


Úvodník
Říjnové číslo Havrana je vážně teprve první od tábora, zato jsme si pečlivě 
pohráli s obsahem a hlavně připravili supr-dupr nadupané DVD. ;-) 
Nezapomeňte pročíst též zadní stranu, na které je dnes skvělý zápis z výpravy.

Informujeme
• Nábor vlčat ve třídách neměl úspěch, ale přesto vítáme u skautů dva skvělé 

nováčky.  V  blízké  době  proběhne  náborová  akce  do  vlčat  ve  školních 
družinách.

• Pište  komentáře k  jednotlivým  fotkám  na  webu  -  stačí  mít  účet  na 
google.com.  Nikdo  také  nevyužívá  komentářů  ke  článkům  na  našich 
oddílových stránkách!

• Pro rodiče je v internetové galerii zajímavá možnost zobrazit pouze fotky, 
na kterých se nachází jejich skaut. :)  Seznam lidí ve fotogalerii je v pravém 
sloupečku.

• Soutěž ve tvorbě rodokmenů již běží skoro měsíc na webu – od Dariny.
• Jamboree na Internetu - JOTI – se uskuteční 

víkend  17.-19.října,  každý  skaut,  který  má 
možnost připojit se doma nebo u kamaráda na 
internet,  má  tak  možnost  sdílet  skauting  s 
celými  čechami  nebo  procvičit  cizí  jazyk  a 
kontaktovat někoho v zahraničí.
www.jotajoti.org (zvolte Language: Česky) 

Naše DVD – Havrani 2007/08
– fotky za celý minulý skautský rok
– fotky z tábora Paulina Louka 08 – spešl edice
– offline archiv webových stránek
– archiv časopisů 

Havran
– bonusové materiály: 

Výsadek, dokumenty, 
odborky, letáky

Kdo nemůže přehrát DVD, nechť si 
řekne o CD, případně použije web.

Reportáž z Výsadku 2008
Vypečenou akci pro rovery (tedy pro skauty 
nad  15  let)  pořádalo  naše  středisko Blaník 
již  několikátým  rokem.  Jádro  výsadku 
spočívá v tom, že vás odvezou někam v autě 
se  zavázanýma  očima  a  vy  se  musíte 
zorientovat a dojít na místo určení. To ještě 
nezní  tak  lákavě,  ale 
připočítejme k tomu zábavu 
s fajn lidmi u mnoha dalších 
aktivit.

Letos jsme dostali lístek do 
kina v Liberci,  které  se  po 
příchodu  ukázalo  jako 
neexistující  (viz  DVD).  Na 
místo  následně  přijela  dovážka  pizzy,  ve 
které  byly  schované  další  instrukce.  Po 
zběsilé  jízdě  libercem  na  kolečku  (viz. 
fotka)  každá  skupina  došla  na  své  místo 
noclehu, aby další den mohlo začít to pravé.

Po  ne  příliš  dlouhém  spánku  jsme  byli 
probuzeni,  abychom nasedli  v  nějaké  ulici 
do  auta  a  zavázali  si  oči.  Když  jsem  po 
vystoupení  z  auta  otevřel  oči,  spatřil  jsem 
Německo a balíček s instrukcemi, rádiem a 
mapou, kde chyběla zrovna ta důležitá část. 

Nakonec se naše skupina sešla 
(byť  s potížemi,  na  které  zde 
není místo) a dali  jsme se do 
luštění velmi hard-core šifry. 

Instrukce zněly dojít na místo 
Laushe (tedy hora Luž) a zde 
naladit rádio a poslechnout si 
další  pokyny.  Rádio  s 

německým  sdělením,  šifra  i  tuning  mapa 
jsou na DVD. Po příchodu do blízké chaty 
jsme se pořádně najedli a odpočinuli. V noci 
nás  znenadání  čekala  záchrana  zelené 
špagety, ale o tom až jindy. -pif-

Samolepící kalendář akcí
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Bodování pořádku na táboře
Kuba Fík Jirka Mach

14. 9 9 8 8
15. 6 7 9 7
16. 10 10 9 8
17. 10 10 8 7
18. 10 10 10 10
19. 8 9 10 2
20. 8 10 10 7
21. 10 10 8 6
22. 8 6 7 5
23. 1 9 3 2
23. 10 10 9 7
24. 10 10 6 7

součet: 100 110 97 76

David Gio Med
21. 10 10 10
22. 8 8 8
23. 3 5 8
23. 10 8 10
24. 9 3 3

+ za 1. týden do součtu 60b

součet: 100 94 99

Výp r a vy  a  Ak c e: 
18.10. Střediskové setkání
15.11. Aquapark
20.12. Vánoční výprava
10.1. Sčítání ptactva
17.-19.10. Jamboree na Netu
27.-29.3. ČK Řemřich  (15+)

+ 7.-10.5.
23.5. Sportovní den

http://google.cz/
http://WWW.HAVRANI.BLANIK.INFO/
http://www.jotajoti.org/

