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Stoprocentní docházku měli:

V lednu bylo 5 oddílových podniků.

Ahoj Bobří oddíle! 

Máme za sebou další měsíc, ten první v roce 2022 

a opět nám covid hodil významně “klacky pod 

nohy”. Po prosincové karanténě, kdy většina z nás 

nemohla do Národního na Louskáčka, a zrušené 

Vánoční schůzce, jsme začali celkem slibně vá-

nočně-novoroční schůzkou. Družinové výpravy 

ještě proběhly, dle ohlasů a zápisů se vám líbily. 

Co nám ale bohužel vybouchlo byla běžkařská 

výprava. Po výpadku domluvené chalupy ve Smr-

žovce se podařilo velmi rychle operativně dohod-

nou připojení k Piškotům na faru do Příchovic 

(kam oddíl kdysi jezdíval na jarní prázdniny). Vše 

klapalo perfektně až do čtvrtka - odpoledne ale 

začala smršť pozitivních a karantén, která v pátek 

pokračovala, pozitivních vás byla ¼, v karanténě 

snad další ½, možná i víc, pak  už jsem to ani 

nepočítal :-( 

A jak jsem psal v mailu “Bude krásné zimní poča-

sí!” - tak skutečně bylo, vyjeli jsme si do Příchovic 

na běžky alespoň na sobotu s rodinou a stálo to 

za to… Škoda, no nic nenaděláme. 

Alespoň, že ty schůzky jsme udrželi. Naštěstí 

všichni z vás měli lehký průběh a za pár dní jste 

ok. 

Tak doufejme, že to snad už pomine a bude klid. 

 Hodně zdraví všem! 

Fretka 



 
 

Tradiční oddílové lyžařské závody. Erlebaška, Rokytnice nad Jizerou. Odjezd v sobotu v 6:00 od loděnice, 
návrat v neděli kolem 17:00 tamtéž. S sebou sjezdovky, hůlky, přeskáče, helmu, spacák, přezůvky. Zimní oble-
čení a doplňky netřeba připomínat. Vše musíte být schopni vyvézt v batohu na lanovce + na lyžích. Jídlo ještě 
upřesníme - bude nás hodně, plánujeme společné vaření v sobotu večer a nedělní snídani, možná oběd.  
Peníze: doprava + ubytování 500 Kč, + částka na společné jídlo (bude upřesněno, cca 100 Kč). K tomu peníze 
na skipasy - upřesníme, případně ještě nějaké drobné do Štumpovky :)). Účast na výpravě je podmíněna pro-
kázání bezinfekčnosti dle pravidel na skautské křižovatce (klasický očkování, pcr, prodělání). Doporučujeme se 
na testy objednat dostatečné dopředu, osoba, která se neprokáže, nebude na akci vpuštěna! 
 

 

 

Máme odevzdanou registraci na letošní rok. V Bobřím oddíle je vás celkem 28. A v celé Osmičce, tzn. od nej-
menších Benjamínků, přes Piškoty, Bobří oddíl, až po Salamandr club (Roveři a Rangers) a vedoucí, je nás 
registrovaných úctyhodných 98! Vypadá to, že půjdeme přes 100… 
Registrační poplatky budeme vybírat v průběhu února a jejich výše zůstává zachována: 

2 000 Kč za první dítě 

1 500 Kč za druhé a další 

Každé čtvrté zdarma :-), počítá se napříč všemi našimi oddíly. 
 

V nejbližší době poprosím rodiče o aktualizaci osobních údajů v skautském Informačním Systému (=SkautIS). 
Vysvětlím do mailu - proběhne komplet elektronicky. Chceme jít s dobou a používat SkautIS jako hlavní zdroj 
dat (ulehčí nám to práci, o bezpečnost dat se netřeba bát). 

Dalším krokem bude výzva k doplnění souhlasů se zveřejnění fotek na webu a sociálních sítí - jako oddíl 
se prezentujeme a dříve jsme tyto souhlasy na papírových přihláškách neměli. Opět očekávejte email. 

