


ÚvodnÍk
Vítejte u nabitého Havrana. K dvacátému výročí oddílů jsme si 
nadělili dort na obálce a pěkně nadupané číslo. Deset stránek 
jsme tedy ještě neměli. Dík patří hlavně vám co jste přispěli – 
Šipko, Seniore, Machu, Native a Giovanni! Třikrát sláva :) 

Krátké chLÍvky

Fotky na webu
V naší galerii na webu nalezenete 

nově všechny fotky z tábora v 
Nemojově. Též přibyly obrázky ze 
Střediskového srazu, výpravy do 
Aquaparku a ke všem článkům v 

tomto čísla Havrana. 

Video LEGO a JOTI
Stříhání videa se vždycky trochu 

protáhne, v internetu je LEGO video, 
které jsme točili na červnové schůzce 

a záznam z webkamerky z JOTI. 
Najdete na 

www.youtube.com/137havrani

Naše vlčata!
Z výpravy do Aquaparku znáte 

Filipa II. a ze střediskáče Davida. 
Už od září k nám taky chodí 

Peťan (Říha) a Filas. Od ledna 
vítáme Ondru (Chroustala).

Horolezení
V pátek o prázdninách jsme byli v 
Týnské na horolezecké stěně Ultra 
Mravenec viz www.ultraant.com 

Nabízí se zde super boulderování – 
tedy lezení v malé výšce nad 

žíněnkami, ale též se tady dá lézt s 
lanem. Také je výhodná cena asi 

dvacka na osobu. Říkali jsme si, že 
bychom sem mohli zajít třeba každý 

druhý týden, takže sledujte 
kalendář akcí.

Květinový den
12.května budou skauti pomáhat na 

dobročinné akci Květinový den. 
Skautíci, pokud se chceme zúčastnit, 

řekněte na schůzce. Přihláška je 
nutná do konce měsíce!

Obsah:
Stezka ~ Výprava na běžky ~ Sčítání 
vodního ptactva ~ Vánoční výprava 
~ Betlémské ~ Hudba ~ Film ~ Kurzy
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Pokroky ve stezce
Ahoj chlapci, 

jak  jistě  dobře  víte,  společně jsme úspěšně zvládali  plnění      stezky v 
předchozích  měsících.  Vybrali  jsme si  čtyři  témata,  kterými  jsme  společně 
procházeli, pro připomenutí to byly: Lidé a vztahy, Moje vztahy, Moje pomoc 
druhým a Komunikace mezi lidmi.  

Jak víte, ve stezce si můžete plnit sami cokoliv si vyberete, 
ale společné aktivity během schůzek jsou pro Vás přeci trochu 
jednodušší,  ne? Proto mě moc mrzí,  že někteří  nejmenovaní 
nejsou  schopni  splnit  takovou  jednoduchou  věc,  jako  je 
nalezení tří písní, filmů nebo knih s motivem kamarádství. Nebudu 

jmenovat, dobře víte, koho se to týká Giovanni, Medarde a Patriku. Koukejte 
to dohnat! Čekají nás další zajímavá témata a občas se doma trochu zamyslet 
může  být  přeci  i  zábava. 
Ostatní mají naopak velkou 
pochvalu, že to zvládli.

Také  bych  chtěl  tímto 
upozornit Macha a Seniora, 
že jich se to týká taky,  když 
jste  v  plnění  stezky  dále, 
neznamená  to  že  nemusíte 
nic  dělat.  Bylo  by  fajn, 
kdybyste  si  sami  stanovili, 
co  a  kdy  chcete  plnit  a 
domluvili  se  na  tom  s 
vedením.

Skauting  je  kromě 
zábavy  také  občas  dřina  a 
té  se  nevyhnete!  A chcete 
přece  další  diamant  na 
košili, ne?
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Praktický život
Fyzická zdatnost
Buď připraven
Hledání řešení
Vyjadřování
Zručnost
Můj oddíl
Já a můj život
Moje svědoní
Osobní rozvoj
Lidé a vztahy
Moje pomoc druhým
Moje vztahy
Komunikace mezi l.
Pomoc druhým
Moje rodina 
Moje parta
Družina jako tým
Já a demokracie
Já občan
Propojený svět
Různost světa
Příběhy našeho světa
Pobytv přírodě
Vnímání přírody
Poznávání přírody
Hodnota přírody
Šetrné chování
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AKCE: Výprava na běžky??
           Šipka, Giovanni, Patrik, Meďák, Senior, Mach, Pif, Pára
            a na přespání v klubovně Nativ a Fík

