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Nový školní rok nám začal trochu rozpačitě, teď budeme muset trochu přidat. Mini-meho zásluhou jsme

přivítali mezi sebou Frantu a Davida a budeme rádi, když se přidá i Erik.To mimo jiné zmnamená, že nám

stále scházejí dva nováčci, které musíme získat. Déle před námi stojí úkol do konce lisdtopadu vybrat

tábořiště na příští tábor, rozhodnout se, jak rozdělit schůzky skautů a vlčat, obnovit spolupráci s Luton-

skými skauty, kteří příští rok slaví 60. výročí založení oddílu, uskutečnit oddílové promítání filmnů… je

toho zkrátka hodně.A bude potřeba každé ruky, abychom to zvládli.

Psal jsem teď hlavně o tom, co je před námi, o tom, co je za námi si přečtete na následujících stranách.

Marek

Co vás čeká a nemine

Bodování za tábor

celkem pořádek pírka
Jakub 146 59 5

Mini-me 142 55. 6

Jirka 140 56 7+1

Martin 117 56 6+1

Adam 92 32 5

Bodování za září

celkem pořadí
Jirka 47 1

Mini-me 35 2

Adam 35 2

Filip 33 3

David 32 4

Franta 32 4

Martin 31 5

Giovanni 27 6

Erik 21 7Budoucí akce oddílu
* 11. října - od 18.00 schůzka s rodiči (bude upřesněno)

* 12.-14. 10. - JiingiAfterParty (viz: jj.uzel.info) [PIF má v sobotu celoškolní akci, trošku mu to do toho

leze]

* 20. října - výprava na Budeč a Okoř

* 16.-18.listopadu - KURZ pro vedoucí

* 24. listopadu - výprava do Aquaparku v Kladně

* 15. prosince - vánoční výprava

* 24. prosince - roznášení Betlémského světla

* v lednu - sčítání vodního ptactva na Sázavě, Praha plná strašidel

* + promítání při úklidu klubovny v pátek před výpravou 



Podmínky pro získání Lvího skauta
Na táboře projevili někteří ze skautů zájem o to, splnit tuto prestižní odborku.

Co je pro to třeba udělat? 

Podmínky pro získání odznaku Lví skaut I. stupně

1. Splnit podmínky I. stupně skautské zdatnosti.

2. Splnit podmínky II. stupně odborky Táborník.

3. Splnit podmínky II. stupně odborností Záchrana a Zdravověda.

4. Splnit podmínky zeleného stupně Světového odznaku ochrany přírody (Panda).

5. Splnit podmínky I. stupně odborky Skautské přátelství.

Podmínky pro získání odznaku Lví skaut II. stupně

1. Splnit podmínky odznaku Lví skaut I. stupně.

2. Splnit podmínky II. stupně skautské zdatnosti.

3. Splnit odborku Tři orlí pera.

4. Splnit podmínky II. stupně dvou odborností odborky Historik (Dějiny skautingu a jedna podle vlast-

ního výběru).

5. Splnit II. stupně jedné z odborek Znalec živé přírody, Znalec neživé přírody. Odznak Lví skaut II.

stupně nahrazuje odznaky všech odborek (nosí se na kroji samostatně). Činovník jej může nosit na

táborovém kroji, jestliže mu byl udělen před dosažením 18 let věku.

Co jsme dělali o prázdninách?

Každoroční akcí pro všechny členy je samozřejmě tábor.Ten se letos konal ve Vlčí u Loun, což

pěkně sedlo naším vlčatům, pro které to byl právě první tábor. Z Prahy k Lounům tedy odcestovali za

vlčata Martin s Adamem a z ostřílených skautů Jirka a Mini-me, všichni dohromady vedeni sami sebou,

ale převážně Markem. Na táboře se potom připojili k vedoucí Darině a ještě ten den přijeli na kolech

Kuba s Pifem. Nutno podotkout, že tento tábor nebyl úplně ledajaký, díky několika okolnostem jsme

přežívali v zavřené hospodě, neboť dům jsme díky Markovi a Darině měli zapůjčený.

Počasí nám první dny docela přálo a tak jsme se kromě táborového lovu mamutů zašli i několikrát

vykoupat.A těch několika dešťů využili všichni k plnění nepromokavosti do Havraních pírek. Ke slavnost-

nímu závěrečnému ohni se k nám připojil ještě Paragraf, který bohužel nemohl přijít na celou dobu

tábora. Jirka s Martinem si u ohně každý splinili svůj slib, a tak se připojili k nám, kterým slib ukazuje

cestu životem.

Ti co nebyli na táboře, mohou mít příležitost ke slibu již na vánoční výpravě. Datum najdete v tomto čísle stejně
tak, jako bodování aktivit a pořádku. ;-) Fotogalerii jsme ještě nestihli probrat, až bude, tak se to dozvíte.



Jiingi znamená společně, Jiingijamborii znamená společně 20 tisíc skautů na jedné louce.To jsou fakta

ze Švédského národního Jamboree, kterého jsme se účastili jako součást 45 členné oficiální české výpra-

vy.Atmosféra byla dokonalá, zážitků máme mnoho.

O Jiingijamborii vyšel článek v časopisu Skautský svět. Spoustu fotek je k nalezení třeba na

www.flickr.com/search/?q=jiingi, případně na www.jiingi.se

Havrani se jako soutěžním tým Jakub, Martin, Mini-
me, Pif a Marek vydali obhájit své loňské třetí místo
do Tatranské Lomnice na česko-slovenskou skaut-
skou soutěž Výstup na Eiger. O minulém roku je obsáh-

ly, byť necelý článek na adrese: www.havrani.blanik.info/?p=39-
eiger a především fotogalerie z letošního i loňského roku

nově též na webu!

Máme pro vás jednu ''super-horkou novinku': třetí ročník

Eigeru se bude konat opět na konci letních prázdnin a bude

ještě o den delší! Tak si již naplánujte volno a také pamatujte, že jet na Eiger je v našem oddíle odměna.

O průběhu nám napsal Jakub:

Výstup na Eiger byla akcička založená na zkušenostech a zájmu z roku 2006. Je to výprava do krásných slo-
venských Tater. Podle vyhodnocování a umístěni jednotlivých skupinek se pozná, kdo je při výstupu ten nejlepší.
Různé akce, které probíhaly po celý den se na konci každého dne vyhodnotily a ta skupinka, která měla vždy
nejlepší hodnocení tak dostala část mapky. Poslední den podle počtu mapek museli splnit trestné úkoly a potom
nalezli svého zraněného (pozn.: který měl svázané nohy a musel se, při soustavném odkapávání "krve" z PET-
-flašky s dírou, dovézt včas do "nemocnice" - tábora.)
Na konci se mapka složila a překryla folií s vyznačenou trasou, kam jsme postupem času museli dojít. A na
závěr následoval poslední výstup. Šli jsme (pozn.: jeli lanovkou) na Skalnaté pleso, a za špatného počasí, kdy
pršelo a foukal nepříjemný a ostrý vítr, jsme se vydali ze Skalnatého plesa na Eiger. Několika skupinkám nedovo-
lilo počasí dostat se až na vrchol, ale nám, statečným Havranům ano. Jakub 
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