
● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [4. 11. 2021]
 Zahajujeme rozcvičkou, která je zároveň tréninkem
na výzvu z posledních Piškotích stránek. Hod
míčkem do dálky, běh se zátěží do schodů, švihadlo
a hluboký předklon. V klubovně potom následuje
krátké vyhodnocení výpravy do Krkonoš. Chválíme
všechny nováčky, kteří s námi byli poprvé, mimo jiné
i za zpracování deníků. Doplňujeme poslední věc,
na kterou v Krkonoších nedošlo: hry s důvěrou.
Všichni přelézáme most sestavený z piškotích
rukou, poslepu probíháme dlouhou bránou také
z piškotích rukou, které se mají před běžcem
otevírat. Ještěže máme tak prostornou halu.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [4. 11. 2021]
 Rozcvička byla dnes kombinovaná s plněním
následujících úkolů: najít a pojmenovat listy dvou
stromů, vyjmenovat co nejvíc zvířátek z nové
výmalby propustku pod tratí, přinést tyčku dané
délky, oběhnout louku.
 V klubovně se věnujeme uzlování. Než se Žraloci
pod Brzdovým a Mýval pod Honzovým vedením
naučili dračí smyčku, ostatní si ji natrénovali také,
stihli ještě škotovou spojku a Bára si vystřihla letošní
první uzlovací maraton. Ke konci schůzky
oprašujeme práci s mapou a buzolou a nakonec
stavění obrazců ze špejlí podle orientace špejlí ke
světovým stranám.

● ORIENTAČNÍ A STOPAŘSKÁ VÝPRAVA
 [13. – 14. 11. 2021]
 Výpravě předcházela debata o vhodnosti přespání
v loděnici  s ohledem  na šíření  COVIDu.   Nakonec

P i š k o t í   s t r á n k y

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

 V devět ráno jsou u loděnice všichni, kteří mohli
dorazit. Výprava bude vinou karantén a nemocí
různého druhu celkem komorní.
 Dělíme oddíl na dvě družiny – kluky a holky a
rovnou rozdáváme každému kartičku, která bude
sloužit místo deníku. Podle stejně daných pokynů
mají družiny rozdělit papír na 4 díly, v pravém rohu
podepsat… Když dva dělají totéž, není to totéž J
 Vyrážíme podél Jizery do Debře, kde jsme na jaře
skončili naši po dlouhé době první výpravu. Cestou
samozřejmě mají družiny sledovat trasu, zakreslovat
do mapy, pozorovat okolí... Průběžně zastavujeme a
dáváme kontrolní otázky. Před Debří si nikdo
z Piškotů nevšiml, že my jdeme jinudy. Děti ale
věděly, kam jít, tak jsme si chtěli vyzkoušet, jestli
trefí. Trefily. V Debři u kolejí jsme se sešli.
 Otázky Debř (10.25):
1.  Kolikrát jsme přešli Jizeru? (2×)
2.  Počet veselých květináčů na rozestavěném  
  domě v Podlázkách? (4)
3.  Na kterou stranu je nakloněna Putna v našem
  směru? (doprava nebo na východ)
4.  Barva oblečení běžce, který nás míjel? (bílá
  a černá)
 Nakreslit do mapy místo, kde jsme na jaře končili
a kde jsme se dnes rozdělili.

jsme se rozhodli strávit skoro celou
výpravu venku a do loděnice se
vrátit opravdu až večer na spaní.
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vlčat a žabiček 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav



 1. Bára 125,5
 2. Terka 108
 3. Brzdička  99,5
 4.–5. Šnelly  97,5
 4.–5. Matěj  97,5
 6. Eliáš  93,5
 7. Modrák  90
 8. Meggie  79
 9. Martin  78
10. Mýval  75,5
11. Tomáš  65
12. Trepka  64,5
13. Jáďa  60
14. Emilka  55
15. Průvan  52
16. Tesák  47

