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Úvodník
Milí Skautíci, přinášíme vám nové číslo vašeho-našeho oddílového časopisu Havran. Doufáme, že se
vám časopis bude co? …no přece líbit. Tak se pohodlně usaďte a v pohodlí prostředí, ve kterém se
zrovna nacházíte si toto číslo přečtěte. Jménem celé redakce časopisu Havran bych vás chtěl vyzvat ke
spolupráci na tomto časopisu, protože to je hlavně „Váš časopis“.
David

Jasně & stručně
●

●

Od minulého čísla uběhlo přes půl roku, za tu dobu jsme stihli mnoho výprav, nábor ve školních
družinách, který nakonec nebyl úspěšný a mnoho schůzek, kde jsme začali hrát s příběhy
československých letců z 2.světové války.
Na našem webu: (www.havrani.blanik.info)
(září)
● Fotogalerie: Chrustenice
, Schůzka prosinec, Vánoční výprava & Betlémské světlo,
(leden)
Sčítani ptactva
, Turnov (únor)
– přidejte nám prosím nějaké komentáře k fotkám nebo na web, třeba u které fotky jste se
nejvíc nasmáli ;-) Pokud nevíte jak psát, zavolejte třeba Pifovi (sekce kontakt na webu)
● Stair race aneb skautské supervideo
● Supervideo z Vánoční výpravy - bublifuky
● Cesta z Turnovské dvoudenky interaktivně (prolétněte si trasu v Google Earth)
● Prohlídka Pražských ulic – online i naše klubovna, www.norc.cz

Dvoudenka do Turnova a okolí
Kalvárie, Hlavatice, Postojná Amerika, Památník Jana
Husa a The Passage. Tak znějí názvy geokeší (pokud
netušíte - další článek), které jsme ulovili při dvoudence
do Turnova, ale nešlo jen o hledání pokladů, hlavně jsme
si užili dva dny v přírodě Českého Ráje v dosti početné
partě. Pojdtě si přečíst, jak to všechno začalo.

