
 1. Anika 125
 2 Meggie 121
 3. Smajlík 116
 4. Áďa B. 115
 5. Bambule 113
 6. Elinka 110
 7. Áďa K. 107
 8.-9. Berča 104
 8.-9. Maru 104
10. Áďa J. 103
11. Brepta  96
12.-13. Jiskráč  92
12.-13. Bára  92
14. Teri  88
15. Terka  86
16. Eliáš  84
17. Orobinka  80
18. Venda  79
19. Kuba  66
20. Matěj  65
21. Tarzan  64

P i š k o t í   s t r á n k y

co bylo...
● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [1. 10. 2020]
 Na výpravě na Labe jsme na Kuksu narazili na
lidské ctnosti a neřesti. U některých mají Piškoti
problém se správným zařazením :-). To se týká
hlavně těch ctností a neřestí, které se i nám špatně
vysvětlují, ale patří tam i některé další. Třeba
odhodlanost zařadila většina Piškotů mezi neřesti a
téměř všichni prohodili obžerství a střídmost.
 Hlavní náplní schůzky bylo hledání důmyslně
schovaných lístečků s ještě důmyslněji
zašifrovanými názvy ctností a neřestí. Lístečky byly
všude, i na vodu se kvůli nim muselo. Také vyšplhat
po provazovém žebříku a a nahoře vyluštit šifru.
Nechyběla ani signalizace morseovkou. Všichni
zvládli, ale nejlépe si s tím poradily Bobřice před
Žraloky, Chobotnicemi a Racky. Chvíli jsme věnovali
povídání a vysvětlování některých vlastností.
Vysvětlit dětem rozdíl mezi obžerstvím a střídmostí,
byla proti dvojici smilstvo-cudnost celkem hračka…
 Nakonec každý napsal na lísteček svou nejlepší a
nejhorší vlastnost a ty špatné jsme chtěli rituálně
spálit. Družiny rozdělávaly oheň na tři sirky. Měl
vydržet plápolat tři minuty. Opakují se tradiční chyby:
nevhodný materiál na podpal či jeho nedostatečné
množství. Když už ho někdo má dost a chytne, zase
chybí, čím přikládat dál...

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [8. 10. 2020]
 Dnes prověříme postřeh, spolupráci, znalosti
i tělesnou zdatnost. Nejprve piškoti vybíhají po
jednom na hřiště a v trávě pátrají po lístcích v barvě
své družiny. Na lístcích jsou mapové značky, úkolem
družin je symboly správně pojmenovat. Jak vidíme
ve výsledcích, poznat označení hájovny, pramene či
benzínové pumpy není velký problém. Ale co takový
trojúhelník s tečkou uprostřed? Je to „iluminát“
(Žraloci) nebo snad dokonce „Bůch“ (Racci)? Pravda
je prozaičtější, jde o označení trigonometrického
bodu...

www.facebook.com
/osmyoddil

www.8ovs.cz

l i s t o p a d   –   m ě s í c   b l á z n ů
5. 11. 2020

12. 11. 2020 on-line schůzka družinová
on-line schůzka kormidelníků

19. 11. 2020 on-line schůzka

bodování

 1.  BOBŘICE Ø 100
 2. CHOBOTNICE Ø  94
 3. ŽRALOCI Ø  60
 4. RACKOVÉ Ø  48

100% docházka C
vzhledem k celkové situaci,
karanténám, izolacím atp. nebudeme
v tomto měsíci stoprocentní docházku
vyhlašovat...

ř í j e n   –   m ě s í c   p a d a j í c í h o   l i s t í
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

22. Zubr  61
23. Emča  58
24. Bodlák  44
25.-26. Ilkka  38
25.-26. Lumík  38
27. Terča  36
28. Štípač  15
29. Brzdička   2

 Závěr schůzky patří opakování, které je matkou
zručnosti v rozdělávání ohně. Ještě pět šest schůzek
a bude to úplně dokonalé!

 Dál pokračujeme v prověřo-
vání běžeckých dovedností na
trati pětisetmetrové vytrva-
lostní (či spíše střední) a
distanci sprinterské na 60
metrů.

V listopadu se s největší pravděpodobností ještě nebudeme moci potkat. On-line schůzky
jsou sice proti těm opravdovým jako napopáté vymáchaný pytlík čaje, ale alespoň touto
formou se můžeme vidět, slyšet a trochu se povzbudit. Sledujte pečlivě své e-mailové
schránky a pamatujte, že i z on-line schůzek je nutné se v případě, že se jich nebudete

moci zúčastnit, řádně a předem omluvit! Bodování běží dál, korona nekorona!

