Úvodník
Možná vás zarazí, co dělá na titulní stránce zrovna tahle fotka, ze žádné poslední výpravy
přeci není. Pamětníci dokonce vědí, že je z tábora v Turnově a to už je docela dávno. Nic
složitého v tom nehledejte, prostě titulka by měla vypadat zajímavě ;-) a zajímavých fotek
příliš není, obzvlášť když se nám teď povedlo v dubnu výpravu zrušit (kvůli neúčasti) a v
březnu se dostavit v počtu dva. Jestli s těmi výpravami trochu nepokročíte, může to znamenat
i horší věci, než jen prastaré titulky.

Informujeme
•

•

•

•

•
•

•
•

Nábor nových členů do vlčat právě probíhá. Leták
k dispozici ve webové galerii, náhled vpravo.
Pište komentáře k jednotlivým fotkám na webu - stačí
mít účet na google.com. Nikdo také nevyužívá
komentářů ke článkům na našich oddílových stránkách!
Tajná internetová diskuse je stále na stejné adrese:
www.havrani.blanik.info/?p=80 (heslo vám někdo řekne)
Na výzvu o šefrédaktorovi k naší velké radosti zareagoval Mini, David říkal, že by
také něco napsal. Díky! Takže březnové číslo snad jako poslední vychází ještě po staru.
Bodování za poslední měsíce se někam schovalo nebo možná žádné neexistuje. :-)
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.
Skautské peníze jsou stále ve výběrovém řízení, tak posílejte, skautíci.
Sacculus, tedy skautskou karetní hru, jsme si zahráli na nedávné schůzce za účelem
ilustrační fotky do skautských časopisů. Výsledek můžete shlédnout v květnovém číslu
časopisu Skautský svět.

Obsah
Vlčácká pevnost Boyard

strana 3

Reportáž z Blanických her

strana 4

Sportovní den 24 hodin nonstop

strana 4

Klíč 2008 – jaké bylo české jamboree bez nás?

strana 5

Havran, občasník 137. oddílu skautů

Strana 2

Slovo od vedení...
Nazdar hoši, už dlouho se připravuju na to, že vám sem všem něco napíšu. Nesmějte se mi, že
jsem to ještě nedělal. Co vám chci sdělit je, že se mi konečně podařilo dát dohromady
program naší dvoudenní červnové výpravy, která by se měla uskutečnit 14.-15. Byl bych
velice rád, kdyby byla vaše účast co největší. Na oplátku vám můžu slíbit, že to nebude žádná
nuda. Nebude to obvyklá výprava, zažijete akci, dobrodružství, napětí a spoustu dalšího. Kdo
ví, třeba si budete muset sáhnout na dno svých sil, třeba se toho hodně nového naučíte
a posléze za to budete odměněni. Nic víc vám k tomu říkat nechci a nebudu,
protože je to celé překvapení. Důležité je, abyste o tom věděli, rozmysleli si to a
dali dopředu vědět, kdo se zúčastní. Přemýšlejte, rozmýšlejte a doufám, že vás
bude co nejvíce.
Napsal Pepa (Paragraf)

Vlčácká pevnost Boyard
Na začátku dubna proběhla speciální schůzka Vlčat na motivy výše
zmíněné televizní soutěže. Hráči sbírali soutěžní klíče, aby se nakonec
dostali do pokladové místnosti. Úkoly byly jak skautské, tak i některé
originální – třeba hledání klíče poslepu ve třech nádobách
s nepříjemným, přesto jedlým obsahem (Giovanni má jistě příjemné
vzpomínky).
Schůzka proběhla především díky Davidovi, pomoci přišel Franta, fotky od Miniho. Díky
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Reportáž z Blanických her
Výprava na Blanické hry byla výborná.
V sobotu 17.5.2008 jsme se sešli v 9:10 před klubovnou
a hned jsme vyrazili.
Jeli jsme metrem z Hlavního nádraží až na Kačerov.
Na Kačerově jsme vystoupili a šli kus cesty pěšky.
Potom jsme dorazili na středisko.
Na začátku se hrálo divadlo o starověkém Řecku.
Potom zapálili oheň, který přestali Rusové dolovat
protože jenom chlastají vodku. Proto potom oheň zhasl.
Po skončení divadla začali soutěže.
První disciplína byla cesta provázku.
Potom se hrál petangue.
Další soutěží byl kulečník.
Následovaly živé kuželky (strašně zajímavá hra).
Potom byly na pořadu i jiné hry. Například: hod oštěpem,
střílení vzduchovkou, twister atd.
Na konci se vyhodnocovaly všechny disciplíny.
Já sám jsem byl na druhém místě z živých
kuželek.
Zpracoval Adam
K fotkám se dostanete skrze fotogalerii na našem webu www.havrani.blanik.info.

