
 1. Šikula 147
 2 Anika 142
 3. Kubys 139
 4. Bára 137
 5. Lískáč 132
 6. Matouš 130
 7. Maru 128
 8.-9. Bambule 127
 8.-9. Smajlík 127
10. Áďa 125
11. Kuba (Bodlák) 116
12. Jiskráč 111
13. Brepta 109
14. Teri 102
15. Zubr  98
16. Mára  94
17. Luisa  85
18. Brzdička  85
19. Terča  77
20. Orobinka  74

P i š k o t í   s t r á n k y

co bylo...
● ODDÍLOVÉ SCHŮZKY 4., 11., 18., 25. 6. 2020
 V červnu už se scházíme pravidelně a téměř
v plném počtu. Na první červnové schůzce se
s námi loučí Adam, který se bude plně věnovat
sportovní kariéře. Jeho místo nezůstalo dlouho
neobsazené, Hned na začátku měsíce jej zaplňuje
Venda, který je pro začátek posilou pro Žraloky.
 Na první schůzce trénujeme paměť, všímavost a
pozornost – Piškoti plní tři úkoly – přinést a
pojmenovat tři rostliny, odhadnout délku 30 cm
donesením stejně dlouhého klacku, objevit v
blízkosti klubovny tabulku s informací o tom, kam
sahala voda při povodni. Naučili jsme se poznat jílek
vytrvalý. Tabulku s povodňovými informacemi nikdo
nenašel, místo toho je objevena tabulka
s informací o staviteli železničního mostu.
 Následuje trénink chytání míčků, kotrmelce,
pružnost atd. formou štafetových závodů na družiny.
Také zkoušíme, jak se Piškoti od podzima zlepšila
piškotí ohebnost – předklon na betonové skruži.
Nakonec ještě trénink signalizace morseovkou.

www.facebook.com
/osmyoddil

www.8ovs.cz

z á ř í   –   m ě s í c   l o v u
2. 9. 2020

VÝPRAVA NA VODU
Pojedeme na Labe, sraz v sobotu v 6:50 na hl. nádraží v Mladé Boleslavi, návrat
v neděli v 17:41 tamtéž. Sbalit vše do barelu, oblečení na vodu do látkového pytle
(tašky, loďáku, jak je kdo zvyklý). Příruční loďák nebo batůžek se svačinou, pitím,
pláštěnkou a osobní povinnou výbavou s sebou do vlaku. Jídlo každý své
s výjimkou sobotní večeře (uvaříme společně). V sobotu během dne zastavíme
a opečeme buřty popř. něco jiného ti, kteří je nejí. Čaj vaříme rovněž společně,
každý přihodí 2 pytlíky. Na dopravu, vstupy a společné jídlo vybíráme 400 Kč.
Pozor! Do výbavy přidejte roušku nebo šátek na zakrytí úst a nosu!!! Kdo
nebude mít, nemůže se výpravy zúčastnit!!!

12. – 13. 9. 2020
10. 9. 2020 oddílová schůzka

oddílová schůzka – zahajovačka

17. 9. 2020 oddílová schůzka

bodování

 1.  RACCI Ø 113
 2. BOBŘICE Ø 109
 3. CHOBOTNICE Ø 90
 4. ŽRALOCI Ø 87

100% docházka C
Bambule, Smajlík, Brepta, Orobinka,
Teri, Anika, Maru, Áďa, Bára, Šikula,
Lískáč, Kuba (Bodlák), Kubys, Jiskráč,
Ilkka, Zubr

(v červnu bylo 5 oddílových podniků)

č e r v e n   –   m ě s í c   r ů ž í
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

