoho  případů  po  celém  světě,  kdy  právě 
uveřejnění videa spolu se šikanou ve škole skončilo sebevraždou oběti.

Až někdy uvidíte, že někdo natáčí na mobil něco, co by oběť mohlo velmi mrzet, 
raději  to řekněte někomu komu důvěřujete, můžete zachránit psychické zdraví a 
možná i život.

2) Návyk na hraní počítačových her

Určitě znáte lidi, kteří veškeré své volno stráví hraním počítačových her. Nejsilněji 
návykové jsou online hry (MMOG) typu World of Warcraft  či  Lineage. Hráče si  
získají  především  možností  komunikovat  s  ostatními  a  díky  tomu,  že  se  hra 
neustále vyvíjí a nikdy není úplně stejná. Klasické PC hry tak návykové nejsou, ale 
často nemají jiný efekt než zábavnou náplň volna. 

3) Možnost kontaktu s pornografií

Z výzkumů vyplývá, že minimálně 29 % dětí se setkalo s pornografií, zatímco si 
rodiče mysleli,  že v klidu hraje  nějakou počítačovou hru.  Ač si  to neuvědomují, 
může pornografie dost negativně ovlivnit osobnost mladého člověka.

Připravil Pif ve spolupráci s Medákem a serverem www.kybersikana.eu
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http://www.kybersikana.eu/
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http://www.nebudobet.c/


Kalendárium
schůzky:
vlčata (cca do 10 roků) v úterý
v 16:30 v Panské, skauti ve čtvrtek 

17.9. cyklo-výprava (bez nováčků)

1.10. výprava pro všechny

7.-9.10. výsadek (15 let +)

15.-16.10. JOTI – online setkání skautů z celého světa

26.-30.10. podzimní prázdniny (zatím žádná akce)

5.11. střediskový sraz

26.11. Aquapark

17.12. Vánoční výprava

24.12. Betlémské světélko (Štědrý den)    

14.1. Sčítání vodního ptactva

Sprejované obrázky ze schůzky vlčat
Zeshora: Tapír, David, Peťan, Filas, Chroustal

www.havrani.blanik.info
na googlu též jako: skautský oddíl praha :-)

Tiráž:Tiráž: Havran, časopis pro vnitřní potřebu oddílu. Vydal Pif a redaktoři 
v nákladu 20 výtisků 12.září 2011. Fonty z dafont.com, 
pomocí softwaru LibreOffice Writer a Google Picasa 3
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