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Stoprocentní docházku měli:  

všichni 
V říjnu a listopadu bylo nepočítaně oddílových podniků, 
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zprávy z oddílu

Zapsali: Roverský kmen - Dix, Granty - Fretka

Roverský kmen  

 
V rámci Osmičky se vytváří čtvrtý oddíl tzv. Roverský kmen, který svoji přípravnou činnost zahájil v říjnu. 
Roverský kmen bude určen pro “oddílovou omladinu” a běžně jsou v nich členové oddílu ve věku 15-26 
let. Kmen prozatím čítá okolo 10-12 členů a jelikož se teprve rodí, tak jsou to převážně jeho budoucí 
vedoucí (kmenová rada, náčelník,...). Jeho aktivní činnost a zapojení do fungování celého oddílu je 
plánována prozatím od začátku příštího skautského roku 2021/2022. Členové nejužší pracovní skupiny 
jsou Fix (nebo také Dix), Ještěr, Janča, Treska, Budul, Žralok, Amazonka, Indy, Náprstek, Švejk, Timi. 
Hlavním posláním kmene bude hlavně možnost seberealizace členů-roverů v Osmičce, vytvořit 
mezičlánek mezi aktivním činovníkem oddílu a vedením oddílu, udělat z Roverského kmene plnohodnou 
funkční součást Osmičky a naplnit v praxi roverské heslo Sloužím! O jakou službu se bude jednat?...                 

Grant Ško-energo  

 
Podali jsme žádost o grant “Bezpečně na divoké vodě” - podle posledních informací máme schválený 
grant ve výši 50 tis. Kč. Rádi bychom koupili jeden menší (4-6 místný) raft Colorado, jednu nafukovací 
kanoi (C2) - Baraku. Další peníze by měli jít na pronájmy umělého kanálu na divokou vodu + nějaké další 
vybavení (pár kusů helem). Cílem je zlepšit dovednosti členů oddílu na divoké vodě.

Granty MB  

 
Minulý týden jsme podali dva granty na podporu využití volného času ve městě Mladá Boleslav v roce 
2021. První “Bezpečně na vodě” - jednodenní kurz pro žáky boleslavských ZŠ a SŠ - teorie a praxe o tom, 
jak se chovat na vodě a na lodi. Oddíl toto již před časem pořádal s kladným ohlasem.  
Druhý “Bobří závody” - rádi bychom uspořádali mezioddílové víkendové skautské závody na vodě (i na 
suchu) a navázali  bližší spolupráci s oddíly z okresu, případně i dalšími. V rámci grantů bychom rádi 
dovybavili naší loděnici (dataprojektor a plátno) i oddílový inventář (pořízení další pramice P550 - je nás 
hodně :-)).  
Budeme informovat, jak to dopadne. Pokud by někoho zajímaly grantové žádosti, ozvěte se. 



zprávy z oddílu

Zapsali: (Ne)reagujete na úkoly! - Fretka

(Ne)reagujete na úkoly! 
 
Na úkoly zaslané na email vás dost nereagovalo! Je to škoda - mail, telefon a  různé sociální sítě je jedna z 
mála věcí, která je možná i nyní bez omezení… Chápu, že osobní kontakt to nenahradí a možná máte dost 
online schůzek i ve škole, přesto snažte se reagovat na maily. Myslím, že mám na všechny z vás správnou 
adresu. Vím, že mail není vždy nejlepší komunikační nástroj - ale přece jenom je zatím nejuniverzálnější. V 
družinách komunikujete na WhatsAppu, Messengeru, …  
Online schůzky naplánujeme v Google Meet nebo na Zoomu - snad se nám to bude dařit rozjet :-) 
A když nemůžete něco splnit - to se může stát a nic se neděje, tak není nic jednoduššího, než se omluvit.  
 
Zkouška spojení (za body) - do příští středy 9. 12. mi pošli email na hofmanp@gmail.com, předmět mailu: 
tvoje přezdívka, napiš mi, co tě v poslední době potěšilo / naštvalo - stačí stručně, i jedna věta. 
 
