
● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [7. 11. 2019]
 Listopad jsme zahájili výpravou a hned následující
schůzku věnujeme teoretické přípravě na to, co nás
mohlo v horách potkat. Totiž první pomoci při
zranění nohy, přenosu raněného. A také orientaci a
záznam cesty pomocí pochodového filmu. Tedy
chtěli jsme to tomu všemu věnovat, ale úplně se to
nepovedlo. Družiny měly za úkol nejdřív vyluštit
morseovkovou zprávu vysílanou tleskáním. To ještě
šlo. Všichni zvládli, někdo dřív, někdo později a
hezky se nám tak rozvrstvilo startovní pole. Zpráva
poslala děti na zelenou lávku přes Jizeru, kde byl
schovaný plánek s místem, na kterém byla
k nalezení následující šifra:

co bylo...
Pohodové vánoční svátky

a štěstí v novém roce
přeje vedení Piškotů!

 K záchraně zraněné-
ho se ale žádná druži-
na nedostala. Holčičí
družiny sice nemají
problém s luštěním, ale
zase došly jenom k ze-
lené lávce, další dopis
nenašla ani jedna, pro-
tože orientace není je-
jich silnou stránkou.
 Klučičí družiny obě
našly   poslední    šifru,

ale zase jí nevyluštili. Takže celkově docela debakl.
Navíc ještě před začátkem schůzky při honění po
louce si Áďa opravdu poranila nohu a při přechodu
lávky Lulu prst.
 Ale přes všechny nesnáze si to všichni užili. Příště
to bude určitě lepší. Zbývá jenom dodat, že družiny,
které zrovna nebyly na cestě, doplňovaly své mezery
v tabulce oddílových rekordů, a taky jsme si povídali
o rozdílu mezi volavkou a čápem.

 Nakonec jsme se sešli v klubovně, pěkně u stolu
všichni vyluštili šifru a o záchraně raněného jsme si
aspoň popovídali.

● ZAMYKÁNÍ JIZERY [14. 11. 2019]
 Tradiční schůzka společná s Benjamínky a také
zástupci velkého oddílu. Vodník Venca a vodnice
Vodenka jsou samozřejmostí. Na pramicích se
vydáváme na Podlázky, tam probíhá závod o získání
pochodně. Za svitu loučí jedeme zpět, vítá nás
vodnická rodinka. Kormidelníci zamykají Jizeru a
děkují řece za všechny krásné chvíle, které jsme
mohli letos na vodě prožít.
 V klubovně potom chystáme slavnostní pohoštění,
hrajeme hru, kdy se dušičky snaží uniknout
vodníkovi. Skládání obrázku, kde se dozvídáme, jak
vypadá a co dělá vodník v zimě. Nakonec už jenom
povídání o vodníkovi z Jizery, rozdání úžasných
perníkových klíčů a smajlíků od Lumíkovy mamky.
Moc děkujeme!
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● VÝPRAVA ZA PŘÍBĚHY JIZERSKÝCH HOR [2. - 3. 11. 2019]
 Sobota 2. 11. 2019

takhle může vypadat

"pochodový film"...





 Neděle 3. 11. 2019
 Nedělní ráno zahajujeme běžnými rituály.
Rozcvička, hygiena, úklid a tak. K snídani se
překonáváme se dvěma chody – krupicová kaše a
nudlová polévka. Už v 9:30 jsme na cestě
k Hojerovu domu. Trochu běžíme, míjíme nejvyšší
místo naší výpravy 950 m n. m. Nalezení křížku
u Hojerova domu – 10:25. Hrajeme Pašeráky. Místo
je k té hře jako stvořené. Jenom Berča s tím možná
nebude souhlasit, protože si vymkla kotník. Brzda
s Honzou ji zpět nesou na zádech. V 11:45 jsme
zase zpět u chaty Společnosti pro Jizerské hory,
obědváme, srovnáváme účty se správcem a vy-
rážíme na vlak. Přes Mořinu, dále Umrlčí cestou na
rozcestí Pod Souší. Cestou závody družin – kdo tam
bude první. Potom už jenom sbíháme podél Černé
Desné na nádraží. Z Dolního Polubného vyrážíme
podle jízdního řádu v 15:13. V šest jsme v Boleslavi
na nádraží.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [21. 11. 2019]
 Vracíme se nejdříve k ošetření a transportu
raněného. Všichni zvládli ošetření i výrobu nosítek a
následný transport. Nejrychlejší byly Chobotnice,
těsně   za  nimi   Žraloci   a   Rackové   následováni

