
 1. Anika  91
 2 Bára  90
 3.-4. Maru  81
 3.-4. Bambule  81
 5. Terka  75
 6. Smajlík  72
 7. Jiskráč  71
 8. Brepta  67
 9. Elinka  64
10. Berča  62
11. Meggie  59
12. Teri  58
13.-15. Áďa K.  57
13.-15. Zubr  57
13.-15. Tarzan  57
16. Bodlák  56
17. Emča  54
18. Áďa B.  53
19. Orobinka  49
20.-21. Áďa J.  47
20.-21. Brzdička  47

P i š k o t í   s t r á n k y

co bylo...
www.facebook.com/osmyoddil
www.8ovs.cz

l e d e n   –   m ě s í c   s n ě h u

bodování

 1.  BOBŘICE Ø 69,8
 2. CHOBOTNICE Ø 61,7
 3. ŽRALOCI Ø 49,5
 4. RACCI Ø 42,7
100% docházka C
vzhledem k celkové situaci, karanténám,
izolacím atp. nebudeme ani v tomto měsíci
stoprocentní docházku vyhlašovat...

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

22.-23. Kuba  45
22.-23. Eliáš  45
24. Ilkka  43
25. Venda  39
26.-27. Lumík  36
26.-27. Štípač  36
28. Matěj  21
29. Terča   0

 I nadále pokračujeme distančně, schůzky se konají on-line ve virtuálním prostoru.
Zdá se být nanejvýš pravděpodobné, že omezení postihne naši činnost minimálně
do konce ledna. Do konce ledna budeme hrát hru „Vyšehradská kočička“
(viz instrukce na straně 7) a podle pokynů poslaných mailem se UČÍME UZLY.

● ODDÍLOVÉ SCHŮZKY [3., 10. A 17. 12. 2020]
 Začátkem prosince se protiepidemická opatření
trochu uvolnila a naše činnost mohla pokračovat již
trochu normálněji.
 První ze tří schůzek je trochu atypická, pro jistotu
se scházíme jenom po družinách, probíhají tedy tři
45 minut dlouhé schůzky za sebou. Jsme
v klubovně, dodržujeme opatření, roušky… Dorazili
i Martin a Bodlák, kteří se během listopadu
neozývali. Máme radost, že je vidíme! Terča se
ovšem pořád neozývá...
 Povídáme si o tom, jak se zlepšila během
listopadu komunikace mezi členy družin. Luštíme
Braillovo písmo, povídáme o něm, Maru připravila
příklady k luštění. Družiny dohánějí, co nestihly.
Chobotnice měly vše hotovo, Bobřice rychle dopisují
vzkaz Jizeře k chystanému zamykání. S klukama
luštíme společně šifru ze třetí schránky, aby mohli
i oni najít poklad. S Chobotkami a Bobřicemi zbylo
i dost času na malý družinový turnaj v twisteru.
 V týdnu mezi schůzkami vysílám kormidelníkům
sms zprávu. Mají si ji přeposlat podle pořadí
stanoveného na schůzce a poslední mi má poslat
potvrzení o příjmu. Ukázalo se, že děti netuší, co je
myšleno tvrzením „přeposlat sms“. No i my se stále
učíme. Nicméně Bobřice to dokázaly. Asi za týden…
Chobotnice a kluci se dostali daleko, určitě předali
zprávu většině členů. Ale až na konec sms
nedorazila…
 Druhá schůzka v prosinci je Mikulášská. Jsme už
všichni pohromadě a celou schůzku trávíme venku.
Na programu máme běh kolem louky až k čističce
spojený s poznáváním a správným pojmenováním
adventních světců tak, jak byly jejich portréty
rozmístěny během trasy. Je tma, menší Piškoti
mohou běžet po dvou… Prohlídka trasy, výklad
a povídání o svatých Mikulášovi, Lucii, Ondřejovi a
Barboře. Na trati byli za sebou srovnáni podle
abecedy, ale nikdo si toho nevšiml J. Bylo důležité
nejen rychle oběhnout okruh, ale také správně
pojmenovat světce. Tabulka s výsledky je na jiném
místě těchto stránek. Konec schůzky ještě věnujeme
krátké   vzpomínce   na   třetí   listopadovou   mrtvou

schránku v Řepově. Morseovkou vysíláme slovo
KADLUB. Kdo si prošel řepovskou naučnou stezku a
správně vyluštil vysílanou morseovku, mohl
odpovědět hned. Ostatní si to měli někde zjistit
a poslat odpověď co nejrychleji…
 Poslední prosincová schůzka je zase pro celý
oddíl společná a celá venku. Stavíme obrazce ze
svíček a prskavek, zapálené ve tmě hezky svítí,
fotku použijeme jako novoroční přání od Piškotů
(nakonec byl snímek tak pěkný, že jsme z něj
vytvořili celoodílové „péefko“). Potom připravujeme
lodičky ze skořápek a vyrážíme k Jizeře. Skoro
žádná se nepotopila, každému loďka letos odplula
alespoň kousek. Venda průzkumem v terénu zjistil,
že lodičky dopluly až k jezu u Česany. Takže kdo
jako my sázel, že loďky to zvládnou, vyhrál! Ostatní
mají na první schůzku, kdy se uvidíme, přinést
prskavku.