Někteří ze starších členů už mají zprovozněné skautské google účty. Podařilo se přidat do systému i naši 
doménu (8ovs.cz). Oddílové věci s vámi tedy začnu řešit z adresy fretka@8ovs.cz. Samozřejmě moje soukro-
má adresa hofmanp@gmail.com bude i nadále funkční a počítám, že přesun na novou adresu nějaký čas 
potrvá.  

Výhledové můžeme skautské google účty (mají dost výhod) založit všem členům a využít je např. pro přístup 
k oddílové fotogalerii. Hledáme nejlepší způsob, jak to vše nastavit :-) 

 

8ovs.cz


Skaut není jen kroužek a oddíl není holubník! Apeluju na všechny, snažte se mít co nejlepší docházku! Chápu, 
že v dnešní době covidu, izolací a karantén je to těžké - tyto důvody jsou pochopitelné (a omluvené). Většina 
z vás i dává včas vědět, omlouvá se - ideálně mě i kormidelníkovi (v družinách se také naučte mezi sebou 
dobře komunikovat). 

K oddílovému životu patří i výpravy - je nutné na ně jezdit, kalendář dáváme dlouho dopředu. Samozřejmě 
nastane situace, že nemůžete, ale musí jich být co nejméně a ne opakovaně. 

Do budoucna - kdo nebude myslet svoje zapojení do osmičky vážně, bude muset uvolnit místo těm, 
co o to opravdu stojí. Spousta dětí chtěla k nám do oddílu a museli jsme je odmítnout, protože máme plno 
(až přeplněno). A příští rok přijdou další z Piškotů… 

Stezka (1. nebo 2. stupeň – podle toho, jaký jste nafasovali) je součástí osobní výbavy – noste je na oddílové 
akce a snažte se je udržet “provozuschopné”, bude to i vaše památka. 
 
 
 

23.1. letošního roku zemřel Eduard „Hroznýš“ Marek – skaut, odbojář a politický vězeň. Bylo mu 104 let, což z 
něj zároveň činilo nejstaršího žijícího skauta. Byl vězněn nacisty i komunisty za pomoc židům, respektive za 
protistátní činnost. Více si o jeho životních osudech přečtěte zde: skaut.cz/hroznys. 

 

https://www.skaut.cz/hroznys
https://www.skaut.cz/hroznys


 

Některé družiny se scházejí ještě před čtvrtou, aby docvičili scénky. Ve 4 už ale začínáme. Ze začátku dostává-

me ještě zhruba 30 min na úplné docvičení scének. Následně už jdeme na program. Fretka nám dále poví, 

že před 135 lety sjel Josef Rössler-Ořovský poprvé Václavské náměstí na lyžích. Pak po prvním ham jdou 

družiny zpívat koledy. Letos měla každá družina jinou koledu. Dále si zazpíváme něco ze zpěvníku a jdeme 

na scénky. Žlutá, která začínala, měla covidovou situaci z Betléma. Další v pořadí, Zelená, měla scénku o slave-

ní Vánoc v různých částech světa. Červená měla scénku o Vánocích a nečekané návštěvě tchýně. A nakonec 

Modrá měla scénku o Vánocích v roce 2050. Následně se rozdávaly dárky a rozkrojila se jablka. Nakonec jsme 

si ještě zazpívali něco ze zpěvníku a jdeme domů. 

