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Co bylo? 
 Ač se vám to bude zdát jakkoli neuvěřitelné, letos se toho v Blanickém roveringu stalo 
opravdu hodně. V září jsme přemýšleli KudyKam, na začátku října prožili Mafiánský víkend na 
Výsadku, v listopadu jsme se sešli na Filmové noci a i si něco uvařili. Vánoční pečení sice potěšilo jen 
pár lidí, ale přes to bylo. Období zimního spánku opět rozjela Blanická děje(o)prava. Na hrad jsme se 
pro nezájem nevydali, tak třeba příští rok. V rekordním počtu jsme ale Blaník zastupovali v květnu na 
ObRoku, ve všech řadách, jak se dočtete na dalších stránkách. Na Blanických hrách bylo vidět dost 
pomocníků, z řad roverů. Poslední letošní akcí byl Maratón, který se stal spíše příjemně stráveným 
odpolednem a večerem, než původně zamýšleným sportovním výkonem. Bylo toho opravdu dost, a 
to jsem ještě nezmínila akce jiných, kam se někteří Blaničtí taky podívali, např.: Mikulášský víkend, 
Žirafa nebo Pražský exotický piknik. Nic z toho by nebylo, bez zástupu odvážných a nadšených, 
kterým patří můj velký DÍK. 
 Pokud máte nějaký názor na to, co se letos dělo, chcete to nějak zhodnotit, nebo 
okomentovat, máte několik možností. 

1. Vyplňte krátký formulář: 
https://spreadsheets1.google.com/spreadsheet/viewform?hl=cs&hl=cs&formkey=dFRaS1pL
NjRMV0p4Q3NCYlJVQWlqYVE6MQ#gid=0 (odkaz hledejte na blanik.info/rr) 

2. Napište mi libovolně dlouhý mail na kadaondrickova(z)gmail.com. 

Co o prázdninách? 
 Polibek Múzy (www.polibekmuzy.cz)  

o  Přihlas svá díla do soutěže, letos na téma 
 „Navěky“. Uzávěrka přihlašování děl je 
3.listopadu 2011. 

 Skautské století 

(www.skautskestoleti.cz) 

o Ke sto letům skautingu v Čechách vzniká unikátní internetová 
kronika. Zapojte se i vy se svojí družinou, skupinou, svým 
oddílem, partou kámošů. 

 

Co bude? 
 Jak se říká, to je ve hvězdách. Co by mělo být? Co by mohlo být? Pro koho? Jak často? Kdo to 
má připravovat? Proč je pro nás fungování roveringu důležité? Stejně jako loni si kladu stejné otázky. 
Stejně jako loni si myslím, že moje odpovědi nestačí. Stejně jako loni se vás ptám: KudyKam 
v Blanickém roveringu? 
 Máte nápad? Odpovíte za vás na nějaké otázky? Chtěli byste se zapojit? Není vám jedno, co 
se v Blanickém roveringu bude dít? I v téhle oblasti máte hned několik možností: 

1. Vyplnit podobný krátký formulář: 
https://spreadsheets2.google.com/spreadsheet/viewform?hl=cs&hl=cs&formkey=dE1Ea05I
WklRamlVUG9SMXBKLTRYOUE6MQ#gid=0 (odkaz taktéž hledejte na blanik.info/rr) 

2. Napište mi libovolně dlouhý mail na kadaondrickova(z)gmail.com. 
 

Káďa - kadaondrikova@gmail.com 
zpravodajka pro rovering 
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