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100% docházka C
Berča, Áďa B., Anika, Bára, Bambule,
Áďa J., Terka, Meggie, Jiskráč
(v září bylo 5 oddílových podniků +
závod Napříč Prahou přes tři jezy,
který se do 100% účasti nepočítá)

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

říjen – měsíc padajícího listí

...co bude

1. 10. 2020 oddílová schůzka
8. 10. 2020 oddílová schůzka
10.–11. 10. 2020 VÝPRAVA
Vše včetně vybavení, místa srazu a podobně ještě upřesníme. Sledujte své mailové
schránky a včas děti přihlašujte / omlouvejte.

15. 10. 2020 oddílová schůzka
22. 10. 2020 oddílová schůzka
24.–25. 10. 2020 VÝPRAVA DO KRKONOŠ
Máme v plánu tradiční podzimní pěší výpravu do hor. Je objednaný nocleh na
Vosecké boudě v Krkonoších, kde bychom se měli potkat i s Benjamíny. Vše
důležité opět včas upřesníme. Snad se podaří výpravu uskutečnit...

!

Piškotí stránky
...................................

Naši činnost opět zasáhla opatření proti šíření nákazy „novým“ koronavirem. Vzhledem
k tomu, že se různá vládní, hygienická i jiná nařízení střídají rychleji než figurky na orloji,
sledujte prosím obvyklé oddílové informační kanály, tedy e-maily, facebook a webové
stránky www.8ovs.cz, kde se snažíme dát vám včas o všem podstatném vědět. Do výbavy
jsme si všichni přidali roušky, těch se asi podle všeho hned tak nezbavíme.

!

co bylo...
● ODDÍLOVÉ SCHŮZKY [2., 11., 17., 24. 9. 2020]
Nový skautský rok zahajujeme společným
nástupem. Je nás opravdu nepočítaně a to i přes to,
že řada osmičáků je na různých adaptačních
kurzech.
Rozdělujeme se po oddílech. Představuje se nám
nová členka Emča. Po vyhodnocení celkového
bodování za loňský rok a rozdělení cen, následuje
luštění zašifrovaných „pojmů“, bez kterých se
Piškoti, kteří nás za chvíli opustí a vyrazí na svou
cestu za velkým oddílem, nedomluví :). Pamatujete
si ještě, co jsou to termonukleární jatka, co znamená
mašlování nebo kvasný oblek? Pokřikem se loučíme
se Šikulou, přejeme mu hodně štěstí a zážitků s
velkým oddílem. Vydává se na cestu. Pokřik patřil
také Kubysovi, Lískáčovi a Matoušovi, kteří na
dnešní schůzce chybí, ale od příští schůzky budou
i oni členy hlavního velkého oddílu.
No a my ostatní vyrážíme k Vicenovi. Řada
Piškotů stále neví, kde to je… Po řece k nám již
celkem rovně připlouvají odrostlí Benjamínci, bez
problémů přistávají a zdraví nás naším pokřikem.
Vítáme Berču, Meggie, Matěje, Terku, Áďu Bublinku
a Áďu „Kaničkovou-Plavcovou“. Ádi musíme nějak
rychle rozlišit… Přes řeku máváme Benjamínkům a
zdravíme se – jak jinak – pokřiky.

X/ 2020

září – měsíc lovu
Jednotlivci

Následují zkoušky mrštnosti,
zručnosti a tím i povinné
výbavy: zapálit co nejvíc
svíček jednou sirkou (kdo
nemá KPZ ani sirky, tak si
neškrtnul, některé výkony byly
pozoruhodné!); závod ve sbírání kamenů po dané
trase na čas. A zkouška paměti pro staré i nové
členy – staří Piškoti měli napsat všechny nováčky a
noví Piškoti co nejvíc starých. Pokřik a áhoj…
Na další schůzce rozdělujeme družiny podle
výsledků her a zkoušek z předešlé schůzky. Vítáme
nové posily do řad piškotích vlčat, Kubu a Eliáše. Je
to třeba, kluků máme opravdu málo.
Vytahujeme čtyři pramice, družiny nasedají a
rovnou zkoušíme souhru na vodě. Berča a Terka
posilují pro dnešní schůzku racčí řady. Ve druhé půli
schůzky máme závod družin v pádlování – od mola
pod železniční most, proti proudu na Podlázky pro
schované míčky a zase zpět k molu. Trochu