Sešli jsme se ráno kolem sedmé hodiny ranní 

na hlavním nádraží v MB i se psem Bennym. Jízda 

vlakem do Mladějova trvala necelou hodinu. Cestou 

jsme si povídali a luštili připravené šifry. Z Mladějo-

va jsme se vydali po modré turistické značce smě-

rem Trosky. Hráli jsme cukr káva limonáda, říkali 

jsme si vtipy a hádali hádanky. Okolo rozcestí Dolní 

mlýn jsme začali tvořit náš první Land art, plácali 

jsme sníh na skálu do tvaru nápisu 8ovs. Šlo to lépe, 

než jsem čekala a myslím, že se nám to docela 

povedlo. Také jsme zkoušeli, kdo zvládne dohodit 

nejdéle na trochu zamrzlý rybník Doly…  

Pokračovali jsme dále, stále po modré. Po cestě se 

nám nepodařilo najít krmelec, do kterého bychom 

mohli přichystat pro lesní zvířátka hostinu. Tak jsme 

jim museli ty mrkvičky a jablka nasypat okolo stro-

mu a na pařez, také jsme pro ptáčky pověsili 

na  trom lojovou kouli, snad si to najdou. Na tomto 

místě jsme si také zahráli hru „najdi svého kormi-

delníka poslepu, podle zvuku píšťalky“ a pokračo-

vali dále po modré přes rozcestí u tábořiště Svitač-

ka až na Trosky. Ty byly bohužel zavřené, kromě 

toho jsme také zjistili, že jsme pravděpodobně 

někde na začátku ztratili Bennyho vodítko. Na řadu 

tedy nastoupila uzlovačka, ještě že jsme ji měli 

(nosit osobní výbavu se někdy (vždycky, pozn. red.) 

hodí. Pokračovali jsme po zelené, směrem ke Ktové,  

 

Pochodový film Zelené družiny 



odkud jsme původně chtěli odjet vlakem, akorát jsme 

stále nemohli narazit na jakoukoliv stopu, co by se 

dala odlít. Zkoušeli jsme i ty menší psí okolo silnice. 

Z dvou pokusů se nepovedl ani jeden. Už jsme 

to chtěli vzdát a taky nám byla zima, tak jsme si šli 

na chvilku sednout do nádražní budovy Ktová, ale 

strašně to tam smrdělo. Povídali jsme a dojídali záso-

by, stále nám ale zbývalo hodně času. Šli jsme se tedy 

projít po poli, s nadějí, že tam nějaká ta stopa bude. 

Byly tam velké zamrzlé kaluže, spoustu bahna, 

ale stopy vůbec žádné. A i kdyby asi byly, 

pod tím sněhem bychom je neviděli. Poslední mož-

nost, která nám pro stopu zbývala, bylo najít nějaké 

vhodné bahno a otisknout do něho tlapu našeho 

Bennyho. Dokonce se nám to nakonec povedlo, jen ji 

budeme muset pořádně očistit. 

Stále nám zbývalo docela hodně času. Vrátili jsme se 

do nádražní budovy, povídali si a řešili, jestli se nám 

tu chce vůbec čekat. Nakonec jsme se dohodli, že se 

ještě vydáme do Rovenska pod Troskami. Zkrátili 

jsme si tím spoustu času a vlakem jsme jeli odtamtud. 

Z Rovenska vlakem do Turnova a z Turnova už přímý 

spoj domů.... 

Výprava byla hezká a myslím – nebo alespoň doufám 

– že jsme si ji všichni užili! 

Sraz byl v 8:20 na hlavním nádraží, odkud jsme jeli 

rychlíkem do Turnova, kde jsme přestoupili na moto-

rák, který nás dovezl do Dolánek. Když jsme vystoupi-

li, vyrazili jsme mírným kopcem vzhůru. Po chvíli 

chůze jsme narazili na krmelec, u kterého Vítek našel 

stopy, které se nám podařilo úspěšně odlít. Dokud 

sádra tuhla, měli jsme čas na land art. Rozdělili jsme 

se na dvě skupiny – kluci a holky. Obě skupiny uděla-

ly nápis „ŽLUTÁ“, jak originální. Stopy tuhly dlouho, 

takže jsme si stihli dát i malou svačinu. Když byly 

konečně stopy v takovém stavu, že jsme je mohli vzít  

 

ŽLUTÁ 

(napsáno červeně)

Zelená jede 

Vítek, no.



do batohu, vyrazili jsme dál. Cestou jsme hráli čísla a fotili jsme se v různých jeskyňkách. Za nějakou dobu 

jsme dorazili k Frýdštejnu, kde jsme si dali oběd a Matěj zjistil, že ztratil termosku. Z Frýdštejnu to bylo 

na Malou Skálu už kousek. V Malé skále jsme si koupili housky a začali vylévat stopu labutě, která se 

pak rozbila a jelikož jsme to nestihli, tak jsme šli kratší, ale hezčí cestou pře  vyhlídky u Chléviště a zpět 

pro stopu, ale stihli jsme to překvapivě rychle. Došli jsme na nádraží. Mezitím, co jsme tam zkoušeli zapálit 

kousek uhlí, přijel vlak. Kdybychom v tom vlaku neviděli Roba, tak bychom tam nenasedli, protože jsme měli 

jet pozdějším, ale jízdenky nám platily, a alespoň jsme byli dřív doma. 

