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Blanické akce 
 

Někteří z vás možná po očku sledují, jiní se snad i účastní slibně se vyvíjející situaci 

kolem Blanického roverstva. Po zářijovém zamyšlení „Kudy kam?“ přišel v říjnu již tradiční 

„Výsadek“ tentokrát oděn do hávu Mafie. Krádeže obrazů, falšování peněz nebo i vaření 

alkoholu naši roveři a rangers zvládli skvěle. Tou dobou už pilně pracoval týmek „Filmové 

noci s kurzem vaření“, Fík a Pif z Havranů a Pipi ze Statečných srdcí.  V listopadu, v sobotu 

po střediskovém srazu se sešlo asi 20 odvážných, upekli si domácí brambůrky, ukuchtili 

vajíčkovou pomazánku a celou noc plnou filmů stylově odstartovali „Počátkem“. Poslední 

akcí v loňském roce bylo „Vánoční pečení“ připravení Pipinem a Fíkem z Key a Zůzou 

z Modrého klíče. Tato akce snad kvůli předvánočnímu shonu nebyla zas tak úspěšná. Do 

prázdnin se můžeme jistě těšit na nějaké sněhové radovánky, pomoc na hradě nebo třeba 

největší roverské setkání v Čechách, letos tedy na Moravě, ObRok 11. 

 Informační kanály 
o Blanická roverská mailová konference 

 Formulář k přihlášení najdeš na blanik.info/rr/konference. 

o Roverská sekce na blanik.info 

 blanik.info/rr; 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 žije i Facebooku. Pokud se chcete přidat, hledejte 

skupinu “Blanický rovering”. 

o Časopis Blaník 

 I v něm mají roveři svou stránku. Takže pokud se k němu dostaneš, 

najdeš nějaké informace i tam. 

 

Letní akce 
 

 Expedice a 

puťáky 
o termín: léto je ideální doba 

o věk: neomezen 

o weby inspirace: http://sikmina.blanik.info/?tag=expedice; 

http://www.hiawatha.cz/kronika.php?repid=106; 

http://www.hiawatha.cz/kronika.php?repid=104 

o Vyražte v létě se svou roverskou partičkou do hor. Do českých, rumusných, 

italských...Nebo na kolo po jižních Čechách. 

http://sikmina.blanik.info/?tag=expedice
http://www.hiawatha.cz/kronika.php?repid=106
http://www.hiawatha.cz/kronika.php?repid=104


 RT Hradiště 
o termín: přelom července a srpna 

o věk: 14-16 let 

o web: hradiste.skauting.cz 

o Rádcovský tábor Hradiště je pro všechny rádce - začínající, budoucí i jsoucí, 

kteří právě chodí do 8.nebo 9. třídy ZŠ. Už dlouhou dobu jezdíme na 10-ti 

denní letní tábor do Jižních Čech, kde nám jde o to, aby účastníci odjížděli plní 

dojmů, plní zážitků, nabytí novými dovednosti, aby věděli že rádcování je 

radostí a ne strastí, aby měli kámoše po celé ČR, aby byli i trochu unavení, ale 

aby si řekli: Stálo to za to! 

 Svatoplukovy pruty 
o termín: 19.-28.8. 2011 (podzimní setkání 4.-6.11.2011) 

o věk: 16-24 let 

o web: pruty.skauting.cz 

o Roverský lesní kurs zaměřený na podporu rozvoje a činnosti roverských kmenů 

a družin, určený pro tří až šestičlenné skupiny roverů a rangers z již 

existujících či teprve vznikajících kmenů a obzvláště pro ty, kteří se aktivně 

podílejí na vedení kmene. 

 Fonticulus 
o termín: 19.-27.8. 2011 

o věk: holky 15-17 let; kluci 16-18 let 

o web: fonticulus.skauting.cz/ 

o Kurz je určen začínajícím roverům a rangers, které láká rovering a nevědí, jak 

na to. Fonticulus (lat. pramínek) je příležitostí načerpat inpiraci a navázat nová 

přátelství. 

 Fonticulus Maděra 
o termín: 18.-27.8. 2010 

o věk: holky 15-16 let; kluci 15-17 let 

o web: madera.skauting.cz 

o Lesní kurz pro rovery a rangers, kteří jsou aktivní u svých skautských oddílů a 

hledají inspiraci pro oddílovou i roverskou činnost. 

 Fons Beníšky 
o termín: 19.-28.8. 2010 

o věk: 17-27 let 

o web: fons.skauting.cz/benisky 

o FONS Beníšky je zážitkový lesní kurz se zaměřením na sebepoznání, 

sebevzdělávání, hledání životních cest a rovering v souvislostech dnešního 

světa. 

 Roverská lesní škola 
o termíny: 27. - 29. 5. 2011; 16. - 25. 9. 2011; leden 2012 

o věk: od 20ti let 

o web: rls.skauting.cz 

o Roverská lesní škola je určena především vůdkyním a vůdcům roverských 

kmenů a dalším lidem aktivním ve vedení roverů a roverek. Nabízí nejen místo 

pro vzdělávání současných a budoucích tahounů roveringu v ČR, ale i k 

výměně zkušeností i názorů na budoucí směřování roverského hnutí. 

http://hradiste.skauting.cz/
http://pruty.skauting.cz/
http://fonticulus.skauting.cz/
http://madera.skauting.cz/
http://fons.skauting.cz/benisky
http://rls.skauting.cz/


Nemůžeš se rozhodnout kam vyrazit? Tady je nápověda! 
 

 

 

Káďa - kadaondrikova@gmail.com 

zpravodajka pro rovering 

mailto:kadaondrikova@gmail.com

