
19. Lumík  31
20. Ilkka  30
21. Brzdička  29
22. Orobinka  25
23. Brepta  21
24. Adam  18
25. Martin   10
26. Adélka     8
27. Tarzan nebodován

 1. Kubys  58
 2.-3. Matouš  56
 2.-3. Jiskráč  56
 4. Lískáč  55
 5.-6. Bambule  52
 5.-6. Šikula  52
 7. Bára  50
 8. Kuba  49
9.-10. Smajlík  47
9.-10. Anika  47
11. Maru  46
12. Teri  45
13.-14. Sandra  42
13.-14. Elinka  42
15. Luisa (Lulu)  39
16. Mára  38
17. Zubr  33
18. Terča  32

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA - MIKULÁŠSKÝ BĚH 
 [5. 12. 2019]
 Tradiční oddílový podnik tentokrát pod Brzdovým
vedením. Piškoti změřili své síly ve vytrvalostním
běhu, běhu do schodů a ve sprintu. Výsledky na
jiném místě. Děkujeme za pomoc členům z velkého
oddílu a pekáče!
● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [12. 12. 2019]
 Schůzku jsme pojali tvořivě. Každý z přítomných
Piškotů vytvořil postavičku do betlému a zkusil
vyrobit látkovou vycpanou vánoční ozdůbku.
Přestože Ivča přinesla ozdobičky předpřipravené,
někteří to na schůzce nestihli a vzali si práci
s sebou domů.
● ADVENTNÍ VÝPRAVA [14. 12. 2019]
 Na nádraží je po ránu živo. Kromě řady civilistů
odjíždějí na své výpravy i Benjamínci a velký oddíl.
S velkými vyrážíme stejným vlakem. Taky s námi
jede Marcela od Lumíka, která má stejnou cestu. V
Turnově se odpojuje velký oddíl i Marcela, dál
pokračujeme sami. Děti luští prosincové pranostiky,
hledají na mapě Betlém, plánují, kudy se tam dá
dostat. Taky si povídáme o tom, co to vlastně ten
Betlém je. Na Malé Skále se k nám připojuje Brzda
a jsme kompletní.

 Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje, ale na
svatého Mikuláše už je zima zase naše.

 Svaté Barborka táhne sáně ze dvorka.

 (No, úplně nám to letos nesedí.)

 Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.

l e d e n  -  m ě s í c   s n ě h u
oddílová schůzka 9. 1. 2020

PANSKAUTSKÉ HRY /ROKYTNICE - ERLEBAŠKA/
sraz v sobotu v 6:00 u loděnice, návrat v neděli v 18:00 tamtéž;
vybíráme 200 Kč, podrobné informace budou rozeslány do vašich
e-mailových schránek

18. - 19. 1. 2020

oddílová schůzka23. 1. 2020

bodování

 1. RACCI Ø 47,17
 2. BOBŘICE Ø 39,17
 3. CHOBOTNICE Ø 37,29
 4. ŽRALOCI Ø 29,00
100% docházka C
Bambule, Smajlík, Sandra, Teri,
Anika, Maru, Lulu, Šikula, Lískáč,
Kuba, Kubys, Mára, Jiskráč, Zubr
(v prosinci byly 4 oddílové podniky)

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
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

co bylo...