Sportovní den 24 hodin nonstop
Jako dva minulé roky jsem se zúčastnil v týmovém závodění
na koloběžkách od 17 hodin v pátek do 17 hodin v sobotu.
Bohužel stejně jako minulý rok se závod překrýval s Blanickými hrami, takže se nemohli dostavit někteří skauti.
Závod se jezdí v libovolně velkém týmu na okruhu v Tróji
dlouhém 2,4km. Já jsem si nechtěl nechat ujít ani koloběžky
ani BH, tak jsem rozhodl to zkombinovat s přespáním. Přišel
jsem až později, takže jsem unikl dešti a užíval jsem si ježdění
v krásné noci. Spánku jsem nakonec moc nedal, abych co
nejvíce pomohl svému týmu. Díky tomu, že tým je nabírán
zejména ze školy, přišel si k nám ráno zajet i pan ředitel.
V 8 ráno jsem si zabalil a vydal se na metro Holešovice a přímo na Blanické hry. Při organizování jsem byl tak vytížen a
zaměstnán, že únava neměla šanci. Oči se mi začaly zavírat až
na odpoledním setkání střediska s dobrým pocitem, neboť
právě došlá SMSka mi oznámila, že závod jsme také dojeli sedmí ze čtrnácti se 480 km.
Více informací a fotek na: www.gjk.wjake.com/clanky/138 a kolobezky.wz.cz
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– jaké bylo české jamboree bez nás?
Jamboree znamená velké skautské setkání už od roku 1920, na
tom našem bylo celkem 2400 účastníků a nejrůznějších aktivit i
hledání nových přátel si užívali o volných dnech od 30. dubna do
4. května.
Na Klíč se pár lidí z oddílu chystalo zajet, ale nakonec se výprava
neuskutečnila. Tento článek tedy není reportáž, ale spíše souhrn
zajímavostí a odkazů.
Ty co o Jamboree něco vědí by mohlo zaujmout, jak podobní
jsme si byli se švédským Jiingijamborii (viz. Havran 07/10).
Doporučuji podívat se na web Klíče, v sekci Ke stažení je
k dispozici časopis Klíčník, který vás skvěle seznámí s celou
atmosférou tábora. Podobné jsou taky brožurky pro účastníky, nebo táborová mapka a
táborová hymna.
Ve stejné sekci nalezenete též kontroverzní skautskou hymnu, jaký je váš názor na podobnou
inovaci?
Webová stránka: www.klic2008.cz
Reportáže: www.adam.cz/clanek-2008050001.html (a související odkazy na konci stránky)
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Kalendář
Program oddílu naleznete vždy aktuální na www.havrani.blanik.info.
Červen
• 14.-15.června - předtáborová vícedenní výprava – buď na Jenčov nebo do Turnova
(nutná pro účast na táboře)
Červenec
<http://paulinka.webnode.com>
• TÁBOR! Na Šumavě, na Otavě, na Paulině louce u Rejštejna
• pro vlčata 20.-27.července, a pro skauty 13.-27.července (od neděle do neděle)
Srpen
• [15.-24. vůdcovský kurz 18+]
• 27.srpna-1.září – „Výstup na Eiger“ – není jisté, jestli pojedeme

Havran v síti sítí
Havran se vždy do týdne objeví na našich webových stránkách, všechny
najdete na webu v sekci Kronika.
Toto číslo je možno stáhnout i v tiskové kvalitě (PDF, 3MB).
Obsah minulých čísel
[08/03] Březnové číslo Havrana (adresa: www.havrani.blanik.info/?p=81-havran)
Stoupání na Himalájský štít ~ Kronika z Prahy plné strašidel ~ Reportáž z Žirafy Střed
~ Nejvíce netradiční výprava v životě ~ Oznámení, novinky, bodování
[07/11] Listopadové číslo Havrana (adresa: www.havrani.blanik.info/?p=72-havran)
Oznámení a novinky ~ Bodování za říjen ~ Výprava do Koněpruských jeskyní ~
Setkání skautů JOTI ~ Kalendář ~ Havran v síti
[07/10] Říjnové číslo Havrana (adresa: www.havrani.blanik.info/?p=67-havran)
podmínky získání Lvího skauta ~ bodování za tábor a za září ~ kronika z prázdnin:
Tábor ve Vlčí ~ Jiingijamborii ve Švédsku ~ Výstup na Eiger 2007
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