● ADVENTNÍ DISTANČNÍ RODINNÁ VÝPRAVA
 [12. 12. 2020]
 Původně plánovaná malá distanční stopovací
výprava pro Piškoty a jejich rodiny se nám trochu
vymkla. Tím, že se nakonec účastnili skoro všichni
Piškoti s rodinami, navíc skoro celý velký oddíl
a dokonce i pár Benjamínků, byla akce velmi
početná. Bylo nás... nepočítaně.

e x p e d i c e
 Protože jsme bytostní optimisté, připravujeme letní expedici, kterou oddíl tradičně
pořádá v lichých letech. Po zkušenostech z minula jsme se rozhodli uspořádat
samostatnou expedici velkého oddílu – ve hře jsou italské Dolomity, pokud to situace
umožní – zatímco Piškoti a Benjamíni budou putovat po horách a řekách tuzemských.
Piškotům, kteří přejdou po prázdninách do velkého oddílu (Smajlík, Teri, Maru, Anika,
Bambule, Zubr, Lumík, Tarzan, Jiskráč), nabízíme možnost jet rovnou na expedici
s velkým oddílem. Pokud by s tím měl někdo problém, budeme řešit individuálně.
Na první polovinu „velké“ expedice pojedeme s dětmi také, takže nebudou úplně
„hozené do vody“.
 Termíny: Velký oddíl a vybraní Piškoti: 30. 6. – 18. 7. 2021
   ostatní Piškoti a Benjamínci: 11. 7. – 18. 7. 2021

r e g i s t r a c e
 Do konce ledna je třeba nahlásit registraci pro rok 2021. Peníze budeme vybírat
hotově, až se uvidíme (2000 Kč za první dítě, 1500 Kč za druhé a další, každé páté
dítě je zdarma J). Do konce ledna budou stačit od letošních nováčků základní údaje,
formulář pošleme mailem. U ostatních, služebně starších Piškotů bude stačit
aktualizace údajů ve SkautIS. Očekávejte pokyny ve svých mailových stránkách.

...co bude

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

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

I/2021
O s m ý  o d d í l  v o d n í c h  s k a u t ů  M l a d á  B o l e s l a v



 V minulém dílu „Očí“ jsme
vzhlíželi ke hvězdám a
k  planetám,   které   se   nám

 Jak na Ježíška jsme se těšili na
pozorování astronomického jevu století,
konjunkce Jupiteru se Saturnem, jemuž
se říká „Betlémská hvězda“ a které by se
bylo bývalo dalo pozorovat v pondělí 21.
prosince. Bohužel nám vůbec nepřálo
počasí, celý den bylo zataženo a tak
nemělo valného smyslu hledat v podve-
černím čase vyvýšené místo s výhledem
jihozápadním směrem.
 Alespoň malou náplastí byla možnost
sledovat krásné přírodní divadlo na
internetu. Více štěstí měli například ve
Frýdlantu a tamní hvězdárna se taky
o obrázky podělila.

 Po cestě je potřeba dodržovat všechna aktuálně
platná vládní nařízení. Při případném setkání s jinou
skupinou prosíme o opatrnost a omezení sdružování
na co nejmenší možnou míru. Postupujte potichu,
chraňte přírodu. Postup v terénu shrnují následující
body:
 l chvíli před desátou hodinou se sejdete
s ostatními členy skupinky na vašem stanovišti;
 l přesně v 10 hodin začnete hledat první
schránku;
 l splníte, co v ní najdete, a vyrazíte podle mapy
na další stanoviště proti směru hodinových ručiček
(podle směru šipky na mapě);
 l až obejdete všechna stanoviště, měli byste
skončit na tom, na kterém jste začali;
 l na svém startovním / cílovém stanovišti dodě-
lejte adventní ozdobu
 l hotovou adventní ozdobu na konci vaší výpravy
vyfoťte + udělejte i hromadnou fotku se všemi členy
své skupiny a pošlete na mailovou adresu
osmickamb@gmail.com, předmět emailu Skupina
č. „X” (můžete přiložit i další fotky nebo postřehy
z výpravy);
 l splněním všech úkolů a vyrobením ozdoby akce
končí a můžete vyrazit domů.
 Vše byste měli stihnout do 13:30. Ve 13:30
začneme odklízet schránky, takže akci ukončete,
i když nebudete mít všechny schránky. Důležitá je
fotka výrobku.

