
 1. Šnelly 114
 2. Bára 109
 3. Smajlík 107
 4. Maru 105
 5.–6. Bambule 104
 5.–6. Kláďa 104
 7.–8. Orobinka 101
 7.–8. Terka 101
 9. Meggie  88
10. Venda  86
11. Bodlák  73
12. Lumík  67
13. Brzdička  65
14. Kuba  63
15. Brepta  54
16.–17. Matěj  50
16.–17. Zubr  50

bodování

 1.  CHOBOTNICE Ø  82,7
 2. RACCI Ø  65,2
 3. BOBŘICE Ø   63,1
 4. ŽRALOCI Ø   41,0

č e r v e n   –   m ě s í c   r ů ž í
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

18. Jiskráč  48
19. Eliáš  47
20. Jáďa  44
21. Ilkka  43
22. Teri  39
23. Elinka  34
24. Štípač  33
25. Mýval  25
26. Tarzan  12
27.–28. Anika   9
27.–28. Berča   9

● ODDÍLOVÉ SCHŮZKY [3. A 10. 6. 2021]
 Na schůzce 3. června proběhly závody na lodích.
Družiny mají k dispozici jednu loď, musí se na ní
střídat a vždy na vodě chytit jednu loď s dospělou
posádkou, která jim sdělí postupně po písmenkách
celou šifru. Kluci honili Honzu s Brzdou, holky Ivču
s Janou. Kdo má všechna písmenka, vyluští,
vytáhne loď, nastoupí a zakřičí výsledek šifry...
 Holčičí šifra: ARECVILZENAKSENDISPELDUB
 Klučičí: NICDUBISPELJENUOHANSISAN
 Aby to bylo fér a všichni měli stejný počet
písmenek, malinko jsme si upravili znění světluščího
denního příkazu a vlčáckého hesla. Vyhrály
Chobotnice, které měly první všechna písmena,
vyluštily a zakřičely. Bobřice na druhém místě byly o
malinko pomalejší a ve výsledku byla drobná
nepřesnost, ale i tak solidní výkon.
 Z klučičích družin nevyluštila ani jedna. Rackům
chyběla tři písmena, žralokům dokonce devět...
Chlapci, chlapci...

z á ř í   –   m ě s í c   l o v u
oddílová schůzka – společná zahajovačka 1. 9. 2021
oddílová schůzka9. 9. 2021

18.–19. 9. 2021 VÝPRAVA NA VODU; podrobnosti upřesníme podle
aktuálního stavu vody na českých tocích, uvažujeme o Metuji...

16. 9. 2021 oddílová schůzka

23. 9. 2021 oddílová schůzka

 V červnu všechno nabralo po tom zpomaleném
covidovém roce rychlé obrátky. Expediční přípravy,
balení, nákupy, ještě tréninky na vodě i na suchu,
k tomu stále se měnící covidová pravidla pro letní
dětské akce, testování, očkování... Navíc jsme
uspořádali kurz Bezpečně na vodě pro žáky a
studenty do 15 let. Vyjde o tom článek v záříjovém
Boleslavanu. Náš text bude pravděpodobně redakcí
o něco zkrácen, zde přinášíme v plném znění:

 „V průběhu června uspořádali vodní skauti z mlado-
boleslavského 8. oddílu již poněkolikáté vzdělávací akci
pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a
nižšího stupně víceletých gymnázií nazvanou ‚Bezpečně na
vodě‘.
 Účastníci kurzu se sešli v městské loděnici na Krásné
louce v klubovně skautských oddílů. Jeden z kurzů proběhl
také na rybníku v Drhlenách. V úvodní převážně teoretické
části děti shlédly krátký film, který z pohledu záchranářů
velmi sugestivně ukázal, jak také může skončit výlet na
řeku, když se vodáci neřídí obecně platnými zásadami a
vlastně ani zdravým rozumem. Poté se dozvěděly, jak se
orientovat na řece, jak se chovat na vodě různé obtížnosti
a nepřeceňovat vlastní schopnosti. Na Jizeře jim pak
skauti pomohli prakticky si vyzkoušet různé typy lodí,
pádlování a použití záchranných pomůcek a technik.
 Kurz finančně podpořilo město Mladá Boleslav a
zúčastnilo se jej zhruba 150 žáků a studentů
mladoboleslavských škol. Snad jsme alespoň malým dílem
přispěli k tomu, že na našich řekách bude bezpečněji. Pro
děti to navíc byla po roce plném distanční výuky možnost
se potkat s vlastními spolužáky a strávit den u vody.“