Doufám, že mě nezapadnul nějaký email od někoho z vás - pokud máte pocit, že jste posílali a nemáte 
vyhodnoceno - ozvěte se! 
 
Skaut jako organizace má partnerství s Googlem a je možné “pod skautem” zdarma vytvářet Google účty, 
které mají “lepší parametry” - např. neomezené úložiště. Snažíme se najít nejefektivnější cestu, jak v rámci 
vedení oddílů / oddílů / družin / ... komunikovat, plánovat a sdílet informace (bližší informace  
https://napoveda.skaut.cz/google).                                                                                                               

facebook.com/osmyoddil

8ovs.cz



Co by snad mělo 
být
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2. 12. – Družinové online schůzky 

 
Info dostanou kormidelníci před schůzkou. 
   I když jsem se online schůzkám trochu bránil, nezbyde nám než je začít používat, abychom byli alespoň 
v nějakém kontaktu. 
   Další akce jsou všechny s velkým otazníkem - záleží na situaci a rozvolnění opatření - umožnění činnosti. 

Betlémské světlo 

 
Informace ze skautské křižovatky: Zatím není jasné, v jaké přesné podobě letošní předání Betlémského 
světla, pro které jezdí každoročně skauti vlakem do Vídně, proběhne. Organizátoři vše upřesní podle 
aktuální situace v prosinci. Je ale dobré být připraven…

12. 12. – Rodinná/skupinová adventní výprava  

 
Nemůžeme uskutečnit klasickou výpravu, ale po rodinnách nebo menších skupinách, které se nepotkají, 
by to mělo být možné.Výprava bude společná pro všechny oddíly, takže pokud je někde víc sourozenců 
napříč více oddíly, můžou jít v jedné rodinné skupině. Z ostatních vytvoříme samostatně operující skupiny. 
Účast bude dobrovolná, ale bude to stát za to! Akce od rána do odpoledne (cca 8 - 14 hod.)  - vše bude 
ještě upřesněno!

16. – 17. 1. 2021 – Panskautské hry 

 
V plánu jsou Panskautské hry - chata Erlebaška - máme zamluvenou až na jeden celou chatu - letos jsme 
to chtěli uspořádat jen v rámci našeho 8. oddílu (velký oddíl a Piškoti), možné i pro pár rodičů, případně 
schopné Benjamínky.

20. – 21. 2. 2021 – Polární výprava 

 
Polární výprava - běžky / sněžnice - zamluvenou máme chatu Petráška

Jaro 2021 

 
Někdy na jaře bychom chtěli uspořádat v náhradním termínu Manévry 



Co (ne)Bylo

zapsali: Výprava na vodu - Fretka GPS, mapy, pomníky - Budul / fretka

25. 9. – 1. 11. 2020 – GPS, mapy, pomníky 

 
Je již pozdní večer, když se do emailových schránek osmičáků a osmičaček dostává Fretkova zpráva se 
zadáním úkolů na následující týden. Tyto jsou následující:  
1. potvrdit doporučení emailu, 
2. trénink morseovky, zkoumat druhy šifer, 
3. naučit se s mapami papírovými i digitálními, 
4. zjistit a poslat, co je to GPS a najít následující souřadnice: 
 
 
   
5. zjistit a poslat, co to je geocaching 
6. najít a poslat co nejvíce památníků a soch na území Mladé Boleslavi, 
7. zjistit, co znamená heslo Tužme se!, 
8. vydat se na výpravu a z této napsat nebo nakreslit zápis, respektive pochodový film. 
 
Nutno poznamenat, že odpovědi na úkoly byly, až na výjimky, relativně dobré, bohužel všechny splnilo 
pouze pět členů! Jednalo se o Pampelišku, Borůvku, Šikulu, Kaničku a Klárku (ta sice nesplnila úkol 
poslední, ovšem z důvodu karantény). Jinak skoro všichni splnili alespoň něco, ačkoliv se našli i tací, kteří 
nesplnili nic! Jednalo se o Ondru, Pepína, Kubyse a Dispra, příště zlepšit! 
   Abychom ovšem neskončili na negativní notě, na dalších stránkách je možno se pokochat vybranými 
pracemi těch, kteří splnili... 

