
 1. Bára 146
 2.–3. Kláďa 141
 2.–3. Bery 141
 4. Brepta 133
 5. Meggie 126
 6. Terka 123
 7. Modrák 120
 8. Orobinka 117
 9. Jáďa 110
10. Brzdička 102
11. Bodlák  97
12. Martin  95
13. Eliáš  93
14. Šnelly  92
15. Mýval  86

bodování

 1.  BOBŘICE Ø 116
 2. CHOBOTNICE Ø  97
 3. ŽRALOCI Ø   74
 4. RACCI Ø   63

z á ř í   –   m ě s í c   l o v u
J e d n o t l i v c i

16. Kuba 71
17. Elinka 58
18. Emilka  55
19. Matěj  50
20. Tesák  46
21. Trepka  45
22. Štípač  44
23. Pátek  38
24. Tomáš  37
25. Průvan  25

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
oddílová schůzka 7. 10. 2021

oddílová schůzka14. 10. 2021

22.–24. 10. 2021 VÝPRAVA DO KRKONOŠ
sraz v pátek v 16:00 na hlavním vlakovém nádraží, návrat
v neděli v 18:14 tamtéž; podrobnosti v předstihu na schůzce
a  mailem

21. 10. 2021 oddílová schůzka

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [1. 9. 2021]
 První schůzka na začátku školního roku je už
tradičně společná, vyhodnocujeme loňský rok,
expedici. Nejstarší z Piškotů přecházejí dál do
velkého oddílu a k nám zase přibývají nejstarší
Benjamínci. Při společném nástupu jsou na svém
místě i zástupci roverů, ve velkém oddíle je už i část
bývalých Benjamínků. Už zanedlouho se kruh
uzavře J. Bohužel se po dlouhých letech v oddíle
přišel rozloučit Ilkka, který dal přednost sportovní a
umělecké kariéře. Doufáme, že si na nás občas
vzpomene a třeba jednou najde cestu zpátky.
 Po vyhlášení všech výsledků se loučíme s nej-
staršími Piškoty, ostatní mají napsat tři otázky na
téma zážitek loňského roku a také družinová přání –8.–10. 10. 2021 BOBŘÍ ZÁVODY – mezioddílové soutěžní setkání

sraz v pátek v 18:00 u loděnice na Krásné louce,
konec v neděli v 15:00

– co si přejeme a nebo nepřejeme zažít v dalším
roce (doufáme, že se Chobotnice jenom „upsaly“, a
doopravdy si nepřejí to, co stojí na jejich lístku).
  Mezitím Honza s Brzdou připravují venku na hřišti
opičí dráhu. Po závodě připlouvají po řece noví
Piškoti odrostlí z Benjamínků. Ukazují, jak umí náš
pokřik, a přijímáme je mezi sebe. Velkého sezna-
mování netřeba, známe se ze společných podniků.
  Ke konci schůzky zkoušíme, kolik svíček se dá
zapálit jednou sirkou, a nakonec každá družina pálí
své přání pro letošní rok. Tak ať se vydaří!

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [9. 9. 2021]
 Dnes máme na programu týmové hry. Dělíme do
pracovních družin a podle toho, jak budou
spolupracovat potom rozdělíme definitivní družiny.
Vítáme nováčky Tomáše a Martina!
 Máme tři stanoviště – u Honzy s Brzdou naše
známá hra zaměřená na spolupráci – Bažina.
Překonání „bažiny“ bez dotyku země s pomocí dvou
prken a tří stoliček. U Ivči mají družiny za úkol
naplnit štafetovým způsobem a jedním ešusem
desetilitrový kbelík vodou z řeky. A nakonec u Jany
nácvik signalizace morseovkou i vlastními znaky.

Chobotnice

kluci (společně)

Bobřice

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
18.–19. 12. 2021 VÝPRAVA DO PRAHY BUDE DVOUDENNÍ!

opravte si prosím ve svých kalendářích; bude divadlo (Národní!),
bude noční město, bude to krásné...ZMĚNA!!!

...co bude

co bylo

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

D r u ž i n y

100% docházka C
(v září bylo 6 oddílových podniků, Tři jezy se nepočítají)

Kláďa, Orobinka, Bery, Bára, Brepta,
Meggie, Terka, Bodlák, Modrák, Eliáš.