●  Do oddílu se nám stále hlásí mnoho zájemců a
musíme je odmítat. Proto s novým skautským
rokem budeme mnohem důrazněji dbát na
docházku a omluvy. Pokud se někdo opakovaně
víceméně bezdůvodně nebude účastnit oddílových
podniků a nakonec ani nepojede na tábor, který je
vrcholem skautského roku, je na místě se zamyslet,
zda by neměl uvolnit místo někomu jinému...

28. 9. 2021 PŘES TŘI JEZY – mistrovství republiky v pádlování
na pramicích P550, koná se v Praze na Vltavě (kdo nezná:
https://3jezy.skauting.cz); závodit budou nominovaní, ale fandit
může přijet kdokoli včetně rodičů, babiček, dědečků...

30. 9. 2021 oddílová schůzka

...co bude

z oddílu

co bylo............................

100% docházka C
(v červnu bylo 5 oddílových podniků)

Maru, Kláďa, Orobinka, Šnelly, Bára,
Meggie, Bodlák, Venda.

vlčat  a  žabiček
8 . o d d í l u  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

IX/2021



 1. Smajlík 1082
 2. Bára 1070
 3. Bambule 1058
 4. Šnelly 1044
 5. Anika  992
 6. Terka  959
 7. Maru  929
 8. Teri  905
 9. Kláďa  870
10. Venda (Modrák)  829
11. Orobinka  789
12. Berča  788
13. Meggie  766
14. Jáďa  763
15. Elinka  761
16. Jiskráč  760
17. Brepta  663
18. Eliáš  599
19. Zubr  568
20. Brzdička  547
21. Mýval  545
22. Kuba  535
23. Matěj  517
24. Tarzan  512
25. Lumík  509
26. Ilkka  490
27. Štípač  487
28. Bodlák  452
29. Terča   97

 O týden později se chtě nechtě musíme zabývat
praktickými a organizačními záležitostmi, dělíme
pádla a vesty na výpravu. Nakonec hrajeme
Bermudský čtverec (máme 4 družiny, tak se
trojúhelník nehodí…). V rozích máme Maru,
Bambuli, Brzdičku a Jiskráče. Breptě se podařilo
vyřadit Maru a v poli nakonec zůstali Kuba a Tarzan.

● VÝPRAVA NA JIZERU [12. – 13. 6. 2021]
 Sraz na nádraží. Vlakem svištíme do Turnova,
Honza s Brzdou jedou s naloženou dodávkou po
silnici. Měli bychom vyrážet z turnovského Ostrova,
vše je domluvené s Motejlem. Kluci už by tam na
nás měli čekat, tak z nádraží vyrážíme svižně.
Jenom jsme cestou neodolali jahodám vystaveným
před krámkem vietnamského obchodníka a jeden
košík jsme pro Piškoty zakoupili.
 Na Ostrově nikdo. Jenom Motejl a pár místních.
Svačíme, dáváme si jahody. Motejl zhodnotil
skladbu našeho oddílu: „Taky máte skoro samý
holky. Kluci koukaj do počítače a holky skautujou. Za
nás bylo holek jenom pár...“ Jako kdyby tím
předznamenal ducha, ve kterém se potom z pohledu
vlčat nesl zbytek výpravy.
 Je nám divné, kde se ztratili kluci s loděma. Po
krátkém telefonátu máme jasno. Řečeno s klasikem,
u dodávky došlo „k malé závadě na chladicím
zařízení“. Když z vozidla přestala stříkat a vytékat
kapalina, zařídil Brzda bryskně přepřah a odtah, ale
nějakou tu chvíli to přece jen zabralo.
 Tak si krátíme čekání svižnými štafetovými závody
mezi vlčaty a žabkami, cenou je zbytek jahod. Na
tomto místě by bylo hezké umístit přehlednou
tabulku s výsledky. Nemá to ale cenu, protože
děvčata všechno vyhrála. S velkým náskokem. Kluci
se jenom divili, jak je to možné. Ale holky, jak viděly
košík s jahodami, byly úplně k neudržení. Bambule
svými výkřiky ZA JAHODY! nakazila úplně všechny
žabky a odrovnala nepřítele... Tak snad jenom v čem
jsme soutěžili: přelézání uzlovačky s uvázáním lodní
smyčky a během pozadu, kotrmelce, skákání přes
švihadlo, hod tenisákem na koš, přetahování
uzlovačkami svázanými rybářskou spojkou. Ta se při
přetahování pěkně utáhla, takže když konečně
dorazili kluci s loděma, Ollie a dalším řidičem,
zastihli nás s Ivčou, jak povolujeme úžasně utažené
uzlovačky.
 Je skoro poledne, rychle obědváme, holky se dělí
o vyhrané jahody, převlékáme se na vodu.
Děkujeme zachráncům, věnujeme jim košík od
jahod. Ve 12:10 vyrážíme na vodu. První posádka se
cvakla hned pod mostem, když přetraverzovala řeku,
ve 12:49. Lumík s Brzdičkou. A hned taky pěkně
otočili loď zase zpátky dnem dolů. No nic, budeme
muset někdy na Podlázkách udělat instruktáž, jak se
zachraňuje cvaknutá C2.