21. Ilkka  71
22. Martin (Štípač)  68
23. Venda  65
24. Tarzan  52
25. Lumík  50
26. Elinka  27

24. 9. 2020 oddílová schůzka

 Při druhé schůzce probíhá
finále MRTVÝCH SCHRÁ-
NEK. Každá družina sbírá
rozstříhanou mapu své barvy.
Podle správných odpovědí na
otázky z mrtvých schránek
má každá družina různý počet
dílků mapy. Na mapě je
vyznačené místo s pokladem.
Potom   už   zbývá  jenom  se

pořádně zorientovat a vybrat truhličku. Zní to
jednoduše, ale už skládání  nastříhané mapy byl pro
některé problém. Potom bylo třeba mapu správně
otočit a ne se na ní ani nepodívat a slepě vyrazit
opačným směrem. Nejrychleji se s tím poprali
Rackové, na druhém místě byly Bobřice před
Žraloky a Chobotnicemi.
 Třetí červnovou schůzku s Brzdou a Ivčou tráví
děti přípravou na tábor – vymýšlení družinových
jazyků, rozdělení pádel a vest. Také pokračují
v plnění disciplin do oddílových rekordů. Kimovka…
 Poslední schůzka je už předtáborová, čteme si
text „Stoupání na horu“, nejstarší Piškoti plní
nováčkovskou zkoušku. Ostatní hrají míčové hry.
V průběhu června také několik Piškotů, kteří slavili
narozeniny, letělo do Jizery :-).

z á p i s y   z e   s c h ů z e k   a   v ý p r a v y
( s t r .   2 )   z h o t o v i l a   J a n a

jílek vytrvalýE

 ještě tři kroky!
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PŘES TŘI JEZY
Mistrovství ČR v pádlování na pramici P550. Účastní se nominovaní Piškoti,
nominace i podrobnosti budou včas oznámeny, pokud se podaří dát dohromady
posádky a epidemiologická situace dovolí závod vůbec uspořádat...

28. 9. 2020

...co bude

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

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

IX/ 2020

Osmý oddíl vodních skautů Mladá Boleslav



 1. Anika 1664
 2. Matouš 1598
 3. Kubys 1487
 4. Bambule 1484
 5. Jiskráč 1414
 6. Šikula 1391
 7. Lískáč 1327
 8. Teri 1280
 9. Zubr 1276
10. Brzdička 1272
11. Smajlík 1270
12. Maru 1215
13. Áďa 1201
14. Brepta 1192
15. Bára 1139
16. Ilkka 1037
17. Martin (Štípač) 1032
18. Orobinka  995
19. Kuba (Bodlák)  972
20. Elinka  971
21. Tarzan  844
22. Luisa  840
23. Lumík  772
24. Mára  630
25. Adam  497
26. Terča  460
27. Sandra  288

Park Štěpánka je pojmenována na počet zásnub Rudolfa
Habsburského a belgické princezny Stephanie (Štěpánka).

Pořádali tady lední hokej a maškarní na ledě.
Jan Železný bydlel v Kosmonosích (oštěpař).

Hotel Bičík byl postaven 1927, ale jmenuje se teď
Potrefená Husa. Ubytovávali ředitele továrny Škoda

a nosili do továrny Škod (sic!) svačiny.

● VÝPRAVA NA PLOUČNICI 13. – 14. 6. 2020
 Vyrážíme s dětmi vlakem, Brzda s Honzou, Fretka
s Ivou a Jiskráčovi s bagáží a loděmi auty. Arriva
sice trochu nabrala zpoždění, ale šikovný průvodčí
vše vykomunikoval s dispečery a nic nám neujelo. Je
horko, sluníčko pálí. Cesta z Mimoně do Borečku je
převážně po silnici, kolem pole s heřmánkem, po-
vídáme si a vzpomínáme na naše minulé výpravy na
Hamr, do Stráže pod Ralskem a na Ralsko. Na
druhé straně je krásně vidět Bezděz. U Borečku u
mostku přes Ploučnici jsou už připravené lodě. Pro-
tože je kolem poledního, rychle jíme a vyrážíme. Na
vodě je celkem plno. Téměř okamžitě se cvaká
Jiskráčova loď a také Ivčina. Je teplo, lovíme a
jedeme dál. V půl třetí kousek pod Indiánskou loukou
stavíme na svačinu a koupání. Piškoti závodí pro
tenisák, který jsme hodili na druhou stranu řeky.
 Sotva jsme vyrazili, hned další dvě cvaklé lodě,
Jiskráč podruhé. S lovením nám pomáhá parta hod-
ných mladých lidí. To jsme ještě netušili, že se nám
ještě bude jejich pomoc znovu hodit. Hodiny běží
rychle, cesta po meandrující řece už pomaleji. Kolem
se stahují bouřky. Nakonec nás dostihly zhruba půl
hodiny před Brennou. Déšť, to by ještě šlo, ale ve
chvíli, kdy uklidňujeme děti, že je aspoň teplo, začaly
padat kroupy a okamžitě se ochladilo. Vystupujeme
v bahně, čekáme, až se to přežene. Teri si
zapomněla pláštěnku! Další zkušená Piškotka, která
už podobnou chybu nikdy neudělá. Po dešti už
jenom dojíždíme, tu a tam se někdo napíchl na
větev, odneslo to pár pláštěnek. V Brenné už je
spousta stanujících vodáků. Vypadá to, že tam
nevejdeme, naštěstí hodní mladí lidé nám zase
pomáhají vytahovat lodě, nabízejí i pomoc se
stavbou stanů. Fretka s Ivou a Míšou odjíždějí, také
Kampíkovi i s Jiskráčem. Vaříme polévku a potom už
jenom spaní.