 Na následující víkend máme naplánovanou
výpravu, jejíž cíl jsme pro jistotu nijak blíže
neupřesňovali. Nevěděli jsme, zda bude možné
přespat pod střechou, pak není jisté, jestli se vůbec
budeme moci potkat... Ještě v pondělí 5. 10. jsme
hlásili, že pokračujeme dál, samozřejmě při
respektování všech opatření a omezení. V pátek
ovšem přichází omezení největší, které zcela a
natvrdo zastavuje naši veškerou společnou činnost.

 Všem rodičům a Piškotům!
 Hlásíme, že respektujeme nařízení z Ústředí a na dva
týdny přerušujeme činnost. Týká se i zítřejší
výpravy.
 Prosíme všechny Piškoty, aby vydrželi, a rodiče
o podporu a motivaci! Zdá se, že jsme se ještě nevyhrabali z
jarního přerušení, a máme to tady zase...
 Vždy, když je naplánovaná nějaká akce (schůzka nebo
výprava), ozveme se s nějakou činností. Činnost je pro děti,
ne pro rodiče. Zvládnou ji samy, i kdyby to mělo být jen
z části. Pokud by tam měla být nějaká rodičovská pomoc,
nebude velká :), slibujeme.
 (...)
 Všichni doufáme, že se zase brzy uvidíme, i kdyby to mělo
být v nějaké okleštěné podobě...
 Pevné nervy a hezký den všem.
 JHBI

26. 11. 2020 on-line schůzka

...a musíme taky zamknout Jizeru!

...co bude

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

....................
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 Zajímavosti o růži šípkové
 K květnu a červnu kvete růžovými nebo bílými
voňavými květy, z kterých se po opylení vyvinou v září a
říjnu jedlé šípky. Je to nejběžnější volně rostoucí druh
rodu růže ve střední Evropě. Šípky obsahují hodně
vitamínů, hlavně C, B1, B2, E, P a K.
 Recept na šípkový čaj
 Ingredience: 20 g sušených šípků, 1 l pitné vody, med
dle chuti. Postup: Šípky rozdrtíme například kuchyňským
válečkem, mlýnkem na kávu nebo hmoždíři a přes noc je
necháme louhovat ve studené vodě. Před použitím nálev
podle potřeby opatrně zahřejeme těsně pod bod varu.
Horký čaj přecedíme přes husté sítko a dochutíme
medem.

List1

Stránka 1

pořadí čas
1 Jiskráč 10,28
2 Teri 10,97
3 Bára 11,08
4 Smajlík 11,33
5 Venda 11,45
6 Elinka 11,84
7 Áďa J. 11,95
8 Anika 12,00
8 Tarzan 12,00
10 Berča 12,19
11 Kuba 12,28
12 Maru 12,30
13 Áďa K. 12,43
14 Zubr 12,45
15 Bodlák 12,49
16 Bambule 12,57
17 Terka 12,72
18 Áďa B. 13,22
19 Meggie 13,63
20 Orobinka 13,66
21 Eliáš 13,90
22 Brepta 13,95
23 Terča 14,01
24 Matěj 14,26
25 Lumík 14,45
26 Emča 15,23

List1

Stránka 1

pořadí čas
1 Jiskráč 02:08,24
2 Zubr 02:18,14
3 Bára 02:45,26
4 Smajlík 02:45,71
5 Matěj 02:46,65
6 Teri 02:48,57
7 Anika 02:49,40
8 Bodlák 02:49,91
9 Berča 02:54,12
10 Kuba 02:58,77
11 Eliáš 02:59,93
12 Orobinka 03:00,32
13 Elinka 03:01,76
14 Venda 03:03,31
15 Áďa K. 03:03,78
16 Lumík 03:04,26
17 Bambule 03:05,32
18 Maru 03:08,57
19 Tarzan 03:09,40
20 Brepta 03:13,26
21 Áďa B. 03:19,60
22 Meggie 03:25,10
23 Áďa J. 03:31,76
24 Terka 03:41,92
25 Terča 04:03,94
26 Emča 04:51,52

Správné odpovědi z minulého čísla:
1. Repositorium = lékárenská skříň;
2. Stojatka = nádoba na uchovávání léčiv;
3. Oficína = lékárenská (nebo taky holičská) dílna
 nebo pracovna;
4. Tára = lékárenský pracovní stůl.
Úplně správně odpověděla na vše jenom Áďa B.,
zaslouží si tedy maximální počet bodů. Ostatní se
ale také činili, např. Meggie si pamatovala, že ve
stojatkách se skladovaly dračí oči. Nebo ty oči byly
račí? Všechny odpovědi byly samozřejmě náležitě
bodově ohodnoceny.

