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Blanické akce 
 Čas plyne, svět se točí, věci se dějí, Blanický rovering žije! Leden s únorem byli sice 

dobou, kdy většina z nás propadla stresu a učení, tak se ani na žádnou Blanickou roverskou 

akci nedostalo. Doufám ale, že mnozí z vás nejen na popud z minulého čísla plánovali, co 

podniknou v létě. Hned z kraje března se sešla hrstka věrných, aby třeba opravily dějiny na 

„Blanické korunovaci“, o které se dočtete dál v příspěvku od Raka. Mockrát děkuji Klubku a 

Dádě z Key za organizaci, i všem zúčastněným za smysl pro hru. V půlce dubna, hned po 

Křížové cestě je v plánu vyrazit do Velhartic. Místo bude jistě i pro tebe. Víc píše, ví, a 

organizuje Vojta z Černého šípu. V květnu vyrážíme jako nejpočetnější výprava (vlastně 

dvouvýprava-že, Xirény) na roverské setkání ObRok 11. Bohužel teď už se k nám 

nepřipojíte, leda že by snad někdo onemocněl. Koncem května přijdou Blanické hry, a já 

předpokládám už za samozřejmé, že se Blaničtí roveři s chutí připojí k organizaci, tak mě 

prosím nezklamejte. V první polovině červa se bude konat roverská sbírka na podporu lidí 

trpících leukémií, Kapka. Zapojíme se i my? To je zatím ve hvězdách, zájemci neváhejte se 

ozvat. Doufám také, že se zapojíme do již mnohokrát zmiňovaného projektu Skautské století. 

Informační kanály 
 Možná vám přijde, že už je zcestné to sem psát. Třeba jo, nebo taky ne. Existuje 

několik míst a cest, kudy se informace o aktuálních Blanických roverských akcích šíří. 

Upozorňuji jen, že obyčejná Blanická konference není jednou z nich! 

o Blanická roverská mailová konference 

o Roverská sekce na blanik.info 

 Kdybyste měl kdokoli zájem spolupracovat na vytváření jejich obsahu, 

ať už po ideové nebo technické stránce, ozvěte se Pifovi (pif@zby.cz). 

o Skupina na FB “Blanický rovering”. 

o Časopis Blaník 

Skautské století 
Ke sto letům skautingu v Čechách vzniká unikátní internetová 

kronika. Zapojte se i vy se svojí družinou, skupinou, svým oddílem, partou 

kámošů. Víc informací najdete na www.skautskestoleti.cz. 

V Praze jsou již plánované 3 podvečerní-večerní akce, související s tímto projektem: 

 Skautské století střediska Ostříž – v neděli 3.dubna od 16:00 do 19:00 v areálu 
kluboven V Podzámčí (http://www.facebook.com/event.php?eid=190740084270299) 

 Pražský večer Skautského století – taktéž v neděli 3.dubna od 19:00 do 21:00 v čítárně 
Unijazzu (http://www.facebook.com/event.php?eid=201672616517434) 

 Skautské století – prezentace projektu – ve čtvrtek 7.dubna od 17:00 do 19:30 

v budově ÚSTRu (http://www.facebook.com/event.php?eid=139194129483422) 
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Blaničtí, na hrad! 
Pamatujete na Sázení lesa? Letos se jede 

kácet! Všichni Blaničtí jsou co nejsrdečněji zváni 

k možnosti naplnit své heslo "Sloužím". Nabízíme 

parádní místo na hradě Velhartice, který někteří z 

vás znají z flashové pozvánky Chyť oko na loňský 

Výsadek. Víc o hradě na www.hradvelhartice.cz. 

Co budeme dělat? 

V rámci brigády máme od kastelána přislíbené 

kácení či práci v pivovaru či úpravy hradu, to se 

zatím přesně neví. Jistě se ale ví, že se půjde na 

prohlídku, snad i na výlet, budou se hrát 

deskovky, snad i nějaký film; že tam bude spousta 

lidí z Blaníku a že to bude stát za to. 

Tak co, kamaráde, přidáš se? Nejen Výsadkem 

Blanický rover živ! 

Víc (zatím plakát, další informace postupně 

především tam) na webu https://sites.google.com/a/adalbertpierre.cz/web-2-0/scout/velhartice. 

 

Káďa - kadaondrikova@gmail.com 

zpravodajka pro rovering 
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