  Šifru z minulých Očí správně
 vyluštili, včas odevzdali a body
tím vydělali:

Piškotí rok v číslech /2019 - 2020/

celoroční bodování
 1.  BOBŘICE Ø 1223
 2. ŽRALOCI Ø 1210
 3. RACCI Ø  1096
 4. CHOBOTNICE Ø  1062

pořadí družin

po vodě jsme
ujeli... ...80 km
na výpravách
našlapali... ...81 km
na běžkách
naběhali... ...20 km

 Ráno je pod mrakem, ale teplo. Plný kotlík polévky
ze včerejška dáváme kamarádům (hodným mladým
lidem), kteří nám včera pomohli. Teď nemůžou
sehnat vodu a tak jsou rádi za cokoliv do žaludku.
V 11:30 vyrážíme na vodu, sjíždíme jez. Spadlo pár
kapek, v poledne svačíme na ř. km 47,6. V půl druhé
dorážíme do Žizníkova. Krásně stíháme, máme
spoustu času, jíme, holky vytáhly škrabky, čistí
mrkve a ředkvičky. Lodě máme umyté, kluci
nakládají, my vyrážíme do Lípy na vlak a na
zmrzlinu. Na nádraží jsme brzy, ještě chvíli čekáme
v parku. Zmrzlinu jsme cestou žádnou nepotkali, tak
ji objednáváme u Honzy s Brzdou. Nasazujeme
roušky a dusíme se ve vlaku. V Boleslavi jsme včas,
rozdáváme zmrzlinu a Áhoj!

 Za splnění celoročního pozorovacího
úkolu i se zodpovězením bonusové
otázky na soudruha Jehož-Jméno-Snad-
Radši-Ani-Nebudeme-Vyslovovat kladně a
pozitivně hodnotíme Smajlíka, Bambuli,
Kubyse a Aniku!

Brepta, Orobinka, Šikula a Matouš.

a v karanténě
strávili... ...62 dní

mrtvé schránky
--------------
 Všichni mají pochvalu
za to, jak se zhostili této
„karanténní“ hry! Zhod-
notili jsme vaše indivi-
duální výstupy, získané
body přiřadili družinám
a tím vznikly handicapy
pro závěrečný úsek hry,
který už proběhl na
„běžné“ oddílové schůz-
ce .

Teri 20
Maru 20
Áďa 20
Bára 20
Matouš 20
Bambule 17
Smajlík 17
Anika 17
Šikula 17
Kubys 17
Mára 17
Jiskráč 17
Brzdička 17
Brepta 17
Lískáč 16
Kuba (Bodlák) 16
Terča 14
Luisa 14
Tarzan 11
Ilkka 5
Martin (Štípač) 5
Zubr 5
Orobinka -
Elinka -

otevřené oči
...................

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

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

Bambule

Smajlík

Kubys

Anika
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