 Je hezky, v dálce sice straší nějaká bouřka, ale
nám se zatím vyhýbá. Tady nahoře řeka ještě
celkem teče, takže ve 13:50 překonáváme jez
v Přepeřích, v půl čtvrté máme za sebou Svijany,
přetáhli jsme po jezu. Kolem čtvrté už u Loukova
Bodlák napichuje u ohně svůj delikátní superšpíz,
my ostatní pečeme buřty. Fretka sem přivezl Maru a
zprávy z pěší výpravy velkého oddílu do Českého
středohoří. Maru plná sil vnesla do naší pokojné a
klidné plavby prvek neklidu a napětí. Cákání,
pošťuchování, je veselo. Jenom se začíná
připozdívat, zvedá se vítr a jdou mraky. Ale zatím
neprší. Tak radši posádky trochu klidníme, přece
jenom jedno cvaknutí pro dnešek stačilo. Jez
v Březině překonáváme rychlostí blesku.
 Cestou pozorujeme místní faunu, slyšeli jsme
kukačku (tedy kukačáka), viděli jsme volavky, čápy,
kachny. Taky labuť, která před námi nejdřív
popolétávala dopředu, potom se ale nechala předjet,
aby okamžitě zase přelétla těsně nad našimi hlavami
zpět do čela. Je to opravdu velký pták, když vám letí
půl metru nad hlavou.
 Abychom zrychlili postup, tak cestou závodíme,
kdo bude první u Honzy, který zrovna jede v čele.
V 19:38 odjíždíme od jezu v Hněvousicích. Kluci
přehazují lodě přes jez a my je s Ivčou dole mezi
mrtvými rybami chytáme. Je to rychlé.
 Od jezu jdeme vedle lodí, je tady málo vody. Skoro
všechna teče náhonem. Před osmou vplouváme do
pískovny. Nejlepší místo k výstupu je u za-
parkovaného bagru. Na březích jsou krásné
rozkvetlé vzrostlé kopretinové louky. To bude něco
pro alergiky. Ilkka už teď pro červené oči skoro
nevidí a to je vybaven léky, které užívá dle pokynů.
Vítr fouká, ale aspoň rozfoukal mraky. Přijel se na
nás podívat Všéťa.
 Stavění přístřešků, vaření na nových oddílových
vařičích v nových oddílových kotlících... Vše trénink
na expedici! Potom už se setmělo, tak zalézáme do
spacáků.