FFFFFFFFFFF

● DISTANČNÍ VÝPRAVA NA ŠÍPKY
 [10. – 11. 10. 2020]
 Na plánovanou výpravu
jsme se všichni moc těšili
(předpokládejme, že to
platí i pro Piškoty), proto
my, které zatím neskolil
žádný virus (Brzdovi a
všem ostatním přejeme
brzké uzdravení) na vý-
pravu vyrazíme!
 Musíme sice každý sám, ale půjdeme! Na
původně plánované výpravě jsme mimo jiné chtěli
sbírat šípky. Počasí je sychravé a taky, jak občas
říká Bubla: „Svět je nemocnej,“ proti čemuž je je
potřeba bojovat.  Dávka vitamínů se určitě bude
hodit. Úkoly jsou tyto:
1. Vyražte na sběr šípků. Doma usušte a přineste
na první schůzku, kdy se uvidíme. Vyhodnotíme
množství na jednotlivce i družiny. Za šípky dostanete
kromě bodů i něco dalšího, nechte se překvapit.
Šípky si necháme v klubovně a budeme s nimi dál
přes zimu něco podnikat. Kdyby někoho napadl
nějaký pěkný výrobek ze šípků nebo cokoliv dalšího,
třeba můžete vymyslet nějakou hru, zkuste také.
Jakékoliv nápady jsou vítány.
2. Cestou kreslete pochodový film a používejte
v něm mapové značky, které jste se včera naučili na
poslední schůzce. Kormidelníci a všichni starší
Piškoti, kteří se na to cítí, můžou zkusit nakreslit
plánek (mapu) celé cesty.
3. Zjistěte o růži šípkové co nejvíc, nakreslete si ji
do deníků.
4. Vše si pište do svých deníků!

Áďa B.

Bambule

Áďa K.

Meggie

Maru

Smajlík
/v akci/

...buď svižnej jako Emil!
60 metrů – sprint

500 metrů – vytrvalostní okruh

 Pozdravy – pár Piškotů odevzdalo dlouhý seznam s různými druhy pozdravů. V praxi jsme to bohužel
v říjnu nestihli vyzkoušet, ale při online schůzkách v listopadu už to půjde.
 Nový úkol: Pozorujte oslavy 17. listopadu a zkuste VYMYSLET A NAPSAT
pohádku o tom, JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI 17. LISTOPAD.

otevřené oči

stránka výsledků

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

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



● ODDÍLOVÁ ČINNOST [18. – 22. 10. 2020]
 Začíná být jasné, že jsme činnost nepřerušili
pouze na dva týdny, ale že to bude delší. A to
zřejmě mnohem delší... Pomocí „distančních kanálů“
(tedy e-mailu) se tedy hlásíme s činností týden mezi
schůzkami, které se nekonají.
 Mailem všem posíláme 5 zvukových záznamů,
které „napískala“ Jana. Je to samozřejmě
morseovka. Svišť s Pampeliškou provedli výstupní
kontrolu, aby nahrávka neosahovala chyby pro
zmatení nepřítele. Vyluštěný text mají Piškoti poslat
poštou (to je důležité) na přiloženou Janinu adresu.
Kromě toho, že vyluštěný text sám o sobě obsahuje
úkol, zadáváme i další úlohy: pomozte s nějakou
domácí prací a samozřejmě pokračujte v zápisech
do svých deníků.
 Máme také, jak už to bývá, jednu špatnou a jednu
dobrou zprávu: Bohužel musíme zrušit výpravu do
Krkonoš na Voseckou boudu, kterou jsme měli
podniknout o předposledním říjnovém víkendu.
Dobrá zpráva je, že se podařilo přesunout
zamluvené ubytování na jednu z našich jarních
výprav, takže Piškoti ať se zbytečně neradují, že je
v tomto skautském roce hory minou!
 A všem přejeme pevné zdraví a nervy...

Áďa J.

Berča

Terka

Brepta

Bambule
/houby/

●  Protože se ještě zřejmě nějakou dobu
neuvidíme, rozjíždíme od listopadu
činnost distančně a on-line, jak jen to
půjde.

●  Odkazy na schůzky on-line budou všas
zasílány do e-mailových schránek.

