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Stoprocentní docházku měli:  

 

Hroch, Svišť, Simča, Rob, 

Matouš, Pepíno, Pampeliška, 

Lískáč, Borůvka, Plavec, 

Kanička, Klárka, Čáp, Matěj, 
Elda, Dispro, DR a šikula 

V prosinci byly 4 oddílové podniky, 

 

na kterých jsme na vodě upádlovali 

0 kilometrů

prosincové bodování  
družin 2020

Červená 
Žlutá 

Modrá

42 
36 
35 

1. 
2. 
3.



zprávy z oddílu

Zapsali: Fretka

Na oddílové radě jsme se dohodli na termínu expedice (30. 6. - 18. 7.) i místě, kam bychom letos rádi vyrazili - do 
Itálie, oblast Dolomit. Je to částečně po stopách Expedice Piava konané v roce 2013. Malou ochutnávku z řeky 
Noce (kde oddíl raftoval už víckrát i předtím) najdete na youtube kanálu Landy (hledej na youtube: Expedice 
Piava). Začali jsme plánovat program a místa (řeky, hory, města, kultura a další) - je to hodně práce, tak snad to 
nebude jenom “do šuplíku”. Pokud by nebylo možné vyjet za hranice, bude v daném termínu “puťák” po ČR 
(zatím jsme ale optimisté).  
 

V prosinci odešel balíček našemu americkému bratrovi Stevovi na Aljašku. Kromě podepsaného dopisu dostal 
táborová trika, Bublovy knížky a pár drobností (z tábora, MB). Proběhla i předvánoční mailová komunikace, ve 
Fairbanks měl Steve -22°C. Vyřizuji pozdrav od Steva tak, jak poslal: 
Prosim, tell the skauty that I say "Ahoj" and Merry Christmas Happy New Year. 
 

Video ze Zamykání Jizery naleznete na youtube kanálu osmičky (hledej na youtube: 8. oddíl vodních skautů 
Mladá Boleslav).  
 

Bubla s pomocí roverů plánuje roztřídit a porovnat rozsáhlý oddílový archív. Budeme se snažit postupně 
digitalizovat a zpřístupňovat členům i další oddílové věci (fotky, kroniky, apod.).                                                       
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Zdravím všechny osmičáky i naše příznivce! 
 

Věřím, že jste si užili klidné a pohodové Vánoce a do nového roku 2021 jste vstoupili vzhledem k současným 
omezeným možnostem co nejlépe.  
 

Bohužel ani začátek roku není pro oddílovou činnost (a samozřejmě, že nejen pro ni) vůbec ideální - holt 
nezbývá nám, než to vydržet. Musíme se všichni snažit fungovat v rámci platných omezení. Všechny 
oddílovky a tradiční lednové Panskautské hry na Erlebašce samozřejmě odpadají. A obávám se, že to zasáhne 
delší období než jenom leden. 
 

Jediné malé pozitivum je, že jste se ve spoustě věcí naučili fungovat online - a to nejen ve škole. Toho se snažíme 
využít i v Osmičce - v lednu budou pokračovat online oddílovky. I v družinách jste schopni samostatně 
komunikovat na různých WhatsAppech, Messengerech, Google Meetech a jiných “sociálních / chatovacích / 
konferenčních / kolaboračních” platformách. Bohužel online skautování není a nikdy nebude to pravé ořechové - 
nemůže to nahradit naši normální činnost. 
 

Ať je nám Velký Hočr co nejvíce nakloněn a toto covidové bláznovství co nejdříve skončí!  
 

A ještě znovu zopakuji to, co už jsem za všechny vedoucí a rovery přál ve videu z improvizovaného Zamykání 
Jizery a i v předvánočním emailu: AŤ JE ROK 2021 PRO VÁS VŠECHNY CO NEJLEPŠÍ, HLAVNĚ HODNĚ ZDRAVÍ 
VŠEM! 
    