 Příprava nám zabrala dva večery, ale po
listopadovém půstu jsme si vymýšlení výpravy
všichni moc užili. Do přípravy se zapojili i roveři,
takže nás bylo dost.
 Všichni obdrželi předem mapu s označenými a
očíslovanými stanovišti, instrukce, kde a kdy mají
být, a co tam mají dělat:
 Kromě mapy posíláme rozpis jednotlivých skupin
(počty osob jsou orientační). Číslo skupiny je stejné
jako číslo stanoviště, na kterém bude začínat.
 S sebou výbavu jako na jednodenní výpravu, do
skupiny jedny kleště štípačky a nějaký pytel či
látkovou tašku pro přenášení materiálu ze schránek.
S sebou všechny přílohy poslaného emailu. Také
samozřejmě roušku, která se pomalu stane povinnou
součástí KPZ. Může se hodit i zápisník
s morseovkou, případně typy šifer…  Pro nováčky
přikládáme základní přehled v příloze. Trasa a
všechny dopisy budou v terénu označeny
stopařskými značkami, které rovněž přikládáme.

 A přesně tak se vše odehrálo. Na drobné
nedostatky, např. že Kavulokovi neobdrželi včas
pokyny, orientačně náročnější část trasy mezi
stanovišti č. 8 a č. 9, kde tu a tam někdo trochu
bloudil (včetně traséra Dixe), protože cesty v mapě
neodpovídaly skutečnosti, se rychle zapomnělo.
 Předvánoční pohoda čišela i z fotografického
sestřihu poskládaného z fotek všech zúčastněných,
kterým jsme celou akci definitivně ukončili.

z a p s a l a   J a n a

 Odpoledne 12. prosince po adventní stopovací
výpravě jsme se my „velký“ sešli u loděnice,
abychom uzamkli naši domácí řeku. Společná
zamykací schůzka všech tří oddílů s vodníky
a nezbytným pohoštěním se měla konat už
v průběhu listopadu, ale asi není nutné zmiňovat
důvody, které v tom zabránily.
 Vodníci ovšem na staré kánoi žebrovce připluli
a přání všech piškotích družin adresovaná naší milé
řece jsme odříkali za Piškoty. Záznam je k vidění na
oddílovém youtube kanálu (na www.youtube.com si
vyhledejte 8. oddíl vodních skautů Mladá Boleslav).

 „Milá Jizero, děkujeme Ti za to, že jsme si na Tobě
užili hodně zábavy a hezky se nám po Tobě plulo.
 Do nového roku bychom si přály, aby v Tobě bylo
hodně vody a abys nebyla zakalená.
 To Ti přejí Chobotnice.“
 „Děkujeme, Jizero, za krásně prožité zážitky
(omlouváme i pár cvaknutí). Škoda, že byl Covid-19,
protože jsme toho prožili málo, ale o to víc si Tě
vážíme.
 Hezký zimní spánek Ti přejou Bobřice.“
 „Zamykáme Tě, Jizero, a přejeme Ti, abys nikdy
nebyla špinavá.
 To Ti přejí Žraloci a Racci.“

přibližovaly – samozřejmě pouze
zdánlivě – tak blízko k sobě, až z toho
byla KONJUNKCE. Tak se tenhle
nebeský jev odborně nazývá a stejně
taky zněla správná odpověď na otázku
a správné vyluštění šifry.
 Bohužel jste se moc nepředvedli,
pokud jde o účast. Otázka nebyla nijak
těžká a totéž platí o doprovodných
úkolech. Správnou odpověď poslala jako
první Anika. Bára a Terka byly taky
úspěšné a ještě navíc doplnily i obrázky
souhvězdí Orion a Velký vůz. Níže je
obrázek, který poslala Terka:

E Jupiter a jeho měsíce
Ganymed, Io a Europa

F
Saturn

s prstencem

 Oddílovou činnost v druhé půlce ledna částečně nahradí hra na téma příběhu
obrázku „Vyšehradské kočičky“, o němž jsme si četli při on-line schůzce 14. ledna.
 Pravidla hry v kostce:
 1. Sežeňte si křídu.
 2. Vymyslete si osobní jednoduchou značku, symbol, který můžete používat třeba
u podpisu. Něco, co se vám líbí, co vás charakterizuje. Měla by být jednoduchá na
nakreslení.
 3. Vymyslete, kam ji nakreslíte. Musí to být na veřejně přístupném místě. Někde,
kde to nebude nikomu a ničemu vadit. Neměli byste kreslit na domy, kostely, kapličky,
zkuste najít třeba nějakou zídku, patník, ohradu nebo něco podobného...
 4. Do 17. 1. (neděle) večer pošlete nápovědu pro ostatní, podle které značku
najdou. Může to být mapa, adresa, zašifrovaná adresa, popis místa nebo cokoliv
jiného, co vás napadne. Všechny nápovědy centrálně rozešleme do mailových
schránek.
 5. V pondělí 18. 1. nakreslete svou značku na vybrané místo.
 6. Do 31. 1. ji pravidelně kontrolujte a obnovujte, pokud to bude třeba.
 7. Podle nápověd hledejte značky ostatních Piškotů. Každou, kterou najdete, si
obkreslete do zápisníku nebo na samostatný list, přidejte datum nálezu a odhad,
komu značka patří. Případně zápis z hledání...
 Přejeme příjemný a úspěšný lov! My čtyři hrajeme také J

otevřené oči
...................

Zamykání Jizery
...................

Betlémská hvězda

Lednová hra: "Vyšehradská kočička"
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SMAJLÍK 06:55 00:00 06:55 22 7

TERI 07:17 00:00 07:17 19 10

MARU 07:05 00:05 07:10 20 9

ÁĎA 07:46 00:00 07:46 12 17

OROBINKA 09:08 00:00 09:08 7 22

BERČA 07:18 00:00 07:18 17 11

ÁĎA B. 10:13 00:00 10:13 2 26
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ANIKA 06:44 00:00 06:44 25 4

BÁRA 06:47 00:00 06:47 24 5

BAMBULE 06:59 00:00 06:59 21 8

ELINKA 08:01 00:00 08:01 11 18

BREPTA 07:32 00:00 07:32 13 15

ÁĎA J. 08:34 00:00 08:34 8 20

TERKA 08:34 00:00 08:34 8 20

MEGGIE 10:13 00:00 10:13 2 26

EMČA 09:28 00:00 09:28 4 24

R
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ZUBR 06:05 00:00 06:05 27 2

LUMÍK 08:13 00:05 08:18 10 19

BRZDIČKA 07:18 00:00 07:18 17 11

BODLÁK 06:35 00:00 06:35 26 3

VENDA 09:28 00:00 09:28 4 24

MATĚJ 10:57 00:05 11:02 1 28
Ž
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TARZAN 06:50 00:00 06:50 23 6

JISKRÁČ 04:56 00:05 05:01 28 1

ILKKA 07:32 00:00 07:32 13 15

ŠTÍPAČ 09:10 00:05 09:15 6 23

KUBA 07:19 00:00 07:19 15 13

ELIÁŠ 07:19 00:00 07:19 15 13
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Svatá Barbora (4. 12.)
 Svatá Barbora patří ke 14
svatým patronům, jež lidé
vzývali v nejtěžších chvílích,
např. při morových epidemiích.
 Podle legendy byla krásnou
dcerou bohatého kupce. Její
otec byl zapřísáhlý nepřítel
křesťanů. V úmyslu chránit ji
před vlivy „špatného“ světa
věznil dceru ve věži. Přesto
jeden ze sloužících, tajný
křesťan,   obrátil   Barboru    na
víru. Když se o tom otec dozvěděl, chtěl, aby se dcera
víry zřekla. Když odmítla, ze vzteku jí uťal hlavu
mečem.
 Svatá Barbora je patronkou mnoha řemesel a
povolání, z nichž nejvýznamnější jsou horníci, jež jí
zasvětili mnoho kostelů, kaplí a oltářů. V dolech
horníci nechávali tento den hořet ve štolách přes noc
kahany na ochranu před smrtí a úrazy – Barbořino
světlo.
 Ke svátku sv. Barbory se též váže hezký zvyk:
svobodné dívky si v ten den dávaly do vody nařezané
třešňové větvičky. Jestliže do Štědrého dne rozkvetly,
dívka se do roka provdala. I dnes, kdy jsou po celý
rok bohaté skleníkové květiny, rozkvetlý třešňový
kvítek uprostřed zimy k nám promlouvá zvláštním
kouzlem.