50.4213858N, 14.8992244E 
50.8860317N, 15.3004611E 
49.7937719N, 13.4591378E

Bohužel - co mělo být a nebylo: 

9.-11. 10. Výprava na vodu 

 
Z původního plánu pátek - neděle se spaním u někoho na klubovně, jsme měnili na sobota až neděle se 
spaním u nás na klubovně přes jenom jednodenní vodu Jizeru až do úplného zrušení. Jediné, co nás 
může trochu těšit - počasí nebylo fakt dobrý…



Co (ne)Bylo

zapsali: Budul / fretka

2. 

Kanička: nejvic se mi asi líbila šifra čínština  v ,, tabulkách´´ ale moje nejoblíbenější šifra je 
Vigenerova, znáš ji?  
 

Matouš: nucx xr hc bchqn. wgar hrq i ynfnbhrbr, dfchcmr aw iwgrz dcmwhwibw hrgh bn pciwq, 
nzr gdnhbr bna brbw. 
nucx anhcchg 
 
Schválně, dokážete rozluštit Matoušovu šifru? Pošlete do 16. 12. na Fretkův mail.  

5. 

Matěj: Geocaching je ukryté místo s krabičkou a zápisníkem na datum nalezení a dávají se tam geocoinat, 
našeli jsme už hodně kešek a hledání mě baví. 

Pampliščin vyčerpávající výčet soch: Pomník Mileny Hážové, pomník T. G. Masaryka a Edvarda Beneše, 
pomník Metoděje Vlacha, památník Svatopluka Čecha, pomník Jana Amose Komenského, pomník Aloise 
Vojtěcha Šmilovského, pomník Františka Viceny, pamětní deska Mikuláše Klaudyána, pamětní deska Adiny 
Mandlové, pamětní deska Vítězslava Kappera, pamětní deska Františka Gellnera, socha Václava Klementa 
a Václava Laurina.  
V mapě jsem nenalezla: pamětní deska Emila Trévala, pamětní deska Barbory Hoblové, pamětní deska 
Josefa Frymla, Jana Víta a Stanislava Ulrycha, pomník Bedřicha Smetany. 
 

4. 

Klárka: klubovna, pramen Jizery, táborová louka 

Lískáčův pozdrav 
morseovkou, vzhled 
redakčně upraven



Co (ne)Bylo

Také jsem našla pomníky svatým, nevím, jestli se to počítá, ale teoreticky jsou to také pomníky věnované 
osobám: socha sv. Anny 
v mapě nebyly: socha sv. Ignáce z Loyoly, socha sv. Jana Nepomuckého. 
 
Většinou ty sochy a pomníky, které jsem nenalezla, v mapě jsou, jen ne pod jejich názvem, je tam napsáno 
pouze pomník,socha. 

8.  

Kanička: Na individuální výpravu jsme se 
rozhodli, že půjdeme s Vrňatovýma. Šla moje 
rodina včetně Ryčinky (naší fenky) a Matějova 
rodina a obě bez tatínků. Mamky se rozhodly, že 
budeme sbírat houby, na které vzaly dva proutěné 
koše. Jeli jsme do Českého ráje kousek od vesnice 
jménem Zakopaná a šli jsme do lesa, kde jsme se 
pak napojili na červenou neboli Zlatou stezku 
Českého ráje. Cestou jsme nacházeli hodně hříbků 
a taky pár bedel. Já, Plavec, Matěj a jeho mladší 
bratr jsme chodili po vrcholcích zatímco mamky 
byly spíš v údolíčku. Pak stejně mamky musely 
nahoru, protože za kopcem byla cesta na kterou 
jsme se měli napojit. Cesta vedla kolem plotu 
obory a v jednu chvíli náš pes začal kníkat a 
štěkat a já jsem se o ni děsně bál, že spadla z 
něčeho nebo něco honila a to zvíře se začalo 
bránit. Naštěstí se Ryčince nic nestalo, ale co  tam 
dělala, to nevíme. Nakonec jsme to šmikli přes 
pole a nasedli do auta. Nasbírali jsme asi dva 
proutěné koše plné hub,  převážně hříbků. Smůla 
pro mě, protože já houby nejím, ale mamky jo :D . 