oddílová schůzka16. 1. 2020

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

30. 1. 2020 oddílová schůzka

 V Železném Brodě je krásně. Svítí sluníčko,
setkáváme se s naší paní průvodkyní paní
Kortanovou, která nás provází památkovou
venkovskou rezervací Trávníky, povídá o kostelu,
vyhořelé zvoničce, starých chaloupkách a vůbec
o dřívějším životě v Železném Brodě.
 Nad Jizerou létá ledňáček. To máme štěstí.
Prohlídku končíme v muzeu skleněných betlémů
paní Kortanové. Samozřejmě také se zajímavým
výkladem. Děti si vyrábějí náhrdelníky nebo
náramky ze skleněných korálků, za tímto účelem se
dělíme na poloviny, akorát to vychází na kluky a
holky. Kluci vyrážejí vedle do muzea Běliště, kde je
poutavá národopisná expozice ve staré chalupě a
neméně ochotná paní průvodkyně. V polovině
výkladu se děti střídají u výroby z korálků a druhou
půlku už si užíváme společně. V muzeu není úplně
teplo, ale vzhledem k tomu, že venku se výrazně
zhoršilo počasí, nejdřív déšť, který později přešel
do sněžení, jsme rádi, že jsme aspoň pod střechou.
 Dozvěděli jsme se a viděli jsme třeba:
- proč se Železný Brod jmenuje právě tak,
- co je to hamr,
- že se při požáru zvonice roztavil zhruba 600 let
starý zvon,
- co je to smírčí kříž, hrdelní a jarmareční právo,
cechy, co se dělo dřív na vrchu Šibeňáku,
- o drahých i jiných kamenech na Kozákově
(acháty, ametysty, olivíny, čediče...),
- že svatý Isidor je patronem poutníků, sv. Jan
Křtitel se zobrazuje s beránkem, sv. Florián
s putnou a domem a je mj. patronem hasičů,
- viděli jsme stará domovní znamení, školní třídu i
se školním řádem, rákosku (!), vyšívané vzorníky,
- taky už víme, co je to motovidlo, ruční mandl,
verpánek, kopýtko, potěh, floky, šídlo, dratev nebo
ševcovská bleskovka,

Pozor! Pořád trvá
výzva z listopadových „Otevře-
ných očí“. Sledujte své okolí a
podávejte o tom zprávy. Stále
hodnotíme, bodujeme...

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

F
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Osmý oddíl vodních skautů Mladá Boleslav