Sraz na hlavním nádraží v MB v 8:20.  

Členové výpravy: Svišť, Čáp, Kanička, Šikula, Anika.  

V 8:30 jsme ve vlaku a vyrážíme směr Česká Lípa. 

V České Lípě přestupujeme a vidíme se s Piškota-

ma. Konečná stanice – Zákupy-Božíkov, odsud 

vyrážíme. V lese je spousta srnčích stop a zamrz-

lých kaluží, které praskáme. Tak kolem 1:00 dochá-

zíme do Svojkova. Hledáme stopy na odlití. Sněhu 

je málo, uděláme to později. Asi 300 metrů 

za Svojkovem je studánka, kde si na lavičkách 

děláme oběd. K obědu máme sýrové těstoviny, 

tedy spíš sýrovo-těstovinovou polévku. Po obědě 

vyrážíme do kopce, začíná trochu sněžit. Slavíček 

(540 m. n. m.). Je tak 14:00, když přicházíme 

na  vrchol. Výhled je nic moc, je docela dost mlhy. 

Po sestupu jsme našli stopu na odlití, byla docela 

zasněžená. Když do ní Svišť nalil sádru, čekali jsme 

asi 15 minut. A nic. Usoudili jsme, že sádra je  

 

 

Uchvacující výhledy

Čáp – Modlivý důl



moc řídká, do sněhu se propila. Nezaschla,  

tak   jsme  museli  odejít.  Vzali  jsme  to  ještě 

přes rozhlednu Na Stráži, která byla ovšem 

zavřená, ale výhled tam byl. Pak přes lesní diva-

dlo a do jedné obce jménem Sloup v Čechách. 

Po cestě jsme hráli různé hry, čísla a hru s šiškama. 

Prošli jsme Janovem a přes les (kde se tedy dost roz-

sněžilo) do Nového Boru. Po projití města jsme došli 

na vlakové nádraží, odkud nám jel vlak domů 

Ráno v 8:20 jsme se sešli na hlavním nádraží v Mladé 

Boleslavi a jeli jsme na místo, cestou jsme hráli čísla 

a další hry. Zastavili jsme se u skal a zahráli jsme si 

jednu soutěž na vytváření obrázků a šli jsme dál. 

Cestou jsme hráli zajímavé hry, dokud jsme nedošli 

ke krmelci, kde jsme chtěli odlít stopu, ale netuhlo to, 

tak jsme se na to vykašlali a šli jsme dál. Na konci 

výpravy jsme si povídali (i s Robem). Luštili jsme šifry 

a byla i zábava. K vlaku jsme přišli dřív, tak jsme si 

stihli i něco přečíst. Domů na nádraží jsme přijeli v 

17:20 a už se těším na další družinovou výpravu.  

 

 

 

 

Umělecký vý-

tvor Červené :)

Trasa družiny 

Červené

Mapa Modré 

družiny



Scházíme se klasicky ve čtyři hodiny, někdo již čeká v 

hale. Po neuváženém odložení kabátů, bund, bot a já 

nevím čeho všeho ještě se stejně neuváženě přesou-

váme dovnitř, jen abychom šli zase ven. Rychlá běha-

cí hra s šifrou odkazující na Röslera Ořovského. Poté 

již přesun dovnitř, tentokrát uvážený; dělíme se 

na poloviny – první polovina si jde s Budulem povídat 

o výpravě, o družinách a o stezkách a druhá jde 

s Pampeliškou a s Klárou uzlovat. Výměna. Po uply-

nutí času se opět spojujeme a uzavíráme schůzku 

klasickým a-hoj! Tak tedy ahoj, no. 

Scházíme se klasicky ve čtyři hodiny odpoledne. Po rychlé hře venku, jejímž cílem bylo poskládat zprávu od-

kazující na Einsteina, se přesouváme do klubovny, kde začínáme uzlovat. U třech měřičů je rozděleno 6 zá-

kladních uzlů. Mezitím, kdo chce, si může plnit stezku, baví se o odborkách a o zmíněné stezce, odstrojuje 