Jéé, tady teče voda!!
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Na hlaváku jsme
se sešli ve složení
Šipka,
Patrik,
Mach, Jirka, David, Fík, Pif a Marek, lístek jsme ovšem koupili ještě pro
Adama, neboť nám volal, že se nějak nestihl zabalit a že už už
pospíchá, aby odjel s námi. Akce Adam se podařila a tak jsme
nastoupili do dosti
plného vlaku, kde
probíhala čilá zábava s
kytarami. Skupinka se
měla k světu celé dvě
hodiny cesty, zatímco
mezi námi probíhali
experimenty s fotografickými filtry (viz
fotka), GPSkou (na
obrázku vpravo je záznam z prvního výletu)
a podobně.
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Po cestě do Markova domu nás překvapila
zamrzlá Jizera, dostavěné centrum vedle baráku
a zvláštni lustr na chodbě domu (vše ve fotogalerii online). Po nákupu jídla, provedeném
operační skupinou pod velením Davida, jsme se
vydali do srdce Klokočských skal - k jeskyni
Postojná. Na cestě zaujala voda na silnici a
Patrik koulující Šipkovo zrcátko.
Asi půl kilometru před jeskyní nám GPSka
ukázala, že keška je od nás asi 50 metrů do
stráně, v nápovědě bylo „pod skalkou“, jenže
těch bylo všude mnoho. Asi půl hodiny jsme
zkušeně „pročesávali poušť“ (citát z oblíbeného
filmu), ale asi i díky špatnému signálu spíše bez
úspěchu. „Hele, tamhle jde nějaký kačer,“ zvolal najednou Adam, všichni ho napomínali, ať nás před
mudlou neprozradí, když najednou pán vytáhl GPSku a začal šplhat za námi nahoru. Ukázalo se, že má
vytisklé listingy s fotkou, kde byla poloha krabičky naprosto přesně zakreslena.
Jeskyně Postojná kluky překvapila svými rozměry, trochu jsme jí prolezli, ale po chvíli jsme vyrazili
směr ves Klokočí za asistence suprové hry Kontakt. Ulovení dalších pokladů proběhlo pohodově,
dokonce jsme si vzali i Slovenský geocoin. Při návratu náš již zastihla tma, ale s GPSkou jsme se ani v
noci neztratili. :-) Na obrázku si prohlédněte naši 15km cestu (více viz článek na webu).
Večer jsme se najedli špaget s nivovou omáčkou,
následovalo promítnutí fotek z výletu, Wallace&Gromit a
nakonec počteníčko na dobrou noc.
Druhý den jsme očekávali horší počasí, naplánovali jsme
tedy kratší cestu na hrad Valdštejn. Po cestě jsme se
zastavili na velmi magickém místě - Kalvárii. Zde jsme
se podívali, jak vnímají okolní magické místo jiní a
každý si ten svůj vybraný kousek přírody zarámoval
nitkou, kterou jsme si postupně prohlédli a Marek výřezy
vyfotil, ale kdo si neužil pohled rámečkem, fotka ho
nahradí jen stěží.
Tady vznikla velmi vtipná situace
zachycená na dvou snímcích před a
po výskoku. K vidění na webu. Kdopak
pozná rozdíl?
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Zpátky jsme se vydali na dvě skupiny - dřívější
autobusem a ti bez časového limitu vlakem. Po cestě
bylo oceněno Lízátkové chování, povídali jsme si též o
knížkách, které si kdo přinesl a samozřejmě diskutovali
či odpočívali.
-pif-
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První geocacherská výprava
Tak jsme tomu také propadli. Asi je to tím, že náš telefonní operátor nám jako
vánoční dárek nabídl internet do mobilu na půl roku zdarma. Nu, a k čemu využít
dobrý mobil s internetem a GPS-kou? Jo tak, pořád nevíte, vo co go?
Tak aby bylo jasněji. Tento mezinárodní sport (či hi-tech hra, ale už se to
považuje za sport) se jmenuje geocaching. V podstatě jde o to, že za pomoci
GPS hledáte ukryté poklady. Pokladem je mrňavá nebo větší krabička, která
obsahuje notýsek na zapsání své přezdívky a když je místo, tak i nějaký ten
drobný předmět na výměnu. (Platí zásada, že pokud vezmeš, vložíš něco jiného o stejné či větší
hodnotě.) Poklad může být ukrytý kdekoli u nějaké významnosti a kromě pětěšení z obtížného nálezu
si v mobilu počtete i zajímavosti a historii příslušného místa. Tím se spojí zábavné s užitečným. A
cílem hledače (krásná počeštělá podoba zní kačer) je najít pokladů co nejvíc.
A aby to nebylo jen nudné běhání ve městě či v přírodě,
některé poklady (čili cache, krásně počeštěno keše či kešky)
nemají udány souřadnice, ale vy sami na ně musíte přijít.
Buď tak, že splníte nějaký (někdy pořádně perný úkol), nebo
tak, že od prvotních souřadnic musíte projít předem zadanou
trasu a v jejím průběhu sbírat informace, které vám pomohou
rozluštit a spočíst souřadnice, kde že je ten poklad opravu
ukrytý.
Marek trochu namlsal kluky při poslední lednové schůzce a
tak se v sobotu ráno 24.1. stalo, že po pár předchozích
Takto vypadá schovávání krabičky telefonátech jsme se sešli ve čtveřici Marek, Fík, Pif a moje
nenápadně maskované za focení maličkost a vyrazili na lov pokladů spolu.
se.
Hned ten první jsme nenašli. Ale nebyla to (jak se později
ukázalo) naše vina. Lidé jsou nenechaví a tentokrát krabičku,
po které jsme toužili, asi někdo ukradl. Neodradilo nás to a zamířili jsme na nábřeží. Tam se nám po
malém úsilí podařilo ulovit hned dvě malé pěkné krabičky po sobě. Na fotce Marek s Fíkem chystající
se umístit keš zpět do značky a chovají se nenápadně.
Rozradostněni úspěchem jsme se přesunuli na opačný břeh řeky. Ale i tady jsme byli zklamáni. Na
poklad u pavilonu EXPO 58 si lze troufnout jen s pořádným horolezeckým vybavením. Nevzdali jsme
se však a zkusili hledat dál. Poměrně lehko jsme našli krabičku u bubenského hřbitova. Byla to první
větší. Fík přivinul k hrudi placku klokánka, která se mu ohromně líbila. Zanechali jsme místo ní na
místě placku Tibetu a šli se podívat k zemědělskému muzeu.
Tam byl lov velice perný. Ze zoufalství jsme málem
rozebrali jeden z venkovních exponátů - a stále nic. pak
přišel Fík, sáhl - a už měl pusu od ucha k uchu. Rychle
jsme do notýsku zapsali zprávu, že jsme tu byli, viděli,
našli… vrátili jsme poklad na místo a šli hledat
pozůstatky bývalé lanovky na Letnou. Že nevíte, že tam
něco takového bylo Jo, to já nevěděla taky. Teď už vím.
Byli jsme bohatě odměněni. Mimo pokladů jsme našli v
této krabičce i světem cestujícího brouka (travel bug,
viz. obrázek), který toužil po tom, abychom se s ním
vyfotili u dětského hřiště. S velkou radostí jsme to udělali, Fík se tu rozloučil s klokánkem a nechal ho
někomu dalšímu. Pak už jsme seběhli s kopce dolů a doprovázeli Fíka k domovu.
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Vzhledem k tomu, že je geocaching silně návykový, cestou k metru jsme v trojici ulovili další dva
poklady. A vzhledem k tomu, že je to opravdu silně návykový sport, spolu s Pifem jsme dnes šli oslavit
konec pololetí do okolí Hradčan a Petřína a ulovili spoustu krabiček. Jeden nám však odolal. Rádi
bychom vás k lovu přizvali, ale vzhledem k tomu, že je to poklad uložený na mimořádném místě, účast
na této akci bude výběrová. Podmínku určí Pif a účastníci se mohou opravu těšit na pořádné
dobrodružství.
-darina-

Kalendář
Březen
•
•

21.3. Výprava na Zbraslav
27.3. - 29.3. První část čekatelského kurzu Řemřich (16+)

Duben
•
•
•

1.4. středisková Křížová cesta na Petříně 16,15 u 1. zastavení
(dobrovolné, neorganizované)
25.4. Důležitá výprava – Svojsíkův závod (kdo se včas neomluví,
může zkazit závodění ostatním...)
24.4. sraz vedoucích střediska (18+)

Květen
•
•
•

7.5. - 10.5. Druhá část čekatelského kurzu Řemřich (16+)
15.-16.5. Kolobrndy 24 hodin
23.5. Sportovní den našeho střediska

Červen
•

6.-7.6. Dvojdenní výprava

Léto
•
•

Puťák na konci školního roku – Slovensko?
tábor v Čechách - týden v červenci buď 18.-26. nebo 24.-2. - dejte
vědět, jestli už máte dovolenou
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Všechny fotky na webu
v sekci fotogalerie:

www.havrani.blanik.info
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