Svatý Mikuláš (6. 12.)
 Skutečná historie, legenda a tra-
dice se spojují u Mikulášovy
osoby v pestrý celkový obraz:
Mikuláš, světec a přítel dětí,
patron zajatců, biskup, mučedník
a pomocník v nouzi.
 Mikuláš se stal kolem roku 300
jako mladý muž biskupem v Myře
(Turecko). Za pronásledování
křesťanů kolem  r. 310 se  Mikuláš
dostal do zajetí a byl v žaláři těžce

trýzněn. Ještě poznamenán utrpěným mučením
vystoupil r. 325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho
životě s jistotou neví. Je známo až přibližné datum
biskupova úmrtí: 6. 12. mezi roky 345 a 351.
 Štědrost světce vychází z legendy o obdarování tří
dcer zadluženého otce, který se rozhodl prodat své
dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl
Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem do ložnice
dívek tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec nejen
splatil dluhy, ale ještě zbylo na věno. Z této legendy
vychází i typické znázorňování sv. Mikuláše se třemi
zlatými jablky na knize.
 Sv. Mikuláš (St. Nicolaus, odvozeně Santa Claus)
naděluje dětem dárky o Vánocích v Anglii, USA,
Švédsku... V české tradici se mikulášská nadílka
odbývala vždy v předvečer světcova svátku.

Svatý Ondřej (30. 11.)
 Svatý Ondřej se se svým
bratrem Šimonem se živil
rybařením. Stal se učedníkem
Jana Křtitele a později prvním
učedníkem Ježíše Krista. Mezi
učedníky přivedl i svého bratra
Šimona (pozdějšího apoštola
Petra).
 Evangelia uvádějí, že byl
jedním z nejbližších Ježíšových
učedníků,    kteří   byli   přítomni

některým výjimečným událostem a býval zmiňován
především v souvislosti se zázračným nasycením pěti
tisíc. Svatý Ondřej působil jako apoštol křesťanství
v Malé Asii a Skýtii u Černého moře až po Volhu. Na
sklonku svého života hlásal evangelium v řeckém
Patrasu. Zde ho za vlády císaře Nera nechal zatknout
místodržící Egee, krutě jej týral a nutil obětovat
římským bohům. To Ondřej vytrvale odmítal, a tak
byl podle legendy 30. listopadu kolem roku 60
ukřižován na kříži ve tvaru písmene X, který se od té
doby podle něj nazývá svatoondřejský kříž.
 Památkou svatého Ondřeje začíná nový církevní
rok. Sv. Ondřej je patronem rybářů a obchodníků s
rybami, řezníků, horníků, provazníků, nosičů vody;
proti dně, bolestem v krku, křečím, růži (Ondřejova
nemoc); za dobrou svatbu.

Svatá Lucie (13. 12.)
 Lucie pocházela z bohaté rodiny.
Od dětství byla tajnou křesťankou a
tajně se zaslíbila Bohu. Když jí
matka chtěla vdát za pohana,
uprosila ji na odklad svatby. Matka
se v této době roznemohla a Lucie
ji přesvědčila, aby se vydala ke
hrobu svaté Agáty. Matka se zde
zázrakem uzdravila a slíbila dívce
splnit jakékoli přání. Lucie si
vyprosila zrušení svatby. Uražený
mladík však dívku  udal  místodrží-

címu, který nechal Lucii velmi krutě mučit, až ji
nechal usmrtit dýkou v hrdle, nebo setnout.
 Podle jiné pověsti mladíkovi, který si ji chtěl vzít a
zamiloval si její krásu, především oči, poslala své oči,
které si předtím vydloubla. Mladík byl uražený a dal
ji mučit, až jí nakonec podříznul sám hrdlo. Jiná
legenda tvrdí, že odmítla obětovat pohanským bohům
a vzdát se víry. Měla být odvezena do nevěstince
povozem s volským zápřahem. Když dívka usedla na
vůz, nemohli s ním hnout ani lidé, ani koně.
Rozezlený kat jí podříznul hrdlo. Když umírala,
vyřkla proroctví, že pronásledování křesťanů brzy
skončí. A skutečně, roku 313 povolil křesťanství
římský císař Konstantin.
 Sv. Lucie je patronkou např. kajících se nevěstek,
sedláků, sklářů, sedlářů, krejčích, švadlen, tkalců,
nožířů, kočích, písařů, notářů, poduškářů, vrátných...
Lidé se k ní modlili proti očním nemocem, bolestem
v krku, infekcích, krvácením a úplavici. Je
ochránkyní dětí a slepců.

Mikulášský běh ................Patroni Mikulášského běhu ...........



Kapr. Kapr. Kapr!

Stopovací
adventní
výprava

Mordové rokle
12.12.2020
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