
 IVČA JANA BRZDA HONZA
KNOFLÍK POSTŘEH ŠIFRA OHEŇ ČAS

PRŮMĚR NA
JEDNU POSÁDKU

POŘADÍ POŘADÍ SOUČET
UMÍSTĚNÍ

POŘADÍ

CHOBOTNICE 4.
 (nestihly)

4.
 (nestihly)

2. 2.
8 MIN

3:02 3. 1. 16 2.

BOBŘICE 3. 1. 4.
 (nestihly)

4.
 (nestihly)

3:05 4. 1. 17 3.-4.

RACKOVÉ 2. 3. 2. 4.
 (NEMĚLI

SIRKY)

3:01 2. 4.
(NESTIHLI)

17 3.-4.

ŽRALOCI 1. 2. 1. 
LUŠTILI

ZPAMĚTI

1.
3 MIN

2:39 1. 3. 9 1.

P i š k o t í   s t r á n k y

co bylo...
● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA 14. 5. 2020
 Po nucené přestávce se konečně scházíme
před loděnicí! Začínáme pěkně zostra. Rozcvička
běhací hrou – podepsat se na lístky označené čísly,
pěkně postupně od jedné do čtyř. Program je
přizpůsobený stále trvajícím protikoronavirovým
opatřením, Piškoti po družinách obíhají podle mapy
čtyři stanoviště. Každá družina začíná na jiném a
mají dané přesné pořadí, aby se družiny potkávaly
co nejméně. Děti jsou klidné, odpočaté, ale startují
bezhlavě. Některé družiny vyběhly, aniž by se
podívaly do mapy, a než jim to došlo, byly na druhé
straně louky. První stanoviště pod železničním
mostem přes Jizeru měla na starosti Ivča. Úkolem
bylo vyrobit a přišít knoflík – trénujeme schopnost
poradit si v každé situaci s tím, co máme zrovna po
ruce. Také hříčka na postřeh. Druhé u ohniště –
vyluštit morse-zprávu a rozdělat co nejrychleji oheň.
U mola byl jízda na C2 zpestřená chytáním tenisáku,
u Viceny odhad délky – najít dvoumetrové tyče,
pospojovat se s nimi do hada a projít terénní stezku.
To vše do 17:20, hodnotili jsme i přesnost  příchodu.
 A jak to dopadlo? Takhle:

www.facebook.com
/osmyoddil

www.8ovs.cz

 Jo – kdo nemá povinnou výbavu, třeba sirky v KPZ
nebo jehlu v KPZ, má to těžší...
 Nakonec ještě připomínáme úkol z posledních
otevřených očí – pozorování a zakreslení putování
slunce. Již dříve poslal Šikula a Smajlík. Dodala i
Anika. Z těch mladších Piškotek jako jediná
odevzdala Orobinka. Všichni jmenovaní obdrželi 20
bodů do měsíčního bodování.

vyhlášení. Někteří Piškoti jdou radši po vlastní ose
třeba s babičkou, na konci celé hry máme snad
stoprocentní účast. Výsledky budou až v příštích
stránkách, odpovědi na otázky najdete už v tomto
vydání.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA 21. 5. 2020
 Vyrážíme na vodu. Na pramicích, pěkně po
družinách, až na Podlázky. Trocha závodění i
s výstupem na břeh a hledáním tenisáku, čas se
stopuje až když se posádka pramice trefila míčkem
do Honzovy C2. Míření celkem zamíchalo pořadím.
Vyhráli Rackové před Žraloky, na třetím místě
Chobotnice. Bobřice vybojovaly čtvrtou příčku. Ke
konci schůzky si krátce říkáme něco o nové šifře –
o posunuté abecedě. Děti mají za úkol napsat mi
SMS touto šifrou. B Ch P K. Honza tvrdí, že
dohlídne, abych všem odpověděla, tak snad se tak
opravdu stalo a nikdo nebyl ošizen o zašifrovanou
odpověď.
● ODEMYKÁNÍ JIZERY 23. 5. 2020
 Společná akce s velkým oddílem. Scházíme se za
hustého deště, volíme vyčkávací taktiku, zda
jedenáctá nebo dvanáctá rozhodnou… V klubovně
krátký nácvik uzlů, Treska předvádí uzlovací
maraton. Jiskráč jeho čas (těsně pod minutu) hravě
překonává. Útěk z vysoké věže – svázat ze všeho,
co mají družiny po ruce, co nejpevnější a nejdelší
provaz. Romčus nám pomáhá s vyhodnocením.
Bobřice neměly tentokrát konkurenci, jejich provaz
dosáhl od loděnice až k bráně.
 Pod stříškou terasy před vstupem do loděnice
potom zkoušíme, jak kdo trénoval v karanténě.
Dřepy, držení rukou v předpažení, švihadlo, box.