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



● VÝPRAVA NA METUJI [12.–13. 9. 2021]
 V předvečer výpravy se všichni dospělí scházejí
na loděnici, aby naložili lodě a ráno jsme mohli
rovnou vyrazit. Chvilku počítáme, protože spousta
dětí je nemocných. Nakonec jede jenom 13 piškotů a
10 Benjamínků. Takže nakládáme dvě pramice a 10
C2.
 V sobotu ráno většina vyráží vlakem v 7:22
z nádraží, Brzda s Honzou a Štěpka s Dančou jedou
s vleky s loděmi auty. Přestože přestupujeme v
Nymburce, Hradci Králové a Týništi nad Orlicí, hned
první vlak měl asi čtvrt hodiny zpoždění, v Nymburce
jsme málem zapomněli vystoupit, ve vlaku do
Týniště o nás vlaková četa vůbec nevěděla, přestože
jsme měli nahlášenou skupinu a museli nás umístit
do vagónu na kola, tak přes to všechno jsme dorazili
v pohodě a na čas do Nového Města nad Metují.
Cestou z nádraží k řece kupujeme hořčici, míjíme
místní sběrné suroviny, kde evidentně nedávno
hořelo, takže okolní břízy jsou černé. Auta dorazila v
pořádku před chvilkou, převlékáme se, přebalujeme,
dělíme posádky, obědváme. Auta odjela dolů a my si
čekání krátíme hrami – srovnat se podle různých
pravidel (abeceda, velikost…), zjistit něco o městě
(Žraloci zjistili asi nejvíc, že je tady zámek, v hokeji
že hrají 2. ligu, zámecká zahrada, letiště, kde se dá
skočit padákem, nová elektrárna).
 Do 11:45 probíhá vodácký rychlokurz (pádlo kontra
veslo, druhy lodí, co dělat při převrácení lodi a co
naopak nedělat). Kolem 12:15 vyrážíme. Věděli
jsme, že na této řece v novém korytu je spousta
stupňů, které se musí překonat. Postupně jich
přestrkáváme dolů 6. Pod jezem většinou není voda,
postupně přibývá k dalšímu stupni. Tak to jde do
zhruba tří hodin, kdy přirážíme ke břehu za účelem
rozdělání ohně, opečení buřtů. Jsme kousek nad
jezem Dolsko u odbočky starého koryta. Chceme
zkusit projet meandry. Podle nastudovaných pokynů
bychom měli záhy odbočit vpravo a jet korytem staré
řeky, nikoliv Mlýnským potokem, abychom objeli
Slavětínskou pilu, kde řeka protéká přímo objektem
pily. Ale ve starém korytě není voda, tak obnášíme
stavidlo a pokračujeme potokem. Padlých stromů
přibývá, Piškoti na C2 už získávají praxi, na nic
nečekají a snaží se překážky překonávat bez
pomoci. Benjamínci na pramicích si udržují dobrou
náladu, tak to jde. V místě, kde řeka mizí v objektu
pily, chvíli nad mapou dumáme kudy, nakonec se
svolením místních přenášíme všechny lodě přes pilu
do řeky. Doufáme, že koryto bude volnější. Marně.
Padlých stromů je čím dál víc, navíc je už dost
hodin.
 Akorát se západem slunce jsme dojeli do Roztok k
jezu. Auta jsou v Šestajovicích a mezi nimi a námi
teprve ty nejmeandrovatější meandry, které jsme
dnes chtěli projet. Ale noc na krku, přes pás kopřiv
taháme lodě na břeh, Brzda běží pro auto. Než se
vrátil, setmělo se. A to byl zpátky rychle. Převlékáme
se,   Piškoti  naprosto  samostatně,   holky  pomáhají

 Otevřené oči z minulého čísla tedy stále trvají.
přidáváme k nim ještě jeden hvězdný úkol: NAJDI NA
OBLOZE ORION. NĚKDE V PŘÍRODĚ NAJDI STROM
JÍROVEC MAĎAL A Z JEHO PLODŮ POSTAV MODEL
ORIONU. PŘINES NA SCHŮZKU. Pamatujte, že čím
dříve vše splníte, tím více bodů dostanete.
 V minulých stránkách bylo také povídání
o slavnostních ohních a k němu i nějaká činnost.
Přineste splněné na schůzku ve čtvrtek 14. 10.