KID DNE:
„Docela hezký místo! Teda až na ten bagr.“

/Eliáš/

Piškotí rok v číslech /2020 – 2021/

celoroční bodování
 1.  CHOBOTNICE Ø   887
 2. BOBŘICE Ø  841
 3. RACCI Ø   570
 4. ŽRALOCI Ø   480

pořadí družin

po vodě jsme
ujeli... ...83 km

(o 3 km více než loni J)

po svých
ušlapali... ...113 km

(o 32 km více než loni J)

na běžkách
naběhali... ...0 km

(o 20 km méně než loni L)

a v „karanténě“
strávili... ...179 dní

(o 117 více než loni LL)

 Vzhledem k tomu, že ti Piškoti, kteří už
byli jednou nohou ve velkém oddíle,
absolvovali letní expedici s ním, není
v celoročním bodování jednotlivců ani
družin expedice započítaná.
 Do ujetých a ušlapaných kilometrů jsme
ovšem expedici přičetli, protože Piškoti
na ní podali výborný výkon a bylo by
škoda to nezaznamenat. Navíc nám
expedice hodně vylepšuje statistiku, která
je silně ovlivněná covidovými ome-
zeními...

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

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

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



 V neděli vstáváme v půl osmé. Krásný slunečný
den, ale je větrno. Vaříme ovesnou kaši z vloček,
které jsme večer s Ivčou namočily. Rychlé a výživné.
Máme i spoustu dobrot, med, marmeládu, datlový
sirup, rozinky, sušené ovoce, mandle...
 Alergici postupně prokukují. A ve třičtvrtě na deset
už vyrážíme pískovnou do řeky a v 10:40 máme za
sebou jez na Ptýrově. Zase spouštíme lodě na
házečkách po jezu. Potom závod na vodě:
 1. Terka – Bára 5:55
 2. Maru – Kláďa 6:01
 3. Bambule – Šnelly 6:15
 4. Smajlík – Orobinka 6:17
 5. Bodlák – Venda 6:26  
 6. Brzdička – Lumík 6:30
 Zase všechno vyhrály holky – i bez jahod. Kluci se
nad tím stále podivují…
 V poledne obědváme v Bakově, kde to po jezu
opravdu přetáhnout nejde a musí se přenést. Ilkka,
Meggie, Kuba, Elík a Míša, kteří jedou s nám na
háčcích, si dávají mezi sebou závod „oběhni a
dřepni“. Potom ještě jedna štafeta mezi vlčaty a
žabkami. Kluci se tentokrát trochu vyhecovali a
dosáhli alespoň remízy.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [24. 6. 2021]
 Na začátku schůzky rychle opakujeme poslední
předexpediční informace, abychom stihli závod
s luštěním pyramidové skládačky, jejíž součástí byla
také šifra se sdělením, že odměna je ukrytá
v mrazáku. Ukázalo se, že někteří netuší, že je
v klubovně lednice, natož pak, že ukrývá malý
mrazák, jenž je zrovna dnes naplněný nanuky J
 Ke konci schůzky ještě stíháme několik disciplín
z našeho oddílového rekordu (dřepy, tyčka atd.)
Letos jsme tomu kvůli věčným uzávěrám moc nedali,
takže při porovnání podzimních a dnešních výsledků
je vidět u řady dětí zhoršení. Ale léto je před námi,
tak se těšíme na expedici, abychom to všechno zase
dohonili.

z a p s a l a   J a n a  (a něco hodně málo Honza)

 Jez v Josefáči přenášíme, děti hrají invalidku.
Máme dobrý čas, je teprve půl třetí, tak Brzda a
Honza pouštějí na kormidlo Meggie a Elíka. Nejdřív
se od nás vzdalují proti proudu. Než dojeli na
Podlázky, měli jsme my ostatní přetažené některé
lodě. Potom už zbývá jenom dosoulodit k loděnici,
požádat grilující lidi na mole, aby šli jinam, že tady
nebude klid na piknik. Ani jsme je nemuseli moc
prosit, když nás viděli… Stíháme akorát umýt lodě,
uklidit a jsou tady rodiče.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [17. 6. 2021]
 Do prázdnin už zbývají jenom dvě schůzky. 17. 6.
je krásně a teplo, máme tedy plavecké hry.
Štafetově plavou družiny od prvních schodů ke
druhým, kde si z hromady kostek a dalšího materiálu
vezmou vždy jeden kus. Z nasbíraných částí potom
na hřišti staví co nejvyšší věž. Vyhráli Žracci (96 cm)
nad Chobotnicemi (93 cm) a Bobřicemi (87 cm).
Nakonec rychlé plavecké štafetové závody spojené
s lovením dřevěných tyček.