Bobřicemi. Už za tmy se vracíme do klubovny,
vytahujeme uzlovačky a dáváme rybářskou a am-
bulanční spojku.
● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [28. 11. 2019]
 Je nás málo, jenom 13. Adventní školní jarmark
a vysoká nemocnost. Po sobotním orientačním
výkonu bereme orientaci z gruntu. Nejdřív kreslení
plánku Krásné louky, potom trénování světových
stran pomocí špejlí různě uspořádaných na stolech.
Na konci schůzky závody v hale – máme dvě družiny
– holky a kluky. Hrajeme Twister a štafety přes
lavičky s lehkou akrobacií (kotrmelce :) ). Vyhrály
holky.

zápisy z akcí:  J a n a

 Ve dnech 22. - 23. listopadu jsme ještě odehráli
hru na „Vyzvědače“ spojenou se vzpomínkou na
listopadové události před 30 lety. Zápis najdete na
dalších stránkách...

Brzda u „svého“ kamene.(Tzv. Hemmstein čili Brzdapod Smědavou.)

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

FFFFF



 Pátek [22. 11. 2019]
 V pátek večer, když velký oddíl vyklidil pole
a odfrčel Terekem na Manévry, se scházíme v klu-
bovně a ihned vyrážíme do akce. Jenom Teri to
tentokrát vzdala, nebyla zrovna nějak ve své kůži.
Přesouváme se do listopadu 1989, krátké povídání
ve ztemnělé hale o situaci, která zde v té době
panovala. Pomáhá nám Bublin, Gobák, Fretkova
Ivča a Kozáč. Někteří z nich jsou o něco málo
mladší pamětníci než my, ale přece jenom nějaké
vzpomínky na tu dobu máme všichni. Každý z nás
přispívá nějakou vzpomínkou, od každoročního
kreslení Aurory, přes noviny místo toaletního papíru,
dovolené v Jugoslávii, až po vzpomínky na lidi, kteří
v té době nemohli vykonávat svá povolání a živili se
těžko a jak se dalo.
 Zahajujeme přípravy na vzpomínkovou akci
k 17. listopadu – Mezinárodnímu dni studentstva.
Všude kolem hlídají agenti StB a je třeba přepsat a
namnožit písničku „Jednou budem dál“, kterou by-
chom měli na pokojné demonstraci zazpívat. Máme i
kopíráky! Samozřejmě je nutné se ji nejdřív naučit
zpaměti, protože cokoliv takového se přece nedá
nosit napsané v kapse na kusu papíru. Agenti jsou
rychlí a mají spousty záludných otázek. Ovšem děti
kontrují spoustou nezáludných odpovědí: „Já tady
hledám bílého králíčka, on mi utekl!“ – „Tatínek je
komunista.“ – „Jdu na pionýrskou schůzku!“.
 Píseň je namnožena, nacvičena, za zpěvu a se
svíčkami pokojně demonstrujeme, když tu za
loděnicí v temné uličce proti nám dodávka a zezadu
zásahová jednotka SNB v bílých přilbách. Děti ve
škole dávají pozor, protože hodně z nich, hlavně
Bambule, pohotově reaguje: „Máme holé ruce!“. Má
to atmosféru :-).

Vyzvědači 1989-2019-------------------
 Ale už je pozdě, děti zalézají do spacáků, loučíme
se s Bublinem, Gobákem, Ivou s Maru a Kozáčem.
Moc děkujeme za pomoc. Kozáč se pak zase vrací a
pomáhá nám připravovat zítřejší hru.
 Brzda přitáhl počítač i tiskárnu, taky laminovačku.
Máme staré fotky. Nakonec jsme skončili asi u 14
úkolů, poznat místa ze starých fotek, zakreslit do
mapy. Taky najít mrtvé a živé schránky. Živé budou
u Eldy v MB Interiéry a v cukrárně na Staro-
městském náměstí. Ve schránkách jsou ústřižky
plakátů s hesly revoluce a se socialistickými hesly.

