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Úvodník
Tak jako vyšlo nádherné podzimní počasí nejen na našich výpravách, vychází i
podzimní číslo Havrana. Je to jako loni první vydání po táboře a tedy se ještě
můžete pokochat letními ozvěnami. Velké díky patří Gurmánovi a Flippimu za
zápisy z výprav a Mervinovi za historické bádání.
Pěkné počtení a nezapomeńte si zapsat do svých kalendářů termíny výprav :-)

Pif

Informační chlívky u Kozy
Klubovna
Klubovnu se daří dále zvelebovat,
také díky finančnímu daru máme
novou skříňku s šuplíky a elektrické
klávesy. Moc díky za to. Na
skautském přespání dostala dokonce
podzimní úklid a nový správce
(Mervin) začal s vyklízením.
Vítáme nové kluky a skauty
U vlčat k nám začal chodit Kuba a
Maty, kteří s námi byli už na táboře.
Ke skautům přešli na táboře Flippy
a HDD, nyní též Kristian, který též
přivedl kámoše Ondru. Dobře, že vás
tu máme!
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Založili jsme facebook stránku pro
členy, rodiče a přátelé, lajkujte :-)
havrani.blanik.info/facebook
AL-KO
Jako již tradičně se chystáme na
soutěž s ALobalovou Koulí, tedy
prosíme
o
sbírání
odpadního
alobalu/hliníku.
Víčka od PET
Pomáháme Kristýnce z Černošic
postavit se na nohy po mozkové
obrně. Díky nasbíraným víčkům od
PET lahví bude moc jet na léčení.
www.kristynka-cz.webnode.cz

Brod nad Tichou
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Dvoudenka Mníšek
vlčata: Gurmán, Vojta, Kevin, Davídek
skauti: Flippy, Skřeťan
vedoucí: Mervin, Yeti, Paleček, Pif

V pátek v 16.30 začala párty pro skauty. Hráli jsme stolní hry,
říkali si vtipné povídačky a šli jsme se podívat na Staroměstské
náměstí na festival světla. Kdo chtěl, mohl přespat a ráno jsme hned
mohli vyrazit na výpravu.
Jeli jsme metrem, autobusem a chvíli šli pěšky. Dorazili jsme do
srubu, který patřil jiným skautům a ubydlili se. Hned jsme si našli
v blízkém lesíku klacky, abychom si mohli hrát na rytíře. Pak jsme
vyrazili na výpravu do lesa. Strmý kopec nás velice unavil, ale
výhled do okolí stál za to. Pak jsme šli okolo různých kostelů a
zřícenin a tam začala naše etapovka.
Najednou se z ničeho nic objevili dva bojovníci krále Ignora.
Starší skauty odvedli a mladší, vlčata, nechali vyřešit záhadu.
Nakonec jsme zvítězili a svrhli jsme krále Ignora. Vrátili jsme se
z dlouhé výpravy a všichni měli strašný hlad, tak jsme hodovali a
oslavovali vítězství.
Pak jsme šli spát a Paleček nám vyprávěl velice vtipnou pohádku
o kmenu Pytlíků. Ráno jsme vstali, samozřejmě se najedli a
připravovali se na odjezd. Ten, kdo měl hotovo si mohl hrát
s klackama, které si našel. A když se něco našlo, byla dražba, např.
šátek za 20 kliků, tričko za 30 kliků, turbánek za 10 kliků atd...
Pak jsme vyrazili na autobus a z toho včerejšího pochoďáku nás
strašně bolely nohy. Nakonec jsme dorazili na nádraží a odtud si
nás odvedly maminky nebo jsme šli domů sami.

Napsal: Flippy
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Solvayovy lomy
vlčata: Gurmán, Vojta, Jeník, Marián, Maty
skauti: Jakub, Skřeťan, Kid, Kristian
roveři: Šipka, Mervin, Medák, Yeti, Jára + vedoucí: Pif a Paleček