 Také spouštíme MRTVÉ
SCHRÁNKY (viz minulé Piškotí
stránky). Děti se samy organizují,
Žraloci a Bobřice po družinách
obrážejí schránky téměř hned  po

...................................
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Osmý oddíl vodních skautů Mladá Boleslav



Závody z odemykání
Jizery

1. kolo 2. kolo 3. kolo
pořadí body pořadí body čas pořadí body

Jiskráč - Zubr DNF 0 2 9 3:21:61 2 9
Smajlík - Brepta DNF 0 7 4 3.37.32 3 8

Anika - Lulu 3 8 8 3 4.06.84 8 3
Maru - Áďa DNF 0 9 2 4.24.30 9 2

Bambule - Orobinka DNF 0 10 1 3.39.90 4 7
Teri - Bára DNF 0 6 5 3.52.06 6 5

Matouš - Martin 4 7 4 7 5.10.20 10 1
Šikula - Lískáč 1 10 1 10 3.46.29 5 6

Kubys – Mára - Kubík DNF 0 5 6 3.54.79 7 4
Brzdička - Tarzan 2 9 3 8 3.12.16 1 10

 Jako vzor před Piškoty dřepují kluci z Pekáče a
také my s Brzdou. Nejlepší Piškoty (a samozřejmě
Pekáč) jsme na 200 dřepech zastavili, jinak tam
dřepují dodnes. Ti slabší odpočívali už po zhruba 35
kouscích.
 Před obědem ještě přírodovědná kimovka. Je po
dešti a my vyrážíme na Jizeru. Piškoti na C2, velký
na  pramicích. Na Podlázkách odemykáme, všichni
kormidelníci pronesli odemykací řeč:
 „Odemykám tě, Jizero, a:
 - přeju ti, abys byla čistá, abys nevyschla a aby se
na tobě dobře jezdilo (Bambule - Chobotnice),
 - přeju ti, abys nevyschla (Teri - Bobřice, Kubys -
Rackové),
 - přeju si, abychom si na tobě užili hodně zábavy a
aby se nám na tobě nic nestalo (Matouš - Žraloci),
 - doufám, že to letos bude ještě lepší než minulý
rok (Náprstek - Modrá),
 - doufám, že příští rok tě budeme moct otevřít už v
březnu, jako vždy (Kamení - Červená),
 - doufám, že na tobě zažijeme krásné zážitky
(Pampeliška – Žlutá).“
 Velký potom odjíždějí závodem na pramicích,
sledujeme start, fandíme a sázíme se, jak to
dopadne. Vyhrála modrá před žlutou a červenou
(kdyby to někoho zajímalo J). My potom s Brzdou
vymýšlíme na místě sérii závodů na lodích
v kombinaci s během, dřepy, vystupováním,
nasedání, střídáním posádek, házením míčky…
Vyšlo nám to tak akorát do třičtvrtě na čtyři, kdy se
začalo zase schylovat k dešti. Nic moc z něj
nakonec nebylo. Stejně jsme měli ve čtyři hodiny
naplánovaný konec, tak to krásně všechno vyšlo.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA 28. 5. 2020
 Poslední květnovou schůzku trávíme na vodě,
tentokrát zase na pramicích. Na začátku ovšem
trocha organizačních záležitostí a také oznamujeme,
že Adam končí se skautskou činností. Bude se
věnovat házené.