neblaze proslulé „Bílé přilby“

 Sobota
 [23. 11. 2019]
 Ráno pohoda, snídaně, děti po družinách vyrážejí
do města, sraz u fontány se žábami u parkovacího
domu na Staroměstském náměstí. Děti chodí, jako
když jedou autem. Žádná z družin nevyrazila po
louce, všichni jdou delší cestou horem po Ptácké....
Návštěva výstavy revolučních fotek pod věží, také
jsme si vylezli na věž. Počítáme schody, koukáme,
kde kdo bydlí. Paní pokladní nám povídá o výstavě,
potom i Ivča. Koneckonců jsou to fotky jejich
dědečka. Potom obcházíme herní území. Kolem
poledne oběd, karbanátky od Olí, taky kuřecí
paličky, týdenní pecen z trhu. Děkujeme
zásobovacímu týmu. Potom už hra. Začínáme ve tři.
Rozjezd byl tedy pomalý. Nejdřív to vypadalo, že to
vůbec nepůjde. Holky se hádají, Bambulka, Smajlík,
Sandra... Mapu si neumí zorientovat, na otázku, kde
je hrad, ukazují Bondy centrum.... Racci se honí po
Havelském hřbitově. Tak ti dostali největší čočku, ale
zřejmě je to nějak restartovalo, takže nakonec
dopadli nejlépe. Končíme v 18 hodin u parkovacího
domu na Staroměstském náměstí a hodnotíme
i přesnost příchodu. Nakonec s trochou naší pomoci
se s úkoly všichni nějak popasovali, mrtvé i živé
schránky byly objeveny a snad si aspoň něco budou
děti pamatovat. Výsledky na jiném místě. Děti
dostávají úkol. Snažit se cestou, kterou často chodí,
třeba do školy, najít co nejvíc zajímavostí. Pamětní
cedule, trpaslík v zahrádce, zajímavý dům, strom…
Cokoliv. Cokoliv, kolem čeho doteď chodili a ne-
všimli si. V sedm večer máme sbaleno, uklizeno a
končíme.

zapsala:  J a n a

 V průběhu večera
volá Bubla se zpráva-
mi z Manévrů. Dozví-
dáme se například,
kdo už upadl do rus-
kého zajetí.



Vyzvědači 1989-2019 - výsledky
---------------------------------------------
              Pátek        /  Sobota
              Body  Pořadí /  Body  Pořadí
---------------------------------------------
Racci      /    34      3. /  20,5      1.
Žraloci    /    36      2. /  12,0      2.
Bobřice    /    38      1. /   5,5      4.
Chobotnice /    21      4. /   6,0      3.
---------------------------------------------
Součet umístění / konečné pořadí
 - sobotní pořadí se násobí dvěma:
---------------------------------------------
R a c c i             /  5  /  1.
Ž r a l o c i         /  6  /  2.
B o b ř i c e         /  9  /  3.
C h o b o t n i c e   / 10  /  4.
---------------------------------------------
Vítězná družina vyhrává dvě hodiny v cele
předběžného zadržení!

 Výsledky minulých „Očí“:
 S p r á v n ě   o d p o v ě d ě l i :

 Matouš (SMS zprávou hned druhý den po vydání Piškotích stránek),
Orobinka, Elinka, Anika, Maru, Bára a Kubys. Odpovědi byly víceméně
správné a byly spravedlivě bodově ohodnoceny.

 Jako „otázku“ do Očí ponecháváme úkol z listopadové
vyzvědačské hry.  Sledujte své okolí,  choďte po městě

pěšky, všímejte si. Mějte zkrátka otevřené oči. Objevte místa, která
jste neznali, a věci, jež jste dosud (opo)míjeli. A pak si zapište, co
nového vás zaujalo, a předejte obvyklým způsobem. Těšíme se na
vaše potřehy! Jo a toho soudruha na obrázku vpravo už určitě
nepotkáte. Jako bonus můžete napsat, kdo to byl, a odkud na nás
v Boleslavi shlížel.

otevřené oči....................



 Anna Richterová, 1873.
 Koncem května 1873 se ztratila v Bílém Potoce na severní straně Jizerských
hor tříletá holčička. Několik dní ji marně hledala po lesích celá vesnice, po Anně
Richterové jako by se země slehla. Tehdy nocoval v nedaleké Raspenavě slepý
vídeňský poutník. V noci měl živý sen: jasně se mu zdálo, že dítě leží v lesích asi
jeden a půl kilometru nad vesnicí na levém břehu stejnojmenného Bílého potoka.
Bývala tam tehdy velká paseka. Opravdu: hned druhého dne, 1. června našli
rodiče Aničku u nevelkého balvanu. Dítě bylo mrtvé. Samo zaběhlo do lesů,
zabloudilo a stoupalo stále výš do hor. Nezřetelné zářezy na kameni prý značí
místo, které mrtvá holčička svírala svými prsty.

Čtyři pomníčky, čtyři osudy, jedny hory.