trénink na závod Přes tři jezy. Kluci startují po
proudu, holky proti. Vyhrály Bobřice před
Chobotnicemi, Racky a Žraloky. Na konci schůzky
děti samy dokázaly vytáhnout z vody pramici a
odnést ji k loděnici. Samy a bez říkání. Velká
pochvala!
Povýpravovou schůzku zahajujeme trochou
signalizace morseovkou. Nejstarší ze žabiček
s Amazonkou trénují na Tři jezy, takže holčičí řady
jsou oslabené. Smajlík navíc upadla do karantény.
Toho asi bude přibývat. Piškotí nováčci se ale vše
rychle učí, takže zprávu, ve které bylo, že mají
přivézt z druhé strany řeky tři větvičky různých
dřevin a pojmenovat je, rozluštili nakonec všichni. Při
každé cestě směly posádky přivézt jenom jednu
větvičku a na lodích se musely posádky střídat.
Habr, olši, ořech a vrbu poznali úplně všichni bez
problémů. Museli jsme udělat ještě morseovkový
rozstřel, protože jinak by celá schůzka skončila
nerozhodně. Vyhráli nakonec kluci před Chobotnicemi a Bobřicemi. Na konci schůzky hrajeme
honičku s vybíjením tenisákem. V poli nakonec
zůstaly dvě žabky – Elinka s Breptou.

habr obecný

buk lesní

poznáváme
stromy!
olše lepkavá

E

Ve středu před Třemi jezy se závodící žabičky
účastní tréninku s velkým oddílem. Ve čtvrtek na
naší schůzce máme sice pádlování také v plánu, ale
už jenom zlehka, aby se nám žabky nepřetrénovaly.
Zahajujeme letošní oddílové rekordy, začínáme
dřepy, švihadlem, předklonem, tyčkou a přidali jsme
novou disciplínu – pádlování na vodě. Máme tři
stanoviště, děti se střídají. Velké díky Fretkovi za
pomoc na stanovišti u dřepů a švihadla. Účelem
rekordů je snaha o co největší zlepšení.
Vyhlašujeme samozřejmě vítěze s nejlepším
výkonem, ale důležitější je „skokan roku“. Schůzku
končíme zase vybíjecí honičkou.
schůzky popsala Jana
● VÝPRAVA NA LABE [12. – 13. 9. 2020]
První výprava na vodu
v novém skautském roce
míří
na
naši
řeku
největší, přesto dosud
piškotím pádlem nezčeřenou – mocné Labe.
Mimochodem, věděli jste,
že Labe je naše jediná
řeka (s výjimkou kuriozit
typu Ležák a Žejbro),
jejíž jméno není v ženském rodě? Název řeky
má původ ve slově albis,
což znamená bílý, světlý
nebo čistý.
Scházíme se tradičně v sobotu ráno na hlavním
nádraží, do dodávky nakládáme bagáž a piškoti
s Janou a Ivčou odcházejí na vlak. Brzda a Honza
jedou naložit lodě, u loděnice se k nim přidává
Štěpka a cestou ještě Danča s drobotinou. Cesta
vlakem proběhla bez větších komplikací, všechny
spoje jsme stihli a ani Arriva neměla zpoždění. Na
některé nepříjemné detaily jsme rychle zapomněli.
Třeba na to, jak nám čekání v Boleslavi „zpříjemnil“
alkoholem posilněný pán – Pane, okamžitě přestaňte
sahat na naše děti! A také na to, že ve vlaku
z Nymburka do Hradce paní průvodčí nezajistila
místenky, takže jsme stáli všichni v uličce před
toaletami – A proč stojíte zrovna tady? – Protože
nám sedíte na rezervovaných místech!
Celá výprava se setkává na břehu Labe ve Dvoře
Králové. Bez většího zdržování nakládáme bagáž a
vyplouváme. Řeka svižně proudí krkonošským
podhůřím, nepříjemné je jen dlouhé přenášení hned
prvního jezu u žírečského mlýna. Kus pod jezem
zastavujeme v ústí Kocbeřského potoka a na cestě
u starého klenutého mostku zapalujeme oheň na
opečení obligátních obědových buřtů. Pak nás čeká
jen přetažení jezu Šporkova mlýna, pěkná kamenitá
peřej pod ním a už přistáváme u louky nad Kuksem.
Vytahujeme věci na vysoký a strmý břeh, louka
vypadá vlídně a obyvatelně a je ideální pro zahrání