S l i b o v ý  o h e ň

 Na expedici složila řada Piškotů nováčkovskou
zkoušku. Bohužel se nám nepoštěstilo najít vhodné
místo ke složení slibu. Slibový oheň tedy
uspořádáme na nejbližší výpravě. A protože na
takovou slavnostní chvíli je potřeba se důkladně
připravit, najdete na této stránce pár důležitých
zajímavostí o ohni.

 Červená je barva života, tu barvu má nejen lidská
krev, ale také oheň.
 Prostor vymezený ohněm, totiž jeho světlem, byl
vůbec prvním prostorem, který ovládl pravěký lovec,
vnímal jej jako svůj domov, místo, kde je člověku
dobře a kde se cítí bezpečně.
 Oheň je také symbolem očištění. Nejcennější kov
světa – zlato – se čistí v žáru ohně. Ohni se svěřují
posvátné předměty, když dosloužily. V ohni spalujeme
důvěrné dopisy, které nemají číst cizí oči, do ohně
vhazuje budoucí orlí skaut lístek březové kůry se
svým jménem.
 Naši předkové viděli v ohni povátné božstvo. Nad
hořícím ohněm pozvedali slovanští bojovníci
novorozené chlapce, aby se stali statečnými.
 Také Indiáni, které A. B. Svojsík přiřadil ke
vzorům začínajících skautů, oheň velice ctili. Hořel
všude tam, kde se scházeli k poradě, ke slavnosti.

 Text podle Petra Hájka –
Balúa, vydal ČLK CORDA,

2012, kráceno

 Kolem ohně sedíme vždy v kruhu.
Je to jedno z nepsaných pravidel
a vysvětluje se následujícími důvody:
- stejně jako život nemá kruh
začátek ani konec,
- je symbolem rovnosti a souladu,
- je symbolem demokracie, protože
se všemi se v kruhu stejně jedná,
- všichni hledí do středu a cítí,
že jsou součástí celku,
- každý může komukoli pohlédnout
do tváře,
- chování každého je vidět před
celým shromážděním.
 Nejrozšířenější způsob zapalování
ohně je ze čtyř světových stran. Tzv.
„Dakotský kříž větrů“ je vyobrazený
na této stránce. Indiáni uctívali vítr,
neboť   v  něm  viděli  vanutí  dobrých
i zlých duchů. Panují spory o tom, ze
které strany se má oheň zapalovat
první.  V  našich  krajích  se  většinou

EEE

zapaluje od severu nebo od východu. Chceme-li však
dodržet indiánskou tradici, oheň se zapaluje vždy od
západu, neboť západní vítr přinášel životadárnou
vláhu. Při indiánském zapalovaní ohně, zapalují
oheň vždy čtyři lidé (každý zastupuje světovou
stranu).

V kříži jsou
vepsány některé

vlastnosti. Zkuste
ke každé přiřadit
nějakou barvu
a tou barvou si

danou část kříže
vybarvěte.

Přemýšlejte proč
právě ta zvolená

barva se hodí
k dané vlastnosti.

Uvidíme, jak
různobarevné

kříže budete mít!

 Otevřené oči z předcházejícího čísla
splnilo hodně Piškotů! Všichni, kteří si
chodili průběžně pro body, je mají
započtené v měsíčním bodování.

 Pro tento měsíc si připravte SVĚTÝLKO
z června 2021 (chodí vám domů do schránky).
Z prostřední strany si vystřihněte model oblohy –
noční oblohu se souhvězdími. Kdo nemá, řekne si a
vytiskneme. Úkol je zašifrovaný v textu v těchto
stránkách. Zprávu o splnění úkolu přines na schůzku
na podepsaném
listu papíru.

 Nezapo-
meň, že
i za rychlost
můžeš
získat pár
bodíků, tak
s chutí
do toho!

otevřené oči
...................



Bára

Smajlík

Šnelly

Kláďa

Venda

Bambule

Bambule, když
někomu

odlétá střecha nad
hlavou,

nebylo by lepší
místo

pobaveného
sledování

spíš jít pomoct?

E

očima Piškota (výprava na Jizeru)
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