 Ještě před tím, než se vrháme do vln, mají Piškoti
rychlý úkol: najít, jaká vícbarevná zvířata jsou v
okruhu maximálně 350 kroků od loděnice. U areálu
psího výstaviště totiž spásají trávu ve výběhu kozy a
také je tam pár slepic. Potom už na vodě pramicové
závody v chytání sleďů (pořadí: R - 180, Ž - 131, B -
90, Ch -  80), rychlé jízdě popředu i pozadu s
chytáním míčku (Ž - Ch - B - R).
 Nakonec „košíková“ nebo spíš „obručová“. Obruč
visí ze zelené lávky a dvě holčičí pramice hrají proti
dvěma klučičím. Každé družstvo má jeden tenisák a
před střelbou na obruč si musí přihrát (velké
problémy s chytáním a házením!). Někteří se
obětavě vrhají skoro přes palubu. Po chvíli Brzda
přidává pravidlo, že po skórování musí družstvo
přihrát jedné z posádek B-H nebo J-I, která odhodí
míček co nejdál od obruče, takže se pod košem
trochu uvolní prostor. Nakonec po drsném boji
vyhráli kluci. Ale jenom o bod a hlavně díky tomu, že
holky na konci přestaly hrát.

z á p i s y   z e   s c h ů z e k   a   O d e m y k á n í
z h o t o v i l a   J a n a



LPMJL SPChV
NBKJ LPAZ

W CMJALPTUJ
MPEFOJDF?

 1.  TEMPL

 Podle nepodložené pověsti byl založen pro řád
templářů. Vznikl kolem roku 1490, někde se uvádí
1484, je mu tedy 536 let. Založili ho Jan Císařovský
z Hliníka a Ctibor Tovačovský z Cimburka jako
šlechtické sídlo (obytný dům). Z Ptácké ulice je vidět
až 20 oken, uznáváme i počet 18 oken; také je vidět
8 okének ve vikýřích.

 2. KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO

 Původně gotický, později barokizovaný kostel byl
založen v polovině 14. století. Obraz nad oltářem
Korunování sv. Jana Nepomuckého Pannou Marií
patří mezi nejcennější boleslavské památky.
Namaloval ho Václav Vavřinec Reiner.
 Sv. Jan Nepomucký žil ve 14. století. Byl
generálním vikářem pražského arcibiskupa.
 Říká se, že Jan Nepomucký (který se vlastně
jmenoval Jan či Johánek z Pomuku) byl
zpovědníkem královny Žofie. Když po něm chtěl
král Václav IV. vyzradit zpovědní tajemství,
Johánek to pamětliv své přísahy odmítl. Tím krále
pohněval, ten jej nechal umučit a nakonec jeho tělo
svrhnout z Karlova mostu do Vltavy. Pověst sice
pěkná, je však nejspíš dílem kronikáře - občas spíše
pohádkáře - Václava Hájka z Libočan. Sedí v ní
zřejmě jen to umučení a Vltava.
 Hlavní příčinou Janovy smrti byl ve skutečnosti
mocenský spor o nadvládu nad církví, který
postavil do otevřeného nepřátelství krále a
arcibiskupa Jana z Jenštejna. Král Václav velmi
usiloval o oslabení Jenštejnovy moci. A poněvadž
samotnému arcibiskupovi se Václav na kobylku
nedostal, vylil si zlost na nebohém Johánkovi a jeho
kolezích z arcibiskupství. Dál to známe: smrt na
mučidlech a shození do Vltavy.
 Podle pověsti se v tu chvíli hladina řeky rozzářila
nebeskými světly a kolem hlavy zmučeného kněze
zaplálo sedm stříbrných hvězd.
 Jan Nepomucký je po svatém Václavovi
nejslavnější český svatý. Jeho socha postává na
mostech nejen v Rakousku, Německu, Španělsku, ale
i v Mexiku a v Jižní Americe. Mívá prst na ústech, že
nevyzradil tajemství, koem hlavy hvězdy, které
tenkrát zářily nad Karlovým mostem, a drží kříž
s Kristem, že byl umučen skoro tak strašlivě jako
sám pán Ježíš.
 (za použití knihy Zdeňka Šmída „Jak jsme se nedali aneb
Kapitoly z dějin národního úpění“)