Šli jsme na vlak a tím jsme začali cestu… Jsme tu a vyrazili jsme
k lesu, kolem jsme šli přes vodní elektrárnu. Když jsme byli u lesa,
udělali jsme si přestávku a pak jsme šli rovnou k hoře.
U hory byl kostel Sv. Jana pod Skalou s jeskyní a léčivou vodou.
Nejprve jsme si dali oběd a pak šli do jeskyně a nakonec jsme si dali
kousek léčivé vody. Pak jsme šli do kopce a potkali jsme tam rytíře
Petra, který byl přepaden loupežníky a okraden o magickou
formuli pro osvobození zlého čaroděje. Pak jsme šli na mini-vlak.
Do kopce byli všichni unavení, tak jsme se rozdělili na dvě skupiny
– ti vepředu a ti vzadu. Ti vzadu přišli o cca 20 minut později, než ti
vepředu. A pak jsme vyrazili vláčkem.
Když jsme dorazili zpátky, šli jsme do muzea hornictví a do
samotného lomu. Ale lom se zasypal, takže jsme skončili rychle.
Když jsme šli zpátky potkali jsme znovu ty loupežníky, když se
hádali o kořist, až se pozabíjeli do jednoho, kterého zabil rytíř Petr.
A nakonec jsme došli zpátky domů.

Sepsal: Gurmán
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Legenda o vznešeném koření
Už se smráká. Starešina se
zachumlal více do kožichu,
vyrobeného z ovčích kůží.
„Tak, má milá vnoučata, co
budete chtít slyšet dnes za
příběh?“
„Prosíme, prosíme, pověz
nám příběh o grilovacím
koření“ žadonily děti. „Ten,
hm, máte dobrý vkus, řekl
starešina a zachrchlal. Poslyšte
tedy příběh o mystické látce,
zvané grilovací koření.“
„Staré příběhy vypravují, že to byl pokrm bohů z Olympu, o
který přisli, když jim ho ukradl Prometheus... Nenene, žádný oheň,
to je jen propaganda, skutečnost je taková, že jim vzal všechny
pytlíky s grilovacím kořením a uprchl. No a od té doby je grilovací
koření mezi námi... Další příběh, který bych vám chtěl říci, je z dob
středověku. V té době se zvěsti o této mystické látce donesly až k
uším evropských králů, a ti začali s křižáckými výpravami na jih,
do země, která prý grilovacím kořením oplývá. Jako znak použili
nůžky, kterými se balení otevírají, ačkoliv spousta lidí si to mylně
vykládá, jako kříž... Další příběh je z dob krále Artuše a rytířů
kulatého stolu. Při své cestě bylo Bohem králi Artušovi řečeno, že
má jít hledat jistou svatou věc a ukázal mu svých pár prstů a na
nich držel chleba s grilovacím kořením... Bohužel král Artuš si
myslel, že jde o kalich. No, není se čemu divit, přece jen, když se
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díval proti slunci, tak toho moc vidět nemohl... A poslední příběh je
z doby Svatého Jiří. V předvečer se Sv. Jiří připravoval na bitvu s
drakem. I tu se mu zjevila víla a vyzdvihla z jezerní hladiny...“
“Meč, meč, meč“, vykřikovaly děti.
„Nenene, pytlík s grilovacím kořením! Pak se jal Jiří bojovat.
Bojoval statečně, ale ani
nejsilnější ranou nebyl s to
prorazit šupiny draka. A
najednou dostal nápad. Vytáhl
pytlík s grilovacím kořením,
nasypal na kopí a ... drak,
očekávaje pochoutku, otevřel
ústa a Jiří ho slavně proklál.“

Zjevení na sněhu
„Pokud se podíváte na obraz,
uvidíte Sv. Jiří na koni, jak zabíjí draka a pokud se podíváte
pořádně, uvidíte i prázdný pytlík od grilovacího koření kousek od
drakovy hlavy, zhruba v tom místě, kam sahá jeho jazyk.“
„A to je vše, co si pamatuju. Každopádně sága o grilovacím
koření pokračuje dál, a dá-li grilovací koření, jednoho dne se najde
odvážný člověk, který najde
způsob jak tuto látku vyrobit.“

Dle historických pramenu
°
Uctívači

sepsal: Mervin
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Petice z tábora
K peticím bylo slíbeno vyjádření do 30 dnů, nyní vychází i tiskem. Odpovědi od
Dariny redakčně kráceny. Petice zachovány v původním znění.
Darino! Kolikrát ti mám opakovat Kaše ani kastrol oboje nežije takže není trpjelivé.
Doufám že to pochopíš. Tvůj hnusný Flip
Milý hnusný Flipe,
až postoupíš do vyšších školních tříd, budou tě v hodinách češtiny otravovat s
takovými věcmi, jako jsou rétorické figury, čili ozdobné obraty v řeči. Jedním z nich
je také ten, který se nazývá synekdocha. Případ trpělivé kaše je odborně
antropomorfní synekdochou. Znáš to i z běžné mluvy neskotské. Třeba se dozvíš,
že zloděje čapne ruka zákona. Všichni (tedy za předpokladu normální inteligence a
průměrného vzdělání) tomu rozumíme a víme, že za tímto prohlášením se skrývají
konkrétní policisté, kteří ve vhodné chvíli chytnou delikventa za flígr (čili límec).
Trpělivá kaše tedy existuje, a pokud tuto rétorickou figuru rozšifrujeme, znamená
to, že pokud si kašičku nedojíš, skrývá se někde postava zlotřilého vedoucího, který
tě převahou let, kilogramů, zkušeností a případně i hrubého násilí donutí zbaštit k
snídani či obědu to, co ti zbylo od snídaně.