Oddílové hory se nakonec nekonaly. Nejdříve nám ochořel Marek,  u  
kterého  jsme  měli  v  Turnově  přebývat  a  v  Praze  zrovna  roztál  sníh.  
TEDY, nějaký zbyl, ale nové běžkaře by leda odradil :-) Na přespání v  
klubovně jsme si později udělali překvápko – oslavu 20 výročí založení oddílu. Akorát  
dort z titulní strany jsme vyměnili za grilovaná kuřátka. Více už Senior:

Výpravy  na  Hvížděnec  se  zůčastnilo  osm  lidí. 
Skupina  beze  mě  a  Macha  vyšla  z  Řevnic  na  kopec 
Hvížděnec a dolů do Dobřichovic. Pif, Šipka a Patrik se 
oddělili a šli na kešku u kamenných můžíků. Ostatní 
postrádajíce GPS sešli  ze značené cesty.  Obě skupiny 
sice byly vybaveny vysílačkami, ale v tu chvíli se velice 

nepříhodně vybily baterky. Naštěstí se obě skupiny znovu sešly a při cestě 
zpět k Dobřichovicím jsme se s oddílem potkali i my. 

Následně tři kešeři klusali a běželi, aby mohli ulovit kešku a 
jako bonus stihnout vlak, na který zbytek družiny pohodlně 
čekal na zastávce. Vlakem jsme se posunuli asi o dvě zastávky 
do Černošic,  kde si  Giovanni vzpomněl,  že tam mají  chatu. 
Zrovna  když  jsme  tím  směrem  pak  šli,  proti  nám  jel 
Giovanniho táta, který nás následně nacpal do džípu a odvezl 
do chaty, kde nás mile pohostil. 

Zdrželi jsme asi tak hodinu a pak jsme si zašli na břeh Berounky, toho už se 
ale Giovanni nezůčastnil,  protože jel  domů. Prostě jsme tam blbli  -  někteří 
ozbrojeni klacky a kameny ničili ledový příkrov Berounky z bezpečí mola, jiní 
stavěli  sněhuláka a  někdo si  hověl  na  stromě.  Nakonec jsme se  vrátili  na 
nádraží a jeli jsme do Prahy.

Tím to ovšem neskončilo, teprve večer bylo to hlavní - 
oslava dvacátých narozenin oddílu.  Spolu s  pečenými 
kuřaty jsme si prohlíželi různé fotky z výprav a táborů a 
klábosili  jsme. Po proběhlé hostině jsme si pustili  film 
Loupež po Italsku a pak jsme šli už spát. Ráno zbyl ještě 
čas na Carcassone. -senior-

20.-21.února 
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AKCE: Sčítání vodního ptactva
Filas, Šipka (autor článku) a Marek

Sešli jsme se ráno na Hlavním nádraží – já, Marek a Filas. Podpořit nás 
přišel Pif, který nás doprovodil k vlaku, ale s námi nejel. Po cestě vlakem jsme 
pozorovali krajinu a já využil čas také k tomu, abych se naučil na mobilu psát 
T9.

Z Týnce nad Sázavou jsme už šli  pěšky a 
bavili  se  tím,  že  jsme  po  sobě  házeli 
„mnohostranné  geometrické  útvary“ 
(sněhové  koule).  Podél  řeky  jsme  již  sčítali 
vodní  ptactvo,  např.  kachny,  kačery,  skorce, 
volavky atd. Bylo strašně sněhu, kterým jsme 
se  brodili  a  pak jsme si  po pár  kilometrech 
dali přestávku u takové loďky a dali si sváču 

a horký čaj. U nějakého plotu jsem našel zajímavou tyč, která mi pak sloužila 
jako hůl a zároveň jako zábava po celou dobu výpravy – házení do dálky, 
zapichování do sněhu, sekání do sněhu apod. U blízkého jezu bylo zajímavé, 
kolik tam bylo nahrnutého sněhu, který nejspíš připlul z Týnce. Opodál jsme 
objevili  na  stromech strašně moc ptáků jednoho druhu,  jehož jméno si  už 
nepamatuji. To se nám to sčítalo! 

