Havran
duben
04/2013

Úvodník
Dostává se vám do ruky zbrusu nové číslo oblíbeného časopisu! Protože změna
je život, tak máme už druhý časopis v jednom roce – tedy Havran je nyní půlročník.
Na následujících stránkách se díky Kubovi, Skřeťanovi a Mervinovi dočtete, co jsme
měli za bezva akce. A též můžete porovnat, jak jste na tom ve stezce!
Také nám už zbývají jen nějaké dva měsíce do konce školy, takže se začněte těšit
na tábor, letos bude s pomocí roverů zcela bombózní. :-)
Smějte se hezky!
Pif

Informační chlívky u Kozy
Mezi vlčaty moc vítáme nové prima
kluky: Davídka, Kubu a Honzu.
Velké gratulace vlčákům Gurmánovi,
Jonymu, Supermanovi a Mariánovi.
Již dokončili nováčka a mají právo
nosit vlčáckou košili. Ostatní zaberte,
zbývá mnohým už jen kousek!
Máme nové členské karty!
Především můžeme jezdit za dětské
nebo studentské jízdné. Dále funguje
jako ISIC na vstupenky a též spoustu
slev najdete na www.eyca.cz. Noste
prosím na výpravy!
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Roveři se nyní schází v úterní večery,
a občas mají nějakou tu zvláštní akci.
V poslední době třeba společná hra po
Praze se spřátelenými rangers nebo
výlet do Lanového centra za pomoc s
vedením oddílu.

Skautská a vlčácká stezka
Nováček a následně stezka ukazuje, že dokážeme trvdě makat, abychom se v
něčem zlepšili, něco si zkusili, či zapamatovali. Navíc to také znamená právo nosit
skautskou nebo vlčáckou košili. U vlčat to je za
Vlčata - nováček
splnění Nováčka, u skautů ¼ stezky.
Tonda
Filasi a Tapíre, zaberte, chybí vám jen
kousíček!
Kristian
Skauti - Cesta země

Vojta
Petr

Miki

Kuba

Skřeťan

Davídek

Petr

Honza

Kuba
Filas
Tapír
David
Chroust

(Stezka vody)

HDD

splněno

Jony

splněno

Superman

splněno

Gurmán

splněno

Tiráž: Havran, časopis pro vnitřní potřebu oddílu. Vydal Pif a redaktoři
v nákladu 30 výtisků 15.dubna 2013. Fonty z dafont.com,
pomocí softwaru LibreOffice Writer a Google Picasa 3
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9. - 10. března

Dvoudenka Bonnie&Clyde
vlčata: Gurmán, Kubule, Tonda, Marian, Petr a Vojta
skauti: Peťan, Tapír, Miki a Kuba
roveři: Šipka, Mervin, Adam, Med a Jára
Setkali jsme se na Masarykově nádraží
brzy ráno a vlakem jsme jeli do Českého
Brodu. Odtud jsme šli pěšky směr
Tondova chata. Po cestě jsme lovili kešky,
ale žádnou jsme neulovili . Asi
v polovině cesty nás zastavili Bonnie a Clyde (Mervin a Adam) a sebrali nám
Medáka. Když jsme ho, našli byl napůl oběšenej. Museli jsme uvázat tři uzly, aby se
provaz uvolnil z Medákova krku , a ten nám řekl, že Bonnie a Clyde se chystají
vyloupit banku. Banku jsme našli, ale před trezorem, ve kterém byl uvězněn bankéř
(Šipka), bylo minové pole a my jím museli všichni projít, aniž bychom vybouchli.
Potom, co jsme bankéře vysvobodili, jsme pokračovali na Tondovu chatu. Za dalších
pár stovek metrů jsme narazili na dealera (Jára) ve skutečnosti to byl to tajný polda.
Bohužel Bonnie a Clyde ho odpráskli a my ho museli oživovat. Pak už se až do
příchodu na Tondovu chatu nic nedělo.
Když jsme přišli na chatu, udělali
jsme
Georgovi
(Tondův
táta)
laskavost: svá těla jsme využili na
řetěz a vynosili na kopec dříví (velká
dřina) a naše oblečení potom zůstalo
celé od bahna (nebo co ten sajrajt
byl). O víkendu na naší výpravě měli
narozky hned 3 lidé: George, Marian
a Medák. Dort sice nebyl, měli jsme
koláč, ale i tak si všichni pochutnali.
Vedoucí měli mylnou představu, že
na naše plná bříška je nejlepší běh a
hra frisbee. Bonnie a Clyde však byli v chatě a roztrhali jistou mapu z Google maps
na 16, podle roverů na 20, kousků. Problém byl v tom, že my jich našli jen 15. Večer
jsme už jen lenošili a kravili . Kolem desáté hodiny noční vedoucí zhasli zazpívali
Hou, Hou, Watanai a my usnuli (to určitě ). Ale kolem půlnoci nás Pif vzbudil a
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povídal něco o tom, že Bonnie a Clyde měli chatu hned vedle, a my, ve skupinkách
2-3 lidé, jsme se měli proplížit kolem bodyguardů a uškrtit je. Bohužel tento
hardcore úkol nikdo nedokázal. Ráno jsme se probudili, dali si snídani a šli jsme si
zahrát obežíračku (něco jako fotbal). Přišli Bonne a Clyde, řekli, že jestli je chceme
chytit, musíme je dohonit. Po dlouhé honičce jsme je našli a zabili (konečně ).
Mezitím někteří z nás dělali oběd (těstoviny se sýrovou omáčkou).
Pak jsme si sbalili saky paky a vyrazili na bus, z busu jsme vystoupili na Hájích a
většina jela metrem C na Hlavák. Tam naše putování skončilo.