 Ignác Augsten, 1880.
 Dřevorubeckých pomníčků je v Jizerských horách nejvíc, a
přesto, kdykoli se dívám na dávné fotografie jizerskohorských
lesních dělníků - svážečů dřeva, vždycky se znovu divím, jak je
těch pomníčků vlastně málo. Svážení dřeva byla sebevražedná
práce: napůl v sedě, napůl vestoje klouže muž před obrovskými
poleny nebo kládami naloženými saněmi, nohama se vzpírá o
zmrzlý sníh, rukama třímá zahnutou oj saní a snaží se brzdit a dát
směr hrozivé a netečné mase dřeva za svými zády. Nenašel by se
dnes již asi lesní dělník, který by každou hodinou riskoval život
tak, jak to ještě před několika desítkami let dělali jizerskohorští
svážeči dřeva. Jejich dobou bývaly měsíce bytelné horské zimy,
sněhů  větrem  udusaných  a  mrazivých  dnů.  Vyprošťovali zaváté
dřevo z kuželů a metrů, naložili je na saně a sjeli s ním do údolí. Jednou, dvakrát, mnohokrát. Pak
přišel den, kdy stačilo jediné klopýtnutí o zmrazek, vteřina zaváhání - a v Jizerských horách se
objevil další pomníček. Stojí jich mnoho na horských svazích nebo pod nimi a patří k historii
Jizerských hor jako máloco jiného.
 Ignác Augsten byl zabit naloženými saněmi dne 17. ledna 1880.

 Gustav Ressel, 1907.
 Tři dny před Štědrým večerem 1907 tady chtěli uříznou vánoční stromky dva
hraběcí hajní, Adolf Semtner a Gustav Ressel zvaný obecně Schmidt-Gustl, oba
z Bílého Potoka. Aby mohl hajný Semtner stromek uříznout, podal Resselovi
svoji nabitou brokovnici. Při předávání zbraň Resselovi vystřelila a plná dávka
hrubých broků mu prostřelila zblízka koleno pravé nohy. Těžce raněný hajný byl
dopraven do frýdlantské nemocnice, ale vyléčit se ho již nepodařilo.
Osmatřicetiletý Schmidt-Gustl zemřel na sepsi, otravu krve, 16. března 1908.
O tři dny později byl pohřben v Bílém Potoce.

 Männichův kříž, ????
 Zde zastřelil pytlák Männich se slezské samoty Kobelhäuser třináctiletého
chlapce. Dítě šlo brzy ráno z Jizerky na Velkou Jizeru pro housky, přestože i na
Jizerce tehdy bývala pekárna: v Prusku byly ale housky o několik krejcarů
levnější než v Čechách. Když se chlapec vracel domů, střelil Männich po košíku
s bílou plachtou v domnění, že střílí zvěř. Smrtelně raněné a umírající dítě
donesl ještě domů.
(Citace z knihy M. Nevrlého: Kniha o Jizerských horách)



19. Maru  76
20. Bára  73
21.-22. Smajlík  66
21.-22. Mára  66
23. Ilkka  55
24. Terča  47
25. Martin   45
26. Kuba    17
27. Tarzan nebodován

 1. Matouš 160
 2. Jiskráč 155
 3. Anika 141
 4. Adam 137
 5. Lumík 130
 6. Brzdička 128
 7. Orobinka 124
 8. Brepta 120
9.-10. Bambule 117
9.-10. Lískáč 117
11. Luisa (Lulu) 115
12. Kubys 112
13. Zubr 109
14. Šikula 104
15. Sandra 102
16. Elinka  88
17. Áďa  84
18. Teri  79

p r o s i n e c  -  m ě s í c   d l o u h ý c h   n o c í

oddílová schůzka s Mikulášským
během

 5. 12. 2019

ADVENTNÍ VÝPRAVA
sraz v 7:20 na hlavním nádraží, návrat
v 17:15 tamtéž; vybíráme 150 Kč (jízd-
né, vstupy), na sebe sportovní teplé
oblečení, pevné boty, čepici, rukavice,
jídlo a pití na celý den, s sebou
osobní výbavu dle výstrojníku

14. 12. 2019

První oddílová schůzka v roce 2020 bude 9. ledna.

Vánoční oddílová schůzka, konec
v 19:00 (!!!), s sebou skořápkovou
lodičku s malou svíčkou, jablko, trochu
cukroví; dárky si nedáváme

19. 12. 2019

bodování

 1. ŽRALOCI Ø 99,00
 2. CHOBOTNICE Ø 94,86
 3. BOBŘICE Ø 94,67
 4. RACCI Ø 91,00
100% docházka C
Brepta, Orobinka, Anika, Luisa,
Lumík, Jiskráč, Adam

l i s t o p a d  -  b l á z n i v ý   m ě s í c
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

oddílová schůzka12. 12. 2019

www.8ovs.czwww.facebook.com/osmyoddil

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