 11:15 – jsme na cestě z Josefova dolu, kde jsme
na jaře závodili a po skončení závodu jsme to
nazvali Bahenní rallye. Doufáme, že to dnes bude
lepší. Sušší. Nebylo. Spíš naopak, po svahu přes
cestu se řinou potůčky vody, jíl ujíždí pod nohama,
obcházíme krizový úsek dost zeširoka.
 11.30 – Nástup u objektu VaK naproti Dalešicím: 1.
holky, 2. kluci.
 Pozorovací otázky:
1.  Viděli jsme na stromě respirátor? Jaká na něm
  byla zvířátka? (Ano, žádná)
2.  Po jaké značce jdeme? (Červená)
3.  Vede po cestě, kterou jdeme, i cyklostezka?
  (Na úseku, co šli sami, ne)
4.  Jméno poslední obce, kterou jsme procházeli?
  (Josefův Důl)
5.  Jméno mostu v Debři (Masarykův)
 Hledání místa na oheň, stoupáme od Jizery
nahoru směrem k Chudoplesům. Cestou sbíráme
dřevo a roští. Místo v dostatečné vzdálenosti od lesa
jsme našli až po krátké terénní vsuvce skrz les. Děti
na louce krokují 50 m od lesa, oheň se také podařilo
rozdělat, klukům dřív. Jenom Ivčina Anča nedostala
buřta. A tolik ho chtěla.
 13.23  – odcházíme, dělíme se na dvě skupinky.
Kluci jdou napřed a začínají značit cestu za
dálničním propustkem.
 13.51 – za propustkem začínáme hledat značky.
Kluci šipkami šetří a rýží také a dávají přednost
nenápadnějšímu indiánskému značení. Holky vidí
značku úplně ve všem a tak musíme vysvětlit, že
indiánská značka má být sice nenápadná, ale
pozornému pozorovateli by mělo být jasné, že ji
musel někdo udělat a nevznikla sama. Vracely jsme
se ale jenom jednou. Značení bylo skvělé,
postupujeme rychle, kluky jsme dvakrát dohnali.
Průsekem lesem stoupáme na Babu. Dopisy jsme
našly všechny.

3.  Které dva stromy jsou zde nejčastěji
zastoupeny? (Dub a habr, podle Brzdičky dub a
„habřín“.)
 Před Brejlovem znovu doháníme kluky.
 15.35 – u informačního panelu na vrcholu Baby se
Šnelly ptá, co je to „magnetický Ká eR Bé“
(magmatický krb).
Jsme na Babě, hledáme kluky. Doba už pokročila,
zpět daleko, tak se střídáme a začínáme značit my
klukům. Z Baby značí holky. Rychle se stmívá,
kluci vyráží chvilku za námi, takže nás, stejně jako
my je, několikrát dohánějí. Postupně na značení
používáme kromě bílé rýže větve z březové kůry,
protože nic jiného prakticky není vidět. Pomalu se
proplétáme lesem až k rybníku u silnice ze Stakor do
Kosmonos, kde už za tmy čekáme schované
v rákosí.
 Otázky a úkoly od holek pro kluky:
1.  Ukliďte spadlý strom, který je zaseklý o stromy
na protější straně cesty a ohrožuje chodce!
2.  „Zdržovací“ úkol: Najděte každý deset borových
šišek a trefte se do vyznačeného stromu
z vyznačeného místa.
3.  Kolik stran měl obrazec výše v lese vysypaný
na cestě z rýže?
 Takzvaný zdržovací úkol kluky moc nezdržel, o to
víc času strávili u obrazce z rýže. Ten budil dojem,
že se jedná o upozornění na dopis, ale žádný dopis
u něj ani v jeho blízkém (ba ani v dalekém) okolí
nebyl.
 Od rybníka se před Kosmonosy a Radouč vracíme
do klubovny. K večeři chystáme kuskus, děti si
připravují spaní, dorazili Tesák a Jáďa.
 Večerní plížení ke klubovně nám lehce kazí
světelný smog, který je kolem Boleslavi značný.
Kromě toho, že je dost dobře vidět, ještě nám svítí
auto městské policie pravidelně projíždějící kolem
louky: „Vy tady asi hrajete nějakou hru, že?“
Nakonec se přes hlídače (Jana, Ivča, Honza a
Brzda) dostali Bára, Brzdička a Šnelly. Díky pravidlu,
že hlídač svítí baterkou jenom v případě, že má
pocit, že je někdo blízko, dále že musí plížícího se
záškodníka osvítit a hlavně říct jeho jméno a také
díky tomu, že Piškoti měli každý pět životů, se hra
povedla. Děti volily různé taktiky, převlékání
oblečení, bundy naruby, zakrývání obličeje, leh na
břiše v trávě a „mrtvý brouk“… Nutno poznamenat,
že na naše výpravy nejsou vhodné růžové bundy a
reflexní prvky na oblečení. I když to se dá vyřešit
rubovou stranou…
 Neděle 14. 11.
 Budíček v 7.30. Přijel Štípač, akorát na rozcvičku.
Po snídani vyrážíme do města, procházíme hrací
území a chystáme otázky. Hrajeme na Starém
městě, hranicí území je začátek ulice Pražská brána,
Železná ulice, Kozina, Havelský park, dál kolem lípy
republiky zadem ke Sboru českých bratří na Karmel,