Po dalším pochodu jsme si u potoka, který vytékal z řeky Sázavy, dali pod 
mostem další svačinku. Kousek dál jsme odbočili od řeky do lesa, kde jsme 
míjeli střelnice a s Filasem jsme si tam nasbírali  vystřelené patrony. Dobrej 
úlovek! Pak jsme došli do Kamenného Přívozu a odtud jsme už jeli vlakem 
domů. Na Hlavním nádraží jsme se pak rozloučili  a šli  každý svou cestou 
domů do tepla. Bylo to fajn. 

Šipka  ™ ↑
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AKCE: Vánoční výprava 
 Nativ, Šipka, Senior, Mach, Fík, Pif a kluci z Černého šípu 

+ na výpravě Gio, Pára, Olda

Vánoční výpravě předcházel KomVán, Copak to 
vlastně je?  Nikdo to  neví  úplně přesně,  ale  podle 
autora  by  to  mohlo  znamenat  komponované 
vánoce. Tomu také skoro nikdo nerozumí, ovšem s 
jistotou můžeme říct, že šlo o večerní akci Havranů 
a skautů z ČŠ v jejich klubovně. Jak to popsali Nativ 
s Šipkou se dočtete níže, škoda jen, že celé vyprávění nedokončili:

Když  jsem  přišel,  byl  už  v  plném  proudu  
ping-pongový  turnaj.  Bylo  to  opravdu  
zajímavé. Potom šli ostatní nakoupit a já jsem 
tam  zůstal  s  Radimem,  Feekem  a  Vojtovým 
laptopem. Bohužel mě ti dva pořád provokovali  
a  pořád  mi  to  vypínali,  takže  jsem  se  skoro  
nedostal na facebook.

MEZITÍM NA NÁKUPU (píše Šipka):

Když  Nativ  zůstal  v  klubovně,  já  jsem šel  s  
ostatními ven (cestou jsem jedl sníh, ale nikdo o  
tom  nevěděl  :-)  Na  kešku  jsme  šli  s  Vojtou,  
Kubou-Cvokem, Štěpánem, Jirkou a Machem a Pif  
s Matoušem mezitím nakoupit. Klouzali jsme se u vodotrysku na sněhu a  
pak jsme našli i kešku. Potom jsem šel s Vojtou a Matoušem ještě nakoupit  
pití a sladkosti, a šli jsme zas za ostatními do klubovny.

Večer  jsme  si  ještě  pustili  film,  ráno  posnídali  a  jen  sami  jsme  vyrazili 
směrem k Divoké Šárce.  Už to skoro vypadalo, že se k nám nikdo nepřidá, 
ale  o  to  více  nás  překvapil  v  McDonaldu  Olda  a  také  Giovanni.  Někteří 
posilněni jsme vyrazili do krutých mrazů. Mínus patnáct je věru veliká zima, 
ale díky suchému vzduchu to nebylo tak hrozné. 

 18.-19.prosince 
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U obvyklého stromečku jsme nechali  jídlo pro zvířátka a přání  PF. Moc 
dlouho jsme tam ale nevydrželi, po vyhledání všech dárků jsme to zase otočili 
zpátky. Na příhodné louce jsme si udělali ve sněhu bludiště a tak proběhla 
zajímavá honička. Rohlíky s nutellou pak přišly vhod.

Posledním překvapení bylo na Dejvické, kde jsme potkali Marka s Darinou 
a dostali od nich i pěknou medvědí nadílku – kapesní zahřívadla, snad už 
nám zima nebude. -pif-

AKCE: Betlémské světlo
Nativ, David, Mach, Senior, Fík, 
Kuba, Pára, Olda, Marek, Darina, Pif

Na  Štědrý  den  jsme  se  sešli,  abychom  jako 
každý rok roznášeli  Betlémské světlo.  Sešel  se 
nás  vysoký  počet,  snad  nejvyšší  za  dobu,  co 
světélko roznášíme. Tak jsme dali plamínek do 
kostela a  lidem z domu, kde máme klubovnu. 
Pak  jsme  se  rozdělili  na  dvě  skupiny.  Jedna 

skupina se zastavila na Malém Břevnově, kde rozdala několik svíček našim 
každoročním odběratelům. Na Dejvické jsme navštívili Pifovu kmotřičku.

Potom jsme tradičně ulovili  jednu kešku, u 
které jsme dokonce potkali psa s Travel Bugem. 
A už jsme mířili za druhou skupinou. Všichni 
dohromady jsme se potkali  na Babě a potom 
jsme  navštívili  pana  Anderleho,  se  kterým 
Marek  dělal  rozhovr.  Pak  jsme  dali  poslední 
svíčku známému Bártových. Na konci výpravy 
jsme si i my připálili svíčky, 
nebo  petrolejky  a  pak  už 
jsme se rozešli domů.