  Fretka



Co bude

sledujte oddílový facebook a webové stránky pro maximální informovanost

Oddílovky 
 

Nezbývá, než se setkávat online - přes kormidelníky vám vždy v pondělí zašleme odkaz na Google 
Meet a sejdeme se v tradičním čase každou středu v 16:00. Vzhledem k tomu, že online to není 
ono a sezení před monitorem máte mnozí dost už ze školy, nemusí to být vždy celé 2 hodiny, 
uvidíme, jak to půjde. Kdyby měl někdo problém s připojením - ozvěte se.                                             

Panskautské hry 
 

Rád bych sem napsal informace k Panskautským hrám, které měly být už tento víkend 16. -  17. 1. 
na Erlebašce. BOHUŽEL - akce se pochopitelně nekoná. Dohodli jsme se, že zaplacenou zálohu za 
chatu Erlebašku přesuneme na podzim, kdy bychom uspořádali podzimní pěší výpravu s 
přespáním na chatě. Je to za dlouho, tak doufejme, že už pojedeme v “normálu”. 
 
Věcí co rušíme / přesouváme je hodně - jsem zvědavý, jak to pak všechno uspořádáme :-) 
                                                          
Akce “X” 
 

Snažíme se s rovery vymyslet nějakou NEonline činnost, kterou bychom mohli uskutečnit i nyní 
během platných opatřeních. Očekávejte info!                                                          

Expedice 
 

Rok 2021 (jako lichý) patří expedici do zahraničí. Chceme ji uspořádat. Rezervujte si termín středa 
30. 6. (po vysvědčení - odjezd na noc) až neděle 18. 7. večer. Další info ve Zprávách z oddílu. 
 
Snažte se alespoň individuálně a v rodinách sportovat a hýbat se - vyražte na výlet, na běžky, …!!! 
Sice by zima mohla být víc mrazivá a bílá, ale i tak to jde :-)                                                
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Úkol pro členy (za body) 
 

pošlete na Fretkův mail (hofmanp@gmail.com) do konce ledna: kdy Stevovi vyšlo a zašlo slunce 
ve Fairbanks v pondělí 21. 12. 2020. Co je 21. 12. za den a co to znamená? A proč to má Steve na 
Aljašce jinak než my v MB? Malá nápověda - hledej tam, kde se píše o osmičce. 
                                                       



Co Bylo

zapsali: Schůzka 9. 12. – Borůvka5 

9. 12. – Oddílová schůzka 
 

Po několika týdnech jsme se konečně sešli opět všichni spolu na loděnici. Schůzku jsme zahájili 
venku a také jsme venku celou dobu zůstali. Bylo chladné, ale pěkné počasí, jen je škoda, že je brzo 
tma, tak jak tomu v zimě už bývá. Začali jsme povídáním a hodnocením o tom “jak proběhlo online 
skautování” a jak jsme (ne)odpovídali na úkoly a zprávy. Také jsme plánovali sobotní “rodinnou” 
výpravu. Hned poté jsme rozjeli hru na družiny o několika dispiclínách. Začalo to nošním vysíláním a 
příjímáním morseovky na tři části. Po konečném vyluštění jsme dostali instrukce, (papírek s obrázky 
míst) kde máme hledat dispiclíny. Byly konkrétně tři, když nepočítám morseovku, a vše bylo v okolí 
loděnice. Na první jsme odpovídali na otázky ohledně kultury, poznávali obrazy a jejich autory a i 
hudbu. Na druhé jsme podle vlajek poznávali země a na třetí jsme vzduchovkou tzv. naslepo 
zhasínali svíčky. Na tom jsme všichni pohořeli. Jediný, kdo něco z celého oddílu trefil byl Ondra. Za 
mě byla schůzka povedená a hra pěkná. V šest hodin jsme se klasicky rozpustili s tím, že doufáme, 
že se příště budeme opět moci takto sejít... 
 

Poznámka redakce: Noční 
vysílání morseovky vám 
dělalo problémy, 
přikládáme tedy, převážně 
pro pobavení, však i pro 
poučení, vaše výtvory.  
 