bodování

 1.  BOBŘICE Ø 67,8
 2. ŽRALOCI Ø 58,0
 3. RACCI Ø 54,9
 4. CHOBOTNICE Ø 52,5

l i s t o p a d   –   m ě s í c   b l á z n ůJ e d n o t l i v c i
17. Bodlák 35
18. Štípač 32
19. Kláďa 30
20. Elinka 26
21.–22. Bery 24
21.–22. Teodor 24
23. Orobinka 21
24. Kuba 14
25.–26. Pátek  8 
25.–26. Brepta  8

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
oddílová schůzka2. 12. 2021
oddílová schůzka9. 12. 2021

18. 12. 2021 VÁNOČNÍ VÝPRAVA (JEDNODENNÍ!!!)
vzhledem ke známým skutečnostem budou podrobnosti oznámeny
mailem, sledujte!

16. 12. 2021 VÁNOČNÍ ODDÍLOVÁ SCHŮZKA (konec v 19:00)
 Otázky a úkoly od kluků pro holky:
1.  Kolik pytlů s odpadky bylo u cesty?
2.  Přelézt dlouhý kmen! (Holky na něm udělaly
kolektivní holubičku, dolů jsme spadly s Trepkou,
když jsme se snažily vyhnout a praskla pode mnou
ztrouchnivělá větev. Padáme do měkkého.)

Zadání prosincových Otevřených očí
Zjisti, kde původně stál letošní mladoboleslavský vánoční
strom, než byl převezen na Staroměstské náměstí a vy-
zdoben. Místo zakresli do mapy města, popiš, jak jsi jej
našel/našla. Mapu vytvoř ručně, ne že ji vytiskneš z internetu!
Vytištěnou mapu můžeš ovšem použít jako podklad.

19. 12. 2021 BETLÉMSKÉ SVĚTLO, upřesníme...

...co bude ............................

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

D r u ž i n y

C  100% docházka:  Bára, Terka, Matěj.  C
(v listopadu bylo 5 oddílových podniků včetně distanční činnosti, účast na oddílových