vařit, kluci stavět přístřešky a stany. Brzda se
Štěpkou jedou do Nového Města pro druhé auto. Do
toho se ze tmy ozývají různé benjamínčí dotazy a
komentáře při hledání věcí a přípravě na spaní. Po
večeři všichni rádi zalézají do spacáků a je ticho.
Začíná pršet. Uvidíme, jak bude ráno.
 V neděli vstáváme brzy – v 6:30. Rozcvička, balení
a včerejší osvědčená dělba práce. Holky pomáhají
při přípravě luxusní ovesné kaše, kluci bourají tábor.
Je chladněji než včera, ale neprší. Rozhodujeme se,
že na vodu už nepůjdeme a vyrazíme do Jaroměře
pěšky. Taháme lodě z kopřiv na louku, stíháme je i
umýt! Brzda se Štěpkou odvážejí auta do Josefova a
jdou nám naproti podél staré Metuje přes Josefovské
louky. My se po silnici  vydáváme do obce Starý
Ples. Cestou jenom jedna krátká zastávka u přírodní
rezervace Šestajovická stráň, kde hrajeme
cukr–káva–limonáda… Míjíme ocúnovou louku,
trháme švestky a špendlíky (nebo jsou to
myrobalány?) Starý Ples – oběd, dorazili Brzda a
Štěpka. Podél starého řečiště Metuje ptačí rezervací
Josefovské louky je to krásná procházka. Protože
nás malinko tlačí čas, jdeme svižně. V Josefově
máme předem domluvenou prohlídku expozice
Bastion X. Je zde expozice vojenského lékařství,
lazaret, prohlížíme si to zvláštní místo, velká
prostranství, monumentální stavby, kasematy, staré
zašlé předměty dříve běžné denní potřeby, vojenské
vybavení, zbraně, obrovský appelplatz, kde se dnes
pase pár ovcí a jeden kůň. Na obřím náměstí před
obřím kostelem s obřími vraty svačíme. Je krásný
slunečný podzimní den. Skoro prázdné zvláštní
město, které má své zlaté časy dávno za sebou a
dnešní doba úplně neví, jak s ním naložit. Ale dost
nostalgie, za chvilku nám jede vlak. Tak abychom
nemuseli běžet jako vloni, když jsme jeli z Labe.
Mimochodem tenkrát jsme také měli prohlídku
historického lékařství. Dokonce i někteří Piškoti si
vzpomínají na Kuks.
 Letos vše v pohodě stíháme. Vlak je dost plný,
průvodčí neví, kam dřív, ale ví o nás a má radost,
když mu říkám, že je nás o dost méně a také že
můžeme děti posadit na dvousedačky po třech.
Smrskli jsme se z původních 40 míst na asi 25.
Přesto se někteří cestující zvedají z našich
rezervovaných míst velmi neochotně a se slovy „A
kde budu sedět já?“  Průvodčí měl takovou radost,
že jsme mu museli připomenout, že nemáme
zaplacené jízdné… Děti jsou celkem hodné, aspoň
nám se to tak zdá. Nějaké paní za námi ne…
 Přestupujeme už jenom v Turnově. Cesta bez
problémů, v Debři chvíli čekáme a tady už se i nám
zdá, že hladina hluku začíná být nesnesitelná. Bez
velkého křiku se podařilo okamžitě všechny zklidnit,
když jsme dětem oznámili, že šel kolem průvodčí a
říkal, že pokud budou tak moc křičet, tak dál
nepojedeme. A byl klid. Vlak se rozjel, na nádraží už
čekali rodiče. Výprava byla krásná, na vodě jsme
nestrávili tolik času jako obvykle,  ale o to byl ten čas

 Jenomže práce se oddílu nedaří, tak jako dříve za
vedení Cara a Radka. Starší členové Třináctky
odcházejí z činnosti, o nováčky je nouze, kterou není
možné překonat. Zbyněk Bureš – Brčil na toto smutné
období vzpomíná: „Nemohu zapomenout na jeden
den v krčském lese. Bylo to na podzim, žluté listí
padalo k zemi, obloha byla zahalena těžkými mraky,
mžilo. (...) Mluvili jsme málo, loudali jsme se po lese,
listí nám šustilo pod nohama a vlhko se dralo až na
kůži. Tehdejší politická a válečná situace nedávala
také žádnou naději. Němci zoufale vítězili v Rusku,
vraždění českých lidí pokračovalo, denně docházely
tajně smutné zprávy z koncentračních táborů. (...)
Tehdy jsme si celí zmrzlí a mokří, popíjejíce čaj
s thermosky, pevně slíbili, že zůstaneme skauty
aspoň my tři, že se skautské myšlenky nevzdáme a že
při první příležitosti učiníme vše, abychom dostáli
svým skautským i národním povinnostem.“
 Blížil se konec války. Mindou postavená a o nové
členy doplněná Třináctka pracovala naplno. Její
kapitán musel v té době se svým časem nakládat
velmi obezřetně. Ve školním roce 1944–1945 byl
abiturientem reálného gymnázia, vedle toho se na
plno zapojil do tajných příprav obnovy skautské
organizace. V polovině dubna 1945 se už pravidelně
scházel k prvním organizačním schůzkám s dalšími
členy budoucího Revolučního velitelství Junáka.
Minda vypracovával plán skautských služeb
v revoluční a osvobozené Praze. Fragment Mindova
deníkového záznamu z 5. května 1945, prvního dne
pražského povstání, vypráví o tom jak tento den
prožil: „Dnes nastal slavný den, na nějž jsme čekali
skoro sedm let. Opět zavlály československé vlajky a
prapory, konečně nastal den svobody národa.“