Šikulův pochodový film, vzhled redakčně upraven

zapsali: Budul / fretka
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2. 11. – 20. 11. 2020 – Akce Ma�a aneb 102 let republiky  

 
„Přece nebudeme celou dobu sedět doma a lálošit“… I tohle byl jeden z impulzů pro naplánování akce 
Maffia, která probíhala takřka celý listopad.  
Kormidelníkům byly zaslány depeše s instrukcemi a ty obsahovaly celkem dvacet zašifrovaných míst v 
okolí Boleslavi. Na těchto místech se nacházely mrtvé schránky s útržky šifer. Po rozluštění a složení 
všech šifer dohromady vznikl výsledný text, který družiny odevzdaly.  
Nezní to tak složitě, že? Ale divili byste se, jak je náročné zmobilizovat družinu přes online prostor. Za 
sebe mohu říci, že se družinám skoro vše povedlo na výbornou. Z ohlasů, jež jsme jako „Přípravný výbor“ 
dostávali, se družinám akce velmi líbila a užily si ji. 
Na závěr by bylo dobré seznámit Vás, proč právě „Maffia“ a 102 let republiky.  
Jelikož jsme si v říjnu připomněli 102 let od vzniku naší republiky, proto jsme jako výsledný text vybrali 
dopis Edvarda Beneše českému obyvatelstvu z konce května roku 1918. Maffia, po které byla tato akce 
pojmenována, byla hlavní odbojová organizace v českých zemích během první světové války, díky níž 
naše republika vznikla. 
 
Úkol pro jednotlivce za body: Vyjmenujte nejvýznamnější osobnosti této organizace (max. 5).  
Napiš je Žralokovi na messenger, smskou, e-mailem, poštou       do 9. prosince. 
 
Prostřednictvím této akce se do oddílu dostalo několik zajímavých nových šifer, níže jsou některé, 
kormidelníky vybrané, šifry. 

zapsali: žralok / budul

Šifra 6B 



Co (ne)Bylo

Šifra 3B 
 

11/1/1 2/5/2 9/5/3 3/1/1 7/1/2 
23/1/4 3/2/2 25/5/5 5/2/4 8/3/5 
13/4/2 1/2/2 
 

12/5/3  
  

15/9/1 11/1/2 17/2/1 3/4/6 8/5/3 
10/2/1 18/3/3 6/3/4 8/3/6  

zapsali: Budul / Žralok; Maffia online schůzka – Náprstek

Šifra 1A 
 

F4M5E5M1M4M1F3M5M1M2E4I3I4M5I1I2F5E1
M5M4F2A4F4E4F4A4E1I3M5F5M2M5M3F4F5I5 
I2M5E1 
F5F2I5M3A4 

Šifra 8B 

 |KT|CZ|GL|UY|JX|FN|MO|MS|OZ|DK|TU|HG| * |CB| 
* |SR|NM|TD|YR|MI|SM|KD| * |RP|FD| 
 

+ spočítej schody vedoucí na věž zříceniny 
 

Klíč byl k dispozici na google forms 
 

25. 11. – Akce Ma�a online schůzka 
 

Na dnešní první online schůzce (za podzim 
2020) se scházíme my (Roverský kmen) a 
kormidelníci s člunaři z každé družiny. Po 
počátečních problémech s připojením už 
přecházíme k hlavnímu tématu schůzky – 
hodnocení akce Mafia. S kormidelníky rozebíráme jejich strategii při plnění úkolů, nasloucháme jejich 
názorům a připomínkám. Akce je obecně hodnocena kladně. Asi po hodině se rozcházíme. Příště Meet!!! 
(Zoom nás pořád vypínal :) )



Elektrický valčík 
cimrman - Uhlíř - Svěrák