podnicích je bohužel opět silně ovlivněna karanténami, izolacemi atp.)
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Vodkovou ulicí k horní stanici výtahu, přes Krajířovu
ulici k Templu a zpět na Staroměstské náměstí. Obě
družiny dostávají od nás stejné otázky, potom každá
družina tvoří ještě tři své pro soupeře. Dalším
úkolem je vytvořit plánek herního území, zakreslit do
něj maximum údajů – odpovědí na otázky. Lze
používat všechny nápovědy, kteé jsou v terénu,
informační panely, mapy u infocentra atd.
 Zajímavé je, že děti pochopily herní území jenom
jako hranici, kterou na začátku prošly. Ulice uvnitř
území už je moc nezajímaly. Pokud z nich byly
otázky, tak je neřešily… Přesto během dvou hodin
hry družiny odpověděly na většinu otázek.
 Hrajeme do dvou hodin, v půl třetí jsme zpět u
klubovny, od rána je sbaleno, takže už jenom domů.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [18. 11. 2021]
 Schůzku vzhledem ke značné absenci rušíme.
Distančně mají Piškoti řešit „Otevřené oči“ a nedo-
řešené otázky z nedělní hry.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA – ZAMYKÁNÍ JIZERY
 [25. 11. 2021]
 Tradiční celoodílová akce, prodloužená slavnostní
schůzka s vodníky. Hned jak se scházíme, taháme
6 pramic, pár C2, rozdáváme pádla a vesty. Na třech
pramicích jedou Benjamíni, na dalších třech Piškoti a
velký na C2. Na Podlázkách hrajeme pod vedením
Klárky a Hrocha hru se sbíráním částí obrazu, po
louce si děti svítí svíčkami, které nesou na lžíci. Hrají
tři skupiny, ve všech jsou zástupci všech věkových
kategorií. Hrajeme do šesti, potom rychlé nalodění a
zpět k loděnici. U mola nám už jede naproti červená
žebrovka s vodníky Kozelkou a Honzou.
Zapomnětliví vodníci nevzali z klubovny klíč k
zamčení řeky, tak všichni voláme vodníka
Bremzáka, který se noří z Jizery i s klíčem.
 Kormidelníci jeden po druhém říkají svá přání a
poděkování řece. Nakonec už jenom rychle
vytahujeme lodě, rychlé společné foto před loděnicí.
Vodníci rozdávají všem dětem čokoládové pralinky,
ohříváme se u ohně a posilňujeme se opečenými
buřty.
 Poděkování patří Kozáčovi a Romčusovi za pomoc
a účast.

z a p s a l a   a   o b r á z e k   n a k r e s l i l a   J a n a3. Obkresli z dlažby před vstupem do věže,
 v níž je stavební úřad, symbol,
 kterým je označeno místo,
 kde stávala židovská synagoga.
 Zjisti, co to je synagoga.

1. Najdi 2 secesní domy a zakresli  
 jejich polohu do mapy. Napiš, co v nich je.

...další secesní stavbou je např. rodný dům
Adiny Mandlové na třídě Václava Klementa.

2. Najdi ve městě dům na staré fotografii,
 opiš text z pamětní tabule na vstupním průčelí.

František Gellner
Miluju severní nebe
Miluju severní nebe

bílé a bez citu,
kterým se marně prodírá slunce

chladné a bez svitu.
Miluju severní pláně

se smutkem zavátých cest.
Miluju večerní mlhy
severních velkoměst.
Miluju severní muže

těl těžkopádných a mdlých
s bezradnou, truchlivou touhou

v srdcích tesklivých.
Miluju severní ženy

bázlivě stulené v tmách,
které prožívají své lásky
v snech a vzpomínkách.

Jak pohotově zachytil Brzda (foto vpravo), šesticípou Davidovu hvězdu
v dlažbě před stavebním úřadem jsme zdokumentovali na poslední

chvíli, než byla předlážděna a zmizela. Snad se zde objeví
důstojnější připomínka zmizelé synagogy, než byl hexagram,

na kterém parkovala auta...

Splnili: Kláďa, Šnelly, Mýval, Bára, Elinka, Meggie, Terka, Jáďa, Modrák, Matěj, Brzdička, Eliáš, Teodor.

otevřené oči .......... ....

-------------------------
Bára

Modrák

Kláďa

Terka

Otázky z nedělní
"městské" hry:



hra ve městě /14. 11. 2021/................................

"Žracci"

Jáďa

mapa - holky

"Žracci"

Bára

Bodlák

mapa - kluci
Terka
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