 Minda se pátého května odpoledne rozhodl, že
půjde zpět do centra Prahy. Maminka jej prosila, aby
nikam nechodil, a zůstal už doma. Řekl, že na něm
může chtít všechno, ale v tomhle ji poslechnout
nemůže. Jedná se o splnění skautské povinnosti. (...)
„Mami, neplač,“ řekl Minda. „Nemohu tě dnes
poslechnout. Jsem přesvědčen, že nebudu-li mít
štěstí, abych se vrátil, dostanu alespoň haupttrefu.“
Potom maminku políbil a odešel.
 Ráno osmého května asi kolem osmé hodiny
vjížděly německé tanky od Prašné brány. Dům v
Celetné ulici číslo 4 byl posledním, kam Němci
vnikli. Minda prohledal kapsy, vyndal skautskou lilii
opatřenou trikolórou, zápisky, a vlajku. Všechno
rychle zahrabal pod uhlí. Vzápětí na to se ozvala
rána. Němečtí vojáci vyrazili dveře a ostrým světlem
ozářili celý sklep. „Alles heraus!“ řvali.
 Minda odcházel spolu s dalšími směrem k Můstku.
Šli v houfu přes celý chodník. Po cestě se umlouvali,
podaří-li se to, že utečou. Došli k pětitunovému autu,
které bylo zasaženo střelou, sloužilo tam jako
barikáda. Vůz seděl na zemi a bylo zřejmé, že se
s ním nedá pohnout, přesto se do něj opřeli a dělali
jako když se pokoušejí ho vystrkat k chodníku.
V tom padla rána z pušky
a za okamžik následovala
celá salva výstřelů. Ti co
stáli vedle auta, směrem
k Prašné bráně, byli
všichni skoleni. Minda byl
druhý, nebo třetí, padl
mezi tramvajové koleje a
ze spánku se mu řinula
krev…

 Na Otevřené oči a další úkoly z minulého
čísla bylo velmi málo reakcí, což bylo
možná  i  tím,  že někteří  neměli  poslední

výtisk časopisu Světýlko, kde byl obrázek hvězdné
oblohy. Kdo nemá, dostane na schůzce.

otevřené oči
.....................................



Napříč Prahou – přes tři jezy intenzivnější. Viděli jsme srnky, vosíky v hmyzím
domku u staré Metuje, hejno hus na řece (ne,
opravdu to nebyly labutě), spoustu šneků, které děti
sbíraly, Brzdička chtěl jednoho přivézt v ešusu, asi
pro Šnelly J Vůbec jsme nezmokli a nebyla zima.
Zjistili jsme, že Metuje sice není pramicová řeka, ale
že je krásná.
Posádky:
P550 –
1. Danča, Bery, Orobinka, Áňa Maru, Mona, Valča
2. Štěpka, Brepta, Bodlák, Fíla, Kuba, Artur, Adam
C2 –
Ivča – Vojta, Landa – Matouš, Honza – Verča,
Pampeliška – Meggie, Bára – Terka, Kláďa – Jáďa,
Modrák – Elík, Brzdička – Martin, Brzda – Míša,
Jana – Dobby.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [16. 9. 2021]
 Na tento týden máme naplánovaný úklid a údržbu
kluboven. Natíráme stoly, stoličky, myjeme okna a
uklízíme. Je to po té dlouhé pauze potřeba. Také se
už rozjíždějí tréninky na Tři jezy. I mezi Piškoty je
pár nominovaných do závodících posádek. Ti se
účastní i středečních tréninků s velkým oddílem.
Jedná se o Modráka, Bodláka, Báru a Kláďu.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [23. 9. 2021]
 Na schůzce nám dnes pomáhá Budul na svém
kajaku. Dvě družiny trénují na pramicích –
zkoušíme, jak to kormidelníkům půjde na
kormidelnickém místě a jak se posádky budou umět
sehrát. Část na vodě byla ukončena krátkým
závodem – dohnat Budula na kajaku, vylovit míček,
který hodil, trefit se s ním do obruče, hodit ho do C2
Janě a Ivče a jet pro další. Budul měl celkem pět
tenisáků. Vyhrály Bobřice nad Chobotnicemi a
Žraloci nad Racky.