písnička s vysvětlivkou

EEEEEEEE

Proč v písničce „stožár modře bliká“?
Eliášův oheň (též oheň svatého Eliáše) je
neškodný meteorologický jev, který se projevuje
hlavně opticky na vyvýšených místech, hrotech
stožárů, vrcholcích stromů apod. jako namodralý
nebo nafialovělý výboj. Někdy je doprovázen
tichým sršivým nebo praskavým zvukem. Je
způsoben vybíjením silného statického náboje, který
je vytvářen mezi atmosférou a zemským povrchem
(často v blízkosti bouře), a který se shromažďuje na
hrotech a vyvýšených místech.
Eliášův oheň pojmenovali námořníci podle svého
patrona svatého Eliáše. Často jej pozorovali na
vrcholcích stožárů dřevěných plachetnic, kde
vystupoval z jejich špiček a konců ráhen. Spojením
nevysvětlitelného jevu s jejich ochráncem jim
umožnilo o něm uvažovat jako o dobrém znamení.
Skandinávci mu přezdívali Lokiho oheň (Loki =
bůh lži a klamů, známý jako vtipálek a šprýmař)
nebo Lhářův oheň a častokráte po tomto jevu
obětovali bohům moře.
sepsala Wikipedie

z oddílu ..........

● Po neuvěřitelných 37 letech přestal ve vedení
„velkého“ oddílu působit Jaroslav Šebek – Bubla.
Alespoň touto cestou mu chceme moc poděkovat za
všechno, co kdy pro oddíl udělal, protože nebýt jeho
dlouholetého nadšení a obětavosti, nejspíš byste
teď nedrželi v ruce ani tyto Piškotí stránky. Bubla je
samozřejmě dál s oddílem v kontaktu a jistí nás
takříkajíc „shora“. Kormidlo „velkých“ od letošního
září převzal pevně do svých rukou Petr Hofman –
Fretka. Fretkovi (i celé jeho rodině) přejeme výdrž,
trpělivost a pevné nervy!
● Otázka „skautského chování“ nás provází celou
naší činností, ale pro letošek se na něj zaměříme
více. I vzhledem k nejisté době je to vhodné
celoroční téma. Na Kuksu jsme narazili na lidské
ctnosti a neřesti. Piškoti se pyšní samozřejmě
řadou ctností, třeba jsou většinou velmi pilní. Socha
píle je také na naší výpravové nálepce. My ale
začneme jednou neřestí, která je hodně vidět:
Většina dětí nezdraví. Jsou samozřejmě čestné
výjimky, třeba Ilkka, který pozdraví každého zvlášť
i několikrát za schůzku včetně oslovení.
● Zkuste napsat do nejvíc druhů pozdravů, dát
do obálky a přinést na schůzku. Vymyslete si třeba
i nějaké vlastní, ale hlavně je potom správně
používejte! Jestli pozorně čtete Piškotí stránky, se
ukáže hned v sobotu při srazu na víkendovou
výpravu...
Poslouchejte
Fretku
(a zdravte ho),
nebo dostanete
pěkný kapky!
furt

8. OVS

www.mb-net.cz, 29. 9. 2020

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

otevřené oči
Zavzpomínej a přines napsané v obálce nebo
na přeloženém papíru. A nezapomeň se podepsat,
bez podpisu nebudou body! Nebudou!

?

HEJ! KAPITÁNE!
hudba a text: Ladislav Kučera - Huberťák

|: Dm C Dm C Dm :|
Dm
F
1. Moře už se vzteká, stožár modře bliká,
C
Dm
to nás právě varuje sám svatej Eliáš,
F
proto každej smeká, na palubu kleká,
C
Dm
mezi zuby drtí otčenáš.
Dm
C
R: Hej! Kapitáne!
Dm
C
Dm
Jestli přežijem, tak se nedoplatíš!
C
Hej! Kapitáne!
Dm
C
Dm
C
Tenhle vrak ti rozbijem a rumu vypijem
Dm
A7
D
sedm galonů, a ty to zaplatíš.
D
(For he's a jolly good fellow,
A7
for he's a jolly good fellow,
D
G
for he's a jolly good fellow,
D
A7
D
which nobody can deny!)
2. Vítr plachty ničí, lana s náma cvičí,
za chvíli se briga kýlem na dno posadí,
my jsme chlapi ryzí, kterejm je strach cizí,
když natáhnem brka, nevadí.
R: Hej! Kapitáne! ...

několika her typu „Král vysílá své vojsko“,
„Protlačení piškota živou hradbou“ atp. Poté si
družiny samy vaří (Co vznikne, když ohřejeme
rajčatový protlak? Teplý rajčatový protlak.) a
k večeru nás opouští Bambule, kterou na druhém
konci louky čekají rodiče a v neděli záchranářské
závody. Už za tmy se ještě jdeme podívat na Kuks a
je to krása! Barokní hospital i se slavnými sochami je
krásně nasvícený, největším zážitkem pro většinu
piškotů je ale neméně pěkně nasvícená lampa
u řeky plná pavouků a jejich pavučin. A pak už jen
šup do spacáků pod připravenými přístřešky…