Zpráva: Koncový mozek, 
varolův most, Jaroslav Šulc

Šifra Žluté družiny



Co Bylo
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Šifra Modré družiny

zapsali: Rodinná výprava 12. 12. – Svišť

Šifra Červené družiny

12. 12. – Rodinná stopovací výprava z pohledu družiny VO 
 

Ráno jsme se se skupinou číslo 6 sešli na nádraží. Jeli jsme vlakem do Všejan odkud jsme šli 
Mordových roklí k muničnímu skladu, kde jsme měli začít. V 10 hodin jsme začali hledat schránku 
číslo 6. Ve schránce byla první část adventního věnce, který jsme museli složit ze všech věcí, které 
jsme dostali z 12 schránek. Dále tam byl papír s prvním veršem koledy. Museli jsme nějak vtipně 
doplnit další verš. Když takhle udělaly všechny skupiny, vznikla vtipně upravená koleda. Velký oddíl 
tam ještě měl jednu ze 13 šifer. Když se pak všechny šifry vyluštily, vznikla tajná zpráva s otázkou. Pak 
jsme šli už k další schránce. Když jsme došli na místo kde měla být nějaká schránka, tak jsme nejdřív 
hledali nějakou šipku z klacků a kamenů. Když se nám to povedlo tak u šipky bylo někdy i kolik 
kroků je potřeba ujít ke schránce. Když jsme našli všechny schránky a došli jsme zpět na stanoviště 
číslo 6, začali jsme skládat adventní věnec. K dispozici z schránek jsme měli - 4 svíčky, základ na 
adventní věnec, mech, barevné listí atd. Když jsme měli hotovo, tak jsme se všichni ze skupiny vyfotili 
s věncem. Pak už jsme jeli domů. 



Co Bylo

 schůzka 16. 12. – simča7 

16. 12. – Oddílová schůzka 
 

Ve středu 16.12 se scházíme u klubovny na poslední letošní schůzce. Na začátku nám Fretka říká 
informace ke hře. Poté každá družina dostala přidělený počet materiálu na výrobu lodě. Také jsme 
dostali jablka která jsme měli rozkrojit. Stavba lodí nám zabrala moc času, tak jsme se co nejrychleji 
museli přemístit na stanoviště podle šifer. Stanoviště byly 3. Na jednom stanovišti se musela nést 
svíčka okolo stromu a nesměla zhasnout. Šlo se po dvojicích. Na dalším stanovišti jsme se měli 
zaslepit a chytit se za ruce a Náprstek někam odešel a pískal a my se ho museli dotknout. A na třetím 
stanovišti nám Žralok dával otázky ohledně Vánoc. Pak jsme se odebrali ke klubovně, kde jsme si 
vzali lodě a šli je pustit na vodu. Pak byl rozchod.

Triumfální foto VO 
po zdolání výpravy 
12. 12.
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Dmi                            C         Dmi           

V ponurém osvětlení gotického sálu 
 F                         Gmi               A 

kupčíci vyděšení hledí do misálů 
Dmi       B         C         F  C (Gmi) 

a houfec mordýřů si žádá požehnání, 
      Gmi            Dmi         A7          Dmi  (C Dmi C) 

[: vždyť první z rytířů je Veličenstvo Kat. :] 
 
Kněz-ďábel, co mši slouží, z oprátky má štolu, 
pod fialovou komží láhev vitriolu, 
pach síry z hmoždířů se valí k rudé kápi 
[: prvního z rytířů, hle: Veličenstvo Kat. :] 
 
 F            C    B          C 

Na korouhvi státu je emblém s gilotinou, 
  F           C    B          C 

z ostnatýho drátu páchne to shnilotinou, 
    Gmi                    Dmi 

v kraji hnízdí hejno krkavčí, 
 Gmi                     A 

lidu vládne mistr popravčí. 
 
Král klečí před Satanem na žezlo se těší 
a lůza pod platanem radu moudrých věší 
a zástup kacířů se raduje a jásá, 
[: vždyť prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :] 
 

  

Na rohu ulice vrah o morálce káže, 
před vraty věznice se procházejí stráže, 
z vojenských pancířů vstříc černý nápis hlásá, 
[: že prvním z rytířů je Veličenstvo Kat. :] 
 
Nad palácem vlády ční prapor s gilotinou, 
děti mají rády kornouty se zmrzlinou, 
soudcové se na ně zlobili, 
zmrzlináře dětem zabili. 

  
Byl hrozný tento stát, když musel jsi se dívat, 
jak zakázali psát a zakázali zpívat, 
a bylo jim to málo, poručili dětem 
[: modlit se jak si přálo Veličenstvo Kat. :] 
 
S úšklebkem Ďábel viděl pro každého podíl, 
syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, 
jen motýl smrtihlav se nad tou zemí vznáší, 
[: kde v kruhu tupých hlav dlí Veličenstvo Kat. :] 

veličenstvo kat 
Karel Kryl