 Druhou část schůzky družiny strávily samostatně
na břehu se zašifrovaným úkolem – najít listy dubu,
javoru, břízy, topolu a olše a poté píšťalkou ze
zelené lávky odsignalizovat morseovkou HOTOVO.
Dubů je kolem louky málo, ale jsou tam. Vyhrály
Chobotnice, které měly vše v pořádku včetně
signalizace, Rackové neměli topol a pískali na molu
místo na lávce. Bobřice a Žraloci nenašli dub, takže
vlastně nestihli signalizovat.
 Během schůzky se trochu potýkáme s rybáři na
protějším břehu proti našemu molu. V druhé části
schůzky se radši přesouváme nad lávku, kde naše
divoké hry nikomu nevadí.

● ZÁVOD PŘES TŘI JEZY, PRAHA [28. 9. 2021]
 Zápis z akce, která byla pro náš oddíl zase hodně
úspěšná, najdete na straně 6.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [30. 9. 2021]
 Na začátku schůzky než se všichni sejdou
skládáme stany a přístřešky, které se v klubovně
suší ještě od výpravy na Metuji. Čeká nás závod na
vodě, vodní házená a krátké čtení o Hugo
Sedláčkovi a Třech jezech.
 Dnes je s námi Pampeliška, upevňuje obruč na
lávku, my zatím taháme pramice a dvě C2. Závod
pramic startuje u mola, proti proudu k Brzdovi s
Ivčou, zpět po proudu k Pampelišce s Janou a cíl
zpět u mola. Vyhrály Bobřice těsně před Chobotni-
cemi, které se ještě do cílové rovinky  řítily na
prvním místě, ale nezvládly řízení a podařilo se jim
stočit loď kolmo k proudu. Kluci si to rozdali mezi
sebou; třetí byli Žraloci, čtvrtí Rackové. Házenou na
pramicích vyhrály žabičky nad vlčaty 5:3.
 V klubovně si povídáme o úspěších na Třech
jezech a jíme medovník, který vyhrály v úterý naše
žabky. Protože závod Prahou přes Tři jezy má
dovětek „memoriál Hugo Sedláčka“, čteme si jeho
napínavý a smutný příběh. Výtah z něj najdete taky
v těchto Piškotích stránkách.

z a p s a l a   J a n a

 Zpráva, kterou posíláme do Boleslavanu. Takové
to naše píárko, jak to dycky děláme.
 Na svátek svatého Václava se jako každý rok
otevřely vltavské propusti v centru Prahy, aby vodní
skauti z celého Česka mohli změřit své síly v závodě
„Napříč Prahou – přes tři jezy“. Ten se s podtitulem
Memoriál Hugo Sedláčka jezdí jako mistrovství
republiky na lodích P550, tedy třídových skautských
pramicích s pětičlennou posádkou na trati dlouhé
6,5 km z Císařské louky na ostrov Štvanici.
 A jako téměř každý rok také vodáci z
mladoboleslavského Osmého oddílu vodních skautů
hlásí, že opět rozšířili svou sbírku mistrovských titulů.
V kategorii starších žáků zvítězila v čase 39:38
posádka Vojtěch Jaček, Matěj Vrňata, Matouš
Zaplatílek a Daniel Šifta s velezkušeným lodivodem
Jiřím Irainem. Na nejvyšší stupeň je doprovodily i
starší žákyně Anna Hofmanová, Ella Brzobohatá a
Simona a Nikola Klotzbergovy s Terkou Irain
Lernerovou na kormidle a zlatý hattrick dokonaly
mladší žákyně Zuzana Brierley, Marie Hofmanová,
Anika Hostinská a Tereza Janebová kormidlované
Petrou Hajzlerovou. Cenné zkušenosti nasbíraly i
další posádky: mladší žáci dojeli mezi pětadvaceti
loděmi své kategorie osmí, druhá posádka starších
žáků sice dorazila do cíle, ale kvůli pomoci, která jim
byla poskytnuta na posledním z jezů, nebyla
klasifikována.