Ráno vybíháme orosenou trávou do blízkého lomu
sv. Klimenta. Už jsme po ránu cvičili leckde, ale
v přírodní galerii soch ještě nikdy! Kromě piškotích
rozcviček se tu totiž konají taky pravidelná
sochařská sympozia.
Po snídani se balíme a vyrážíme pěšky na Kuks,
abychom si jej a hlavně Braunovy sochy Ctností a
Neřestí prohlédli za světla. Jana domlouvá
prohlídku, je nám doporučena expozice o historii
lékáren. A je to moc dobrá volba, prohlídka je
zajímavá, průvodkyně milá a poučená a piškoti i
dospělí se dozvídají spoustu nových věcí. Některé
pojmy si můžete zopakovat v pravidelné rubrice
„Otevřené oči”. Na závěr si dokonce vyrábíme
vlastní tablety z cukrového prášku. Než se vrátíme
k lodím, družiny ještě pobíhají po terasách hospitalu
a zkoušejí odhadnout, jakou že ctnost či neřest
představuje ta která socha. Není to vždycky lehké
rozpoznat!

Vracíme se na tábořiště a před vyplutím musíme
zodpovědět několik podivuhodných dotazů: Orobinka
– Budeme dneska vystupovat tam, kde jsme
nasedali? Meggie – Ta řeka neteče dokolečka?
Terča – V sobotu jsme jeli tam a v neděli pojedeme
zase zpátky? Zjevně si musíme vysvětlit rozdíl mezi
opravdovým vodním tokem a divokou řekou
v boleslavském krytém bazénu! Ta totiž, pravda,
plavce vždy po několika desítkách sekund vyplivne
v místě, kde do ní skočil. Nasedáme tedy do lodí,
abychom zjistili, kde Labe dneska vyplivne nás.
Pod Kuksem řeka proudí pěknými peřejkami, pod
stromy i vysokými skalními stěnami. Jen labské jezy
nejsou moc vodák-friendly a jak se blížíme
k Jaroměři, znatelně jich přibývá. Většinou jsou
vysoké, nesjízdné a těžko se přenášejí. Naštěstí
není tolik vody, aby se většina z nich nedala přenést
nebo sešoupnout po spádové desce. Jen pobořený
jez u Hořenického mlýna drncáme po kamenech
u pravého břehu, což je pro piškoty (a taky pro Janu)
docela povyražení.
Připlouváme k Jaroměři, trochu nás tlačí čas.
A tlak se zvyšuje, když zjišťujeme, že u prvního
místního jezu se nedá vůbec vylézt z řeky, všude
ploty a tovární budovy! Musíme jet dál, překonat
další jez, rychle přistát v centru města a poklusem
na nádraží. Cesta vlakem probíhá tentokrát bez
nepříjemných setkání a přesně na čas.
Brzda se Štěpkou se vracejí vlakem pro auta,
nakládají se lodě a jede se domů… Bagáž a lodě
přijíždějí zhruba hodinu po dětech, ale snad to
nikomu z rodičů nezpůsobilo vážnější problém. Jinak
nám přálo počasí i řeka a výprava byla moc pěkná.
zapsali Honza a Jana

Tři zlaté pruty z Kuksu
V dávných dobách nalezl jakýsi člověk
v místech dnešního Kuksu tři zlaté pruty. Jen
tak, jakoby ze země vyrůstaly. Po nějakém
váhání je utrhl a spěchal do Jaroměře, aby je
hned zpeněžil. A jak už to bývá, s jídlem roste
chuť. Brzy běžel znovu na místo, kde pruty
nalezl a hle, pruty znovu dorostly. Zase je
prodal a běžel se podívat, jestli vyrostly další.
Byly tam i potřetí, ale zvědaví občané
jaroměřští na něm vyzvěděli, kde to zlato
bere. Ani se neví, jestli jim svěřil své
tajemství u vína nebo při nátlaku. Jisté je jen
to, že prozrazené kouzlo přestalo existovat.
Od té doby už nikdo zlaté pruty v Kuksu
nenašel...
(Pravdivost uvedené pověsti můžeme stoprocentně potvrdit. Dívali jsme se opravdu pozorně
a nenašli jsme ani jeden zlatý prut.)

pohledem piškota

(výprava na Labe)

Áďa K.

Smajlík

Bára

Anika
(nestíhá)

Áďa J.

Orobinka

Terča

Jiskráč

Venda