●  Během listopadu probíhá etapová hra,
jejíž součástí jsou mrtvé schránky. První
indicie byly rozeslány poštou dopisem
každému Piškotovi. Bude záležet na
každém jednotlivci a na komunikaci mezi
kormidelníky a jejich družinami. Každý
přispěje svým kouskem k úspěšnému
zvládnutí celé utajené akce. Instrukce ke
schránkám budou předávány různými
cestami, mohou být přímo obsahem
schránek, kdy jedna odkazuje na druhou,
muhou být součástí šifer, on-line schůzek,
dopisů... MĚJTE OČI, UŠI A HLAVY
OTEVŘENÉ. V poslední schránce bude
třeba nějaké překvapení :-) ... Sami
nevíme, kolik schránek bude.

●  V listopadu oddělíme měsíční
bodování kormidelníků a ostatních členů.
Kormidelníci budou dostávat zvláštní
náročnější  činnost a výzvy přímo do
svých e-mailových schránek.

●  Bodování za říjen bylo trochu
netradiční: první dvě schůzky byly
obodovány jako vždy, v případě dalších
činností jsme hodnotili pouze odevzdání
(kdo odevzdal, dostal body...). Bonusové
body jsme rozdávali za vše, co bylo
odevzdáno navíc. Připomínáme, že bonus
dostává také ten, kdo jakýkoli úkol splní
jako první.

J  a  n  a

●  Komunikace je v současné době
důležitější než jindy a je třeba ji provádět
správně, aby byla užitečná a nebyla
matoucí. V posledním čísle bylo krátké
zamyšlení o pozdravech, nyní se
zaměříme na psaní zpráv (SMS).

1. Vymyslete a napište zásady psaní
SMS zpráv.

2. Zkuste dát dohromady každý dvě
nejdůležitější zásady.

3. Přihoďte k tomu, co znamená zkratka
SMS.

  Vše napište formou SMS zprávy na
telefonní číslo (+420)777856958. Malá
nápověda: ne všichni mají vaše číslo
v adresáři s kontakty. Takže je vhodné
se na konci zprávy CO???

8. oddíl
vodních
skautů
Mladá
Bole..
:-))))

z oddílu ..........

"komunikační" úkol:



Kočička a pejsek seděli spolu ve svém domečku a povídali si. „Poslouchej, kočičko,
“ řekl pejsek, „už bude brzo 28. října, a my nemáme žádný prapor. A letos prý to bude
nějaké obzvlášť slavné. Byla by to ostuda, kdyby na každém domě byl prapor a u nás nic.
“ „Copak o to,“ povídá kočička, „prapory, to se mně líbí.“ „No ba,“ řekl pejsek, „ono to
krásně vypadá, když se prapory ve větru třepetají; když se tak člověk koukne na ně
odzdola, vypadá to, jako kdyby jich bylo plné nebe.“ „A copak teprve shora, to bys,
panečku, koukal,“ vykládala mu kočička; „není nad to, projít se takhle po střeše, když
jsou prapory. Je to procházka zdravá a zábavná. Ze střechy to vypadá, jako kdyby byla
zas praporů plná země.“ „To každý nemůže, procházet se tak po střeše jako ty,“
odpověděl kočičce pejsek; „já, například, bych se bál vlézt na střechu, protože bych spad
a mohl bych ses při tom zabít. – Ale nějaký prapor musíme mít, málo platné, když bude
ten slavný 28. říjen.“

„A poslouchej, pejsku,“ řekla kočička, „a co to vlastně je, ten 28. říjen?“ „Jejej,“ smál
se kočicce pejsek, „ty ani nevíš, jaký je to slavný den? Vždyť ty nic nevíš, vždyť ty jsi
jako ty malé děti! Ty také se budou ptát, až uhlídají ty prapory a tu všechnu slávu, proč to
vlastně je.“

„No jo,“ řekla kočička, „ale těm to řekne jejich tatínek anebo maminka, až se jich
zeptají. Ale kdopak to má říci mně?“

„Víš,“ povídá pejsek, „já to taky dost dobře nevím. Zeptáme se na to těch dětí, až se
to dozvědí, a ty děti nám to pak povědí. Já jenom vím, že dříve bylo na světě hůř než teď,
že byla veliká vojna a hlad a lidé byli smutní a nešťastní, protože měli špatného císaře
pána, a že teď je to na světě tisíckrát lepší, protože není vojna a lidé mají dobrého pana
prezidenta, a ten se jmenuje Masaryk. A to bylo před mnoha lety právě 28. října, když už
to lidé nemohli s tou vojnou a s tím císařem vydržet a udělali tomu konec:  vojnu zastavili
a špatného císaře ze země zahnali a od té doby je líp. A tak na památku toho vyvěšují lidé
vždycky 28. října hodně praporů a jsou veselí.“