 Výsledky přehledně:
 Starší žáci (skauti 1), posádka Všéťa – Plavec,
Matěj, Matouš, Dispro, čas 39:38;
1. místo z 41 lodí.
 Starší žáci (skauti 2), posádka Fix – Ondra, Čáp,
Rob, Kubys, čas 49:28; bohužel DSQ po pomoci
při karambolu na posledním jezu.
 Starší žákyně (skautky), posádka Terka –
Borůvka, Simča, Elda, Bambule, čas 42:44;
1. místo z 19 lodí.
 Mladší žáci (vlčata), posádka Indy – Lískáč,
Jiskráč, Tarzan, Modrák, čas 48:00;
8. místo z 25 lodí.
 Mladší žákyně (žabičky), posádka Peťura – Teri,
Maru, Anika, Smajlík, čas 46:29;
1. místo z 10 lodí.
 Parádní závod, parádní výsledky, krásný den
u Vltavy. Děkujeme všem závodníkům, startérům,
řidičům, pomocníkům, fotografům, rodičům
a jiným příbuzným a podporovatelům.
 Za rok na Císařské louce ÁÁÁHOJ!

 Příběh patrona závodu „Přes
tři jezy“, podle webu Svazu
skautů a skautek České
republiky.
 Přezdívku Minewawa, kterou
prý by naši indiánští bratři
překládali jako Hučící vodopád,
dostal desetiletý Hugo Sedláček
v roce  1936.  Stalo se to brzy po

Hugo Sedláček – Minda
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jeho příchodu do smečky vlčat pražské Dvojky.
Vlčata zde tehdy vedli dva vysokoškoláci, odchovanci
vůdce Jaroslava Foglara, Oto Dubský – Car a
Radomír Kadlec – Radko. Když se malý Minewawa
učil na vodách řeky Lužnice pohánět pádlem
Mořskou krávu, celý oddíl už jej jednoduše nazýval
„Mindou“.

 Druhého listopadu 1936 vznikl nový skautský
útvar, který se registroval ve Svazu skautů a skautek
RČS jako 13. smečka vlčat. Hugo Sedláček -
Minewawa se stal jejím prvním Mauglím. U
příležitosti tohoto jmenování mu byl předán ručně
kreslený a psaný pamětní list.
 Dne 28. října 1940 byla Gestapem ukončena
činnost skautské organizace Junák. Druhý ročník
vodáckého závodu Přes tři jezy), který rok před tím
zavedla do českého skautingu vodní Třináctka, se už
nesměl konat. Mindovi bylo v té době skoro patnáct.
Skauting a Třináctku miloval. Nedovedl si představit,
že by se oddíl měl rozejít, jak to nařizovala okupační
moc. Třináctka se v nebezpečné válečné době ukryla,
tak jako mnoho jiných oddílů, pod ochranná křídla
Klubu českých turistů. V jeho loděnici, v Braníku,
vyvíjela poměrně bohatou činnost, včetně vodáckých
výprav a letních táborů až do podzimu roku 1942.

 Prosíme všechny rodiče o reakce na mailové
zprávy. Zpravidla se jedná  o potvrzení účasti nebo
neúčasti na našich akcích. Rovněž prosíme o
omluvy na schůzky. Stačí vzkázat po kamarádech,
popř. sms nebo mail. Na výpravy prosíme předem
kvůli jídlu, rezervacím dopravy a popř. ubytování.
Kromě toho za omluvenou absenci dostávají děti
aspoň něco málo bodů J Někteří Piškoti nám píší
sami C a my jim posíláme všechny informace.
 Všechny, kteří tak ještě neučinili, prosíme o
reakci na poslední zprávu ze 4. října, která se
týkala akcí do konce roku. Věnujte, prosíme,
pozornost zejména změně u prosincové výpravy,
která nebude jednodenní, ale dvoudenní z 18. na 19.
12. 2021. Omlouváme se za změnu, ale bude to pro
dobro věci, všichni si to určitě užijeme.

z oddílu..................................... ...........



Kláďa

 A tohle je „typický“ obrázek z některýchdeníčků, pohříchu zvláště chlapeckých...Sáhněte si, kluci, do svědomí, jestli to neníškoda. Jednou můžete mít docela pěknoupamátku na to, co jste v oddíle prožili.Pokud tedy stojíte o to, něco s námiprožívat...

Martin

Brepta

Bery

očima Piškota
(výprava
na Metuji)

E

Bára

Jáďa

Meggie Orobinka
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