Sepsal: Skřeťan
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12. ledna

Strašidlový závod
vlčata: Kristián, HDD, Gurmán
skauti: Kuba, Petr, Skřeťan
V sobotu 12.1. se naši skauti a vlčata zúčastnili 29. ročníku orientačního závodu
"Prahou plnou strašidel" v okolí Kampy. U Tyršova domu na Újezdě se sešlo se
mnoho skautských oddílů z různých pražských částí a také několik zájemců z řad
veřejnosti.
U startu jsme se rozdělili do trojčlenných družstev, z nichž každé dostalo
zašifrované lístky. Úkolem bylo rozluštit, na kterých místech v okolí Karlova mostu
- na Malé Straně a na Starém Městě - jsou poschovávaná strašidla, a ta pak podle
mapy najít. První trojice startovala v 15 hodin, naše v 16. Asi po dvou hodinách
luštění a hledání se všichni vrátili zpět na Újezd. Na konci závodu už byla pěkná
tma, ale nikdo se neztratil - jsem přeci šikovní skauti. V 19 hodin bylo vyhlášení
vítězů, kterými se stala ta družstva, která rozluštila nejvíce šifer a díky tomu
objevila i nejvíce strašidel. Sice jsme se umístili mezi posledními, ale i tak jsme si to
pěkně užili, a navíc jsme se naučili orientovat podle mapy.
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Napsal: Kuba

Krom fotek bude brzy
hotové i video, které

provázelo vlčáckou skupinku na celé trase :-)
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12. - 16. únor

Roverské jarňáky
Mervin, Adam, Šipka, Jára a Medák + Pif a Fík
Naše hory začaly tím, že Medák vylil Adamovi pití++. Po příchodu na chatu jsme
si udělali spálená vajíčka a Medák dostal extra porci, což se odrazilo v jeho
žaludečních potížích, které dusily ostatní. První den jsme nic zajímavého nedělaliaž na ty vajíčka a že jsme je šli koupit do krámu.
Druhý den jsme se vydali na sjezdovku. Jezdili jsme např. po velbloudovi –
mostu přes sjezdovku. Jízda to byla pohodová a no stress, ale ani velké vzrůšo. Pif
nás fotil, např. když jsme házeli tlamy. Já obvzlášť na několika skokáncích, které sice
nebyly až tak hrozné, ale jak byly nízké, tak se vám rozkymácely lyže a bum. Večer
jsme strávili hraním střelených kachen.
Další den jsme šli na běžky. Trasa to byla nádherná, ale celkem do kopce. Ikdyž
vlastně po rovině: jak říká Pif, když je sráz dvacet metrů dolů a pak dvacet metrů
krpál nahoru, tak to je po rovině, protože to je po vrstevnici. Ale zimní příroda byla
supr, velice mile mě překvapilo nádherné ticho a že to nebyla taková jednotvárnost
jak na sjezdovkách. Odpoledne jsme prasili na pokojích a já se snažil neúspěšně
dokopat ostatní k hraní Warhammeru 40.000, což je velká škoda – nevíte, o co
přicházíte! Večer jsem teda spolu s Adamem šli na nákup na běžkách a je to sice
skvělá vzpomínka, ale šlapat těch několik kilometrů s nákupem – bez tašek, které
praskly a snažili jsme se je asi půl hodiny od někoho získat – a s bežkama, bylo dost
hardcore.
Další den jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla na běžky a druhá šla
sjezdovat. Já šel běžkovat. Baví mě to a je to také levnější. Šli jsme podobnou trasou
jako minule, ale navíc jsme šli až k přehradě a pak na Novou Louku na palačinky a
pak zpět.
V sobotu ráno – další den jsme se sbalili a šli na autobus. Po asi dvou hoďkách
jsme dorazili do Prahy.

Napsal: Mervin
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Kalendábr
19.-20.duben

Al-Ko - soutěž s alobalovou koulí
(třiďte a sbírejte alobalový odpad!)

27.dubna

JEN SKAUTI: Svojsíkáč – skautský superzávod

4.května

výprava koloběžková – ZMĚNA DATA
(sponzor všem zapůjčí velké kolobrndy, je ale třeba si sehnat
cyklistickou přilbu! )

18.května

HU-stý – středisková akce

17.-18.května

JEN ROVEŘI: 24h na koloběžkách

druhá půle června

Dvoudenka Turnov

21.7. – 4.8.2013

tábor! jupíí!!
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