Mikulášský běh 2019
VYTRVALOSTNÍ BĚH SCHODY SPRINT

1. kolo 2. kolo součet umístění čas umístění čas umístění

Jiskráč 2:23 2:21 4:44 1 1:12 2 17,82 1-2 4,5 1

Matouš 2:21 2:31 4:52 2 1:17 3 17,82 1-2 6,5 2

Kubys 2:26 2:40 5:06 3 1:11 1 19,01 3 7 3

Bára 2:46 2:57 5:43 5 1:32 7 22,19 6 18 4

Lískáč 2:45 3:00 5:45 6 1:29 6 22,50 7 19 5

Šikula 2:46 3:02 5:48 8 1:21 4 23,03 8 20 6

Anika 2:53 2:53 5:46 7 1:44 12-13 21,17 4 23,5 7

Kuba 3:04 3:16 6:20 13 1:36 8 22,16 5 26 8

Brzdička 2:46 2:51 5:37 4 1:51 14 23,07 9 27 9

Elinka 2:56 3:08 6:04 9 1:38 10 27,37 16 35 10

Maru 3:03 3:06 6:09 10 2:04 20 23,12 10 40 11

Bambule 3:06 3:09 6:15 12 1:55 15-17 24,04 12 40 11

Teri 3:13 3:14 6:27 16-17 1:37 9 25,25 15 40,5 13

Smajlík 3:04 3:17 6:21 14 1:43 11 27,90 17 42 14

Adam 3:12 3:15 6:27 16-17 1:24 5 38,00 21 42,5 15

Sandra 3:21 3:26 6:47 18 1:44 12-13 24,10 14 44,5 16

Brepta 3:01 3:11 6:12 11 1:55 15-17 28,30 19 46 17

Marek 3:30 4:05 7:35 19-20 1:55 15-17 23,13 11 46,5 18

Luisa 3:12 3:10 6:22 15 1:58 18 28,00 18 51 19

Ilkka 3:30 4:05 7:35 19-20 1:59 19 24,06 13 51,5 20

Terka 4:00 5:12 9:12 21 2:24 21 32,99 20 62 21

součet 
umístění

celkové 
umístění

● VÁNOČNÍ ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [19. 12. 2019]
 Za už skoro šera se scházíme u loděnice. Je nás
hodně, Piškotů moc nechybí a schůzka je společná
s Benjamínky.
 V klubovně je útulno, nazdobeno a teplo, ale my
začínáme venku hrou, kdy čtyři skupiny Piškotů a
Benjamínků pomáhají mužíčkovi z pohádky Zdeňka
K. Slabého „O mužíčkovi, který zastavil pražský
orloj“ hledat něco, co ztratil a co si moc přeje najít. V
případě mužíčka to byla porcelánová panenka.
Postupně musí vyluštit pět rad, u každé musí splnit
nějaký úkol:
1.  Kdo něco ztratí, má pořád ještě naději. Má  
  naději, že najde, co ztratil. Může to hledat...
2.  Přátelé vám pomůžou.
3.  Musíte poznat to (toho), co hledáte.
4.  Musíte poznat sám sebe.
5.  A nakonec musíte moc chtít a moc se snažit...
 O každou radu pěkně originálně poprosit.
Povídání o tom, co je to naděje, prolézání otvorem v
prolézačce poslepu za pomoci přátel, poznání
druhého podle podání ruky, poznání sama sebe na
autoportrétu kresleném poslepu. A nakonec moc a
moc chtít a moc a moc se snažit vyšplhat po
provazovém žebříku k odměně pověšené nahoře.
 V klubovně cukroví (HAM!), povídání o vánočních
zvycích, koledy, ještě jedna pohádka, tentokrát o
kominíčkovi Valentovi, který pomáhá malé holčičce
sehnat hvězdu na stromeček. Málem jsme nestihli
rozdat dárky. Úplně na konci schůzky – trochu jsme
přetáhli – ještě pouštíme po Jizeře skořápkové
lodičky. Je jich moc a krásně svítí.

zapsala Jana

- prohlédli jsme si model železnobrodského
náměstí tak, jak už dnes bohužel nevypadá a malou
sbírku starých betlémů.
 Nejhorší počasí jsme tedy přečkali v muzeu,
kolem oběda za námi dorazil Fretka s Beníkem,
přijeli autem na Malou Skálu a přišli pěšky. A už
jenom za mírného sněžení vyrážíme přes Besedici.
Sněžení postupně ustává, nahoře je celkem zimní
pohádka, je to i trochu na koulování. Necháváme v
lese něco pro zvířátka. Ilkka se ptá, proč chodíme
furt do kopce. Už zase ty zakázané otázky :-).
Cestou dolů jsme přišli na to, že přece proto,
abychom potom mohli jít dolů. Museli jsme trochu
přidat do kroku, ale na nádraží jsme včas, loučíme
se s Fretkou a Brzdou a dáváme kvíz - z toho, co
jsme se dnes dozvěděli. Dost Piškotů si tu a tam
z výprav něco pamatuje, třeba že s pojmem hamr
jsem se setkali letos v dubnu, že jsme Železným
Brodem jeli na vodě atd. To je dobře.
 Velký přistoupili v Turnově, Anika vystupuje
v Hradišti, do Boleslavi přijíždíme podle plánu.

KID měsíce

/Ilkka u tkalcovského stavu/:
„Tohle je

nejdůležitější stroj,

když ještě nebyly paneláky.“

Výsledek minulých „Očí“:
O d p o v ě d ě l i :
Kubys, Smajlík
a Bambule.

 Vzpomeňte si na adventní výpravu a zkuste
zjistit, jak je daleko z Mladé Boleslavi

do Betléma. Nestačí ovšem pouhé
číslo, napište také, jak jste na uve-
denou vzdálenost přišli, jaký
dopravní prostředek byste
použili a tak dále a tak
podobně...

Te
ri

Šikula

Matouš
Bára

Kuba

Lískácv

otevřené oči

pohledem piškota
...................

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