
 

Blanické akce 
 Oslava 80/20 let Blaníku 

o V neděli 26. září od 14:00 proběhla v areálu Habrovky a Krčských kluboven oslava 

80 let od založení a 20 let od obnovení činnosti střediska Blaník. Děkuju moc všem 

roverů a rangers kteří přiložili ruku k dílu. 

 Filmy na/šikmo (www.sikmina.blanik.info/film) 
o „Teprve v neštěstí víme, kým jsme.“ Marie Antoaneta 

o Přijměte pozvání na filmové nedělní večery. Jednou za měsíc, za 20Kč, vždy od 18:00 

v klubovně na Janáčkově nábřeží. Termíny jsou 17. října, 7. listopadu a 19. prosince. 

Více informací najdete i na FB, když budete hledat „filmy na/šikmo“. 

 English-evenings 
o Hi everybody, 

I'd like to invite you to English evenings. It's a great oportunity to improve 

your English, meat some new people and see some, maybe unknown, films. 

o And what can you see? 12.10. Juno; 9.11. Casablanca; 7.12. Love actually. 

We start at 17:00, Janáčkovo nábřeží 47, Praha. The fee will be 20 Kč to pay the 

projektor and a snack + drink. I will guide you through the whole evening, naturally 

in English. 

 Informační kanály 
o Blanická roverská mailová konference 

 Chceš-li se připojit, vyplň krátký formulář (blanik.info/rr/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 žije i Facebooku. Pokud se chcete přidat, hledejte skupinu 

“Blanický rovering”. 

Celostátní akce 
 Skautské tancování (www.tancovani.skauting.cz) 

o Od října každý pátek od 18 do 21 hodin, v Základní škole náměstí Svobody na Praze 

6. Poprvé 15. října. 

 Polibek Múzy (www.polibekmuzy.cz)  
o Všichni múzou políbení autoři mají možnost podělit se o své výtvory   a všem 

technicky zaměřeným vytřít zrak. Letos na téma „Ztráty & Nálezy“. Uzávěrka děl je 

31.října. 

 Žirafa (www.dvojka.cz/zirafa) 
o Žirafa je zimní setkání všech dalších, kteří se aktivně zabývají vedením družiny. 

Zpravidla je čtyřdenní a koná se v termínu pololetních prázdnin a přilehlého víkendu. 

Tentokrát tedy 3.-6.února 2011.  

o Přihlašování a přesnější informace v průběhu podzimu na webových stránkách Žiraf. 

 Safír (www.rlksafir.cz) 
o Safír je roverský kurz s „rodinnou atmosférou“ zaměřený na rovering, roverský 

program, rozvoj osobnosti, tvořivost a inspiraci, pro rovery a rangers (i neskauty) ve 

věku 17 – 27 let. 

o Uzávěrka přihlášek je 20.listopadu. Kurz samotný probíhá 19.-27.února a dva 

víkendy, 15.-17. dubna a 13.-15. května 2011. 

 ObRok 11 (www.obrok11.cz) 
o Skautské, respektive roverské, setkání ObRok je určeno pro skauty starší 15 let, tedy 

pro kategorii roverů a rangers. Můžeš zde potkat více jak 800 lidí z celé České 

republiky se stejným zájmem a naladěných na společné vlně. 

o Možnost připojit se k Blanické výpravě je na blani.info/rr/obrok. Kde se také dozvíš 

více informací nebo na stránkách FB skupiny. 

 

Káďa - kadaondrikova@gmail.com 

zpravodajka pro rovering 
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