 3. METODĚJ VLACH

 Metoděj Vlach (6. července 1887, Říkovice  –
8. února 1957, Sezimovo Ústí ) byl český konstruktér
a cestovatel, první český letec, který letěl
letadlem vlastní konstrukce vyrobeným z
místních materiálů.
 První veřejný let se uskutečnil 8. listopadu 1912
v Mladé Boleslavi poblíž dnešní autobusové
zastávky „Metoděje Vlacha“. Celodřevěný jedno-
plošník ten den vzlétl pětkrát, do výšky kolem 20 m,
a ulétl pokaždé 300 – 500 m.
 Před 400 lety – 8. listopadu 1620 – byla
bitva na Bílé hoře.

 4. ZÁMEK  NEUBERK

 Zámek byl založen pražským měšťanem a
soudcem Vrchního zemského soudu Janem Ignácem
Gemrichem v letech 1734 - 1738. V roce 1723 byl
Gemrich povýšen do šlechtického stavu a později
rod užíval predikát z Neuberka. Neuberkové byli
velcí vlastenci. V době národního obrození byla
na zámku vyhlášená knihovna plná českých
rukopisů a tisků, častými hosty knihovny byli mimo
jiné i Václav Matěj Kramerius nebo Josef
Dobrovský.
 Autorem freskové výzdoby s mytologickými
motivy je nám již dobře známý Václav Vavřinec
Reiner.

 5. PO STOPÁCH SKAUTSKÉ HISTORIE

 V objektu na garážemi v Čejeticích bývala dříve
skautská klubovna.

 Zvony: Na věži se zacho-
valy dva zvony, Panna
Maria (hmotnost 300 kg,
pochází z 2. pol. 14. st.); sv.
Vít (200 kg, z roku 1665,
původně vyroben pro kostel
sv. Víta).

 Vylušti šifru, odpověz na otázku
a přines v obálce na příští oddílovou
schůzku (11. 6. 2020)!

- mrtvé schránky -

otevřené oči
...................



 1. Matouš 204
 2 Anika 191
 3. Bára 190
 4. Lískáč 189
 5. Smajlík 188
 6. Šikula 183
 7. Jiskráč 180
 8. Zubr 167
 9. Brzdička 166
10.-11. Bambule 165
10.-11. Tarzan 165
12. Brepta 160
13. Luisa 159
14. Orobinka 157
15. Maru 145
16. Áďa 139
17. Martin 138
18. Kubys 136
19. Teri 126
20. Mára 115

č e r v e n   -   m ě s í c   r ů ž í
 4. 6. 2020

VÝPRAVA NA VODU
Konečně zase výprava! Na vodu!
Zřejmě na Ploučnici, pokud
do té doby nevyschne.
Podrobnosti včas zašleme.

13. – 14. 6. 2020
11. 6. 2020 oddílová schůzka

oddílová schůzka

18. 6. 2020 oddílová schůzka

bodování

 1.  BOBŘICE Ø 158,3
 2. ŽRALOCI Ø 151,1
 3. RACCI Ø 144,3
 4. CHOBOTNICE Ø 122,0
100% docházka C
Bambule, Smajlík, Brepta, Orobinka,
Anika, Maru, Áďa, Bára, Luisa, Šikula,
Lískáč, Kuba, Matouš, Jiskráč,
Brzdička, Martin, Tarza, Zubr
(v květnu byly 4 oddílové podniky)

k v ě t e n   -   m ě s í c   s a z e n i c
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

21. Kuba 113
22. Pepíno j.h.  74
23. Lumík  56
24. Terča  47
25. Ilkka  38
26. Elinka  15
27. Adam - nebodován  (2)

25. 6. 2020 oddílová schůzka

18. – 31. 7. 2020 ...a pak už pojedeme na tábor..!

...co bude
....................

........................
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