-mach-

 24.prosince 
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HudebnI novinky
   KTERÉ VÁM PŘINÁŠÍ NATIV ☻☺☻☺☻

VELKÝ KONCERT   Erika Truffaze   (acid jazz)   
Švýcarsko-francouzský trumpetista  Erik Truffaz zamířil do Česka s novým 

projektem, ve kterém se spojil se  Sly Johnsonem. Jejich společný Paris Project 
představili  začátkem března postupně v Ústí  nad Labem, Brně,  Trutnově a 
Praze.  Na  koncertech  dvojici  podpořil  ještě  fenomenální  bubeník  Philippe  
Garcia, který je znám ze svého projektu Kpt'n Planet i díky spolupráci s umělci 
jako Don Cherry či Gian Maria Tesca a jehož žánrový rozsah sahá od be bopu až 
k dubstepu. zdroj: muzikus.cz

 Erik Truffaz                   Sly Johnson            Philippe 
Garcia

Můj zážitek z koncertu:
Já  jsem  na  tomto  koncertu  bohužel  nebyl,  ale  naštěstí  se  mi  alespoň 

podařilo vyzpovídat tátu. Prý to bylo moc podařené. Předkapelou byla Lesní 
Zvěř(CZ). S Erikem Truffazem hrál ještě bubeník Filip Garcia a černoch Sly 
Johnson, který hrál na pusu. Pokud byste někdo chtěli půjčit nějakou jejich 
hudbu, stačí říct.

Mně osobně se jeho hudba opravdu hodně líbí. Je to takový  jazzík mírně  
namíchaný s hiphopem.

To je zatím vše. Doufám, že jste si dobře početli. 

Váš NATIV :D
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Tip na FILM od Giovanniho

Vesničko má, středisková
Mentálně zaostalý chlapec Otík pracuje jako závozník 

z vesnice. Lidé na vesnici ho mají docela rádi, ale Pražáci 
se ho snaží  vylákat,  protože usilují  o jeho domek, a tak 
přestěhují ho na anonymní  sídliště.

Je  to  velmi  vtipný  starší  český  film  o  mentálně 
zaostalém  chlapci  Otíkovi.  Film  se  natáčel  převážně 
v obci Křečovice v roce 1985. Režie: Jiří Menzel

KALeNDÁRIUM
19.3. lezení (pátek)
20.3. odpoledne vlčat – podle zájmu
21.3. výprava skautů – změna! (neděle)
26.3. křížová cesta (pátek) – kdo bude chtít

2.4. horolezení na Velký pátek
24.4. Závod Vlčat a Světlušek

Okresní kolo celostátní soutěže 
vlčackých šestek. Bude třeba přesně 
říct předem účast.

1.-2.5. Vláčky Vrčeň
Díky známostem Natiova dědy jsme pozváni na prohlídku největší 
modelové železnice ve střední Evropě.

22.5. Střediskové hry

12.6. výprava (dvojdenní?)
26.6. výprava
so 10. – ne 25.7. - TÁBOR, pro vlčata jen druhý týden
st 28.7. – 4.8.  - akce pro starší skauty
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Skautské kurzy
Co to je vám dobře poví třeba David, který se v lednu už podruhé zúčastnil 
rádcovského kurzu Žirafa. Kurz spíše v tomto případě znamená dobře 
připravený program na celý víkend a šance k poznání nových skautů a 
skautek. Kdyby někdo neměl v těchto termínech co dělat a plní věkovou 
hranici, určtě se zeptejte, užijete si tam spoustu zábavy.

• Relí Monte Libušín (15+) 23.–25.4. – outdoorový závod pro rovery

• Rádcovský tábor sv. Jiří (13-15let) 4.–13.8.

• Rádcovský tábor Hradiště (13-15let) 30.7. – 8.8.

Havran v sÍti sÍtÍ
Březen 
Dvoudenka Turnov
1. keškování
Fotky z vánoční výpravy

Říjen 2009
Výprava Jenčov
Via Ferrata la Dolomiti
Tábor Nemojov
Výprava čtyř živlů
JOTI a Výsadek

 Tiráž: Havran, časopis pro vnitřní potřebu oddílu. Vydal Pif  a  redakce přispěvatelů  11.3.2010. 
  Náklad 20ks. Fonty pro nekomereční použití z dafont.com. Opravené vydání.
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