Vážená paní Darino,
Tímto podávám formální stížnost za účely odvrácení šikany a neustálého zpoplatňování
všech stupidit.Celkem bylo vybráno (na poplatcích) minimálně 550 zombie peněz plus vážné
ublížení na psychickém stavu.Doufám, že má žádost bude vyslišena a nebude ignorována.
Naštvaný CHROUST
Milý naštvaný Chroustale,
základní premisou, která v oddílu platí, je, že život je nefér, nečestný a
nesportovní. V daném případě ale nechápu, na co si stěžuješ. V dopise konec konců
sám přiznáváš, že ses dopouštěl stupidit, a pokuty jsou ještě mírným výchovným
prostředkem. Čteš rád Cheruby a jistě tušíš, že je možné vymyslet jiné, daleko
šílenější výchovné postupy.
Pokud jde o šikanu, vypadá jinak. Ale trváš-li na tom, vedení ti rádo bude
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věnovat zvláštní a specifikou pozornost - kdykoli a kdekoli, stačí jen říci. Tvrzení o
újmě na psychickém zdraví pokládám za přehnané, neboť - jak jsi dokázal i před
svědky - spánek jsi měl obdivuhodný a hluboký, bez nočních děsů až do konce
tábora. Plyšového králíčka jsme ti také nezabavili.
Při aukci jsi navíc vydražil předměty cca za 700 zombie peněz, takže ani tvá
táborová finanční situace nijak neutrpěla. Ve srovnání s tebou tam byli jiní, kteří
disponovali částkou 6-7x nižší.

Petice proti rozhodnutí vedení skautského oddílu 137. Havrani neudělit jeho členovi
předtím známému jako Senior narozen jako J.Z. rodné číslo XXXXXX/XXX přezdívku
Jay-Z, což zbytek oddílu (níže podepsaní) považují za čin nespravedlivý, nepřiměřený i
krutý a požaduje urychlenou nápravu. Podepsaní: Senior/Jay-Z, Kevin, Jeník, Adam, Nativ,
Yetti, Jára, Kuba, Medák, Mervin, Dave, Petr, Eliška, Chroustal, Flip
Milý Seniore,
Příslušný dokument nemá právní platnost, protože obsahuje následující formální
chyby: Vedení oddílu si není vědomo, že by jeho členem byla (v posledních 25
letech) jakákoli Eliška
Adam/Nativ/Yetti jsou jednou osobou patrně bez právní způsobilosti, neb je zde
podezření na rozštěp osobnosti. Nicméně vedení oddílu vezme tuto skutečnost v
potaz a na příštím táboře bude Adam/Nativ/Yetti tvořit samostatnou družinu, která
si jistě hravě poradí s mytím nádobí, vařením atd.
Kevin, Jeník, Jára, Kuba, Dave, Petr, Chroustal, Flip jsou mladší 15 let, jejich
podpisy jsou tudíž po právní stránce nepodstatné. Pokud bychom se řídili interními
směrnicemi, tj. že by mohli protestovat ti, kdo mají platný hlas v oddílovém sněmu,
zůstane ti 7 podpisů, což je příliš málo na změnu.
Pokud je nám známo, je navíc přezdívka již obsazena jakýmsi raperem. A ty přece
nejsi tak neoriginální a pubertální, abys svůj idol kopíroval tak okatě, no ne?
Strana 11

Kalendábr
9. 11. Výprava s partnerským dívčím oddílem
14. 12. Vánoční výprava
24. 12. Roznášení Betlémského světla
11. 1. Závod Prahou plnou strašidel
31.-2. 2. Kompas pro rádce a skauty
8.

2. výprava

?.

3. výprava

25.-27. 4. Soutěž ALKO – sbírejte odpadový alobal
16. 5. Blanické hry
6.-8. 6. ZVaS / skauti výprava
13.-27. 7. Tábor – možný posun o pár dní

Tábor: Chtěli k obědu kachnu
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