
Blanické akce 
 

 Kudy kam?  
o Proběhla akce s názvem “Kudy kam?”, které se účastnilo 17 roverů a rangers 

z 6-ti oddílů (MK, Havrani, SS, Protěž, Keya, Inkové). Všem přítomným moc 

děkuji, že poskytli své názory na možný vývoj Blanického roveringu. 

 Oslava 80/20 let Blaníku 
o V neděli 26. září od 14:00 bude v areálu Habrovky a Krčských kluboven 

probíhat oslava 80 let od založení a 20 let od obnovení činnosti střediska 

Blaník. Od roverů a rangers by se hodila nějaká pomoc s organizací. Ozvěte se 

Minitú (vmarketa@volny.cz), že jste k dispozici. 

 Výsadek 
o Letos se již po osmé bude konat Výsadek. O víkendu 8.-10. října. Pečlivě 

sledujte všechny blanické informační kanály, ať nepropásnete přihlašování! 

 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. Poprvé už 19. září, následně 

17. října, 7. listopadu a 19. prosince. Více informací najdete i na FB, když 

budete hledat „filmy na/šikmo“. 

 Informační kanály 
o Blanická roverská mailová konference 

 Právě vzniká nový informační kanál pro rovery a rangers z Blaníku, 

kterým budou proudit informace jak o střediskových, tak celostátních 

(a třeba i celosvětových) roverských akcích. Chceš-li se připojit, vyplň 

krátký formulář (blanik.info/rr/konference) 

o Roverská sekce na blanik.info 

 Na stránkách střediska mají i R&R své místo (blanik.info/rr). Zatím 

tam najdete jen pozvánky na nejbližší blanické roverské akce. Do 

budoucna snad i něco víc z roverského světa. 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. 

http://www.sikmina.blanik.info/film


 

Celostátní akce 
 

 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. 

 Mikulášský víkend (www.skaut.cz/mikulas) 
o Tradičně konaný v Praze o víkendu nejblíž Mikuláši, letos 3.-5. prosince. 

Cílem MiQuiku je pomocí série akcí v Praze podnítit v českých roverech zájem 

o svět kolem sebe, kulturu a tvořivost a zprostředkovat jim setkání s přáteli 

z celé republiky. 

o Registrace se letos rozběhne 10. října ve 22:00. Ze zkušeností tuším, že ve 

22:10 bude lístků pomálu, budou-li vůbec nějaké. 

o V pátek večer můžete navštívit “Festival Polibku múzy” nebo “Komponovaný 

večer”. V sobotu probíhá “Mixem” tradiční sobotní seminář, série přednášek 

známých a respektovaných hostů na dané téma z různých úhlů pohledu. Letos 

na téma “Co jsou fenomény dnešní doby?”. “Taneční večer” pro milovníky 

klasického a latinského tance i moderní hudby. “Filmová neděle” je příjemné 

završení víkendu na přehlídce filmů, tematicky blízkých Mixemu. 

 Žirafa (www.dvojka.cz/zirafa) 
o Žirafa je zimní setkání rádců, rádkyň, podrádců, podrádkyň a 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. Nejprve se konala pouze na Moravě, ale od roku 2005 se 

koná souběžně dokonce na třech místech v republice - na Moravě, ve středních 

a západních Čechách. 

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, které láká rovering, chtějí aktivně utvářet 

činnost kmene, hledají cestu k zajímavé činnosti a chtějí se dále osobnostně 

rozvíjet. 

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 Od října bude možnost připojit se k Blanické výpravě. Více informací o ní se 

dozvíš v říjnovém Blanickém roverském zpravodaji, na stránkách FB skupiny 

nebo v roverské sekci na blanik.info. 

 

Káďa - kadaondrikova@gmail.com 

zpravodajka pro rovering 
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