„Mně se to líbí, když jsou lidé šťastní a veselí,“ řekla kočička; „když vidím spokojené
a veselé lidi, tu mám chuť sama od sebe dovádět.“

„To se mně taky moc líbí,“ řekl pejsek, „to se hned na lidech cítí, když jsou v dobře
náladě; od těch mrzutých jít raději na sto kroků dál. Když je člověk veselý a spokojený,
pak je hodný i k těm ostatním lidem a ke zvířátkům taky.“

„No, když tedy budou lidé 28. října veselí a hodní, to musíme taky vyvěsit prapor,“
prohlásila kočička. „To musíme oslavit. To dáme třeba prapory i dva, ba tři a třeba ještě
víc. Ale,“ zamyslila se kočička, „kdepak ale nějaký prapor vezmeme, když žádný
nemáme?“

„O tom už jsem přemýšlel,“ řekl pejsek, „počkej, já ti něco povím: tamhle v ulici je
kupec a ten každému, kdo u něj něco koupí, když je to nějaká maminka nebo nějaký
tatínek a má s sebou svého chlapečka anebo holčičku, přidá pro to děcko praporeček. A
tak jsem si to vymyslil takhle: já tě zavinu do peřinky, jako kdybys byla malé miminko,
vezmu tě na ruku a půjdu tam něco koupit. Však máme nějaké ušetřené peníze. A ten
kupec nám přidá praporeček a budeme mít prapor – a prosím – zadarmo!“

„A to ano, to ano,“ radovala se kočka, „to bude hezké, aspoň se jednou ponesu!“
A tak to teda udělali. Pejsek zavinul kočičku do peřinky a udělal z ní miminko a šel

kupovat ke kupci. Koupil tam záclony, a když nakoupil a zaplatil, přidal mu kupec pro to
miminko praporeček. Kočka dělala miminko, držela praporek v tlapičce, mávala si s ním
a říkala „ňoňoňoňoňo“ a pejsek ji donesl domů.

Doma kočičku vybalil z peřinky a kočička se chlubila: „Vidíš, jaký jsem dostala
krásný praporeček! A docela zadarmo!“

„To já bych taky dovedl,“ řekl pejsek. „Já chci taky dostat praporeček! Teď zas ty mě
zabal do peřinky a udělej ze mě miminko a jdi se mnou ke kupci něco koupit. A já taky
dostanu praporeček.“

Tak to tedy udělali. Kočička zabalila pejska do peřinky a pejsek dělal miminko.
Kočička s ním šla ke kupci, koupila tam koberec a pejsek dostal od kupce do pracičky
praporeček, udělal taky „ňoňoňoňoňo“ a vesele si s ním mával, když šli domů. „Heč,“
povídal, „já jsem taky dostal pěkný praporeček a zadarmo.“

„Když je to zadarmo,“ povídala kočka, „to si takhle lacino můžeme pořídit
praporečků víc. Ať jich máme hodně moc, ať jich máme nejvíc! Teď zas já budu dělat
miminko a ty mne poneseš, až něco koupíš, dostanu praporeček. A pak zas budeš ty
miminko a půjdu kupovat já, a tak to budeme dělat pořád, až budeme mít moc
praporečků. Však máme na kupování ještě peněz dost.“

Tak to tedy celý den dělali; jednou byla kočka miminko, pak byl zas pejsek miminko
a pořád chodili kupovat, co jim peníze stačily, až měli dost praporečků, ba dostali i nějaké
balonky, a tak to dělali, až už všecky peníze utratili a žádné už neměli.
 „To jsme to lacino pořídili,“ libovali si potom a šli věšet
prapory a balonky. Kočička věšela prapory na střeše,
pejsek z oken, protože se na střechu bál. Měli těch praporů
a balonků moc, měli jich po celém domě, a kdo šel na 28.
října kolem, každému se to tuze líbilo. „To vypadá nějak
mile a vesele,“ povídal každý, kdo šel kolem, „ti si to nějak
pěkně na toho 28. října vyzdobili.“ „A proč bychom to
neslavili,“ pravil pejsek s kočičkou, „když jsou dnes lidé
spokojení a veselí.“ Pak šli kolem vojáci a zrovna začali
pěkně hrát. „Nazdar 28. říjnu, sláva!“ volali pejsek s
kočičkou a všechny děti se k nim připojily a vesele volaly:
„Sláva! Nazdar! Nazdar!“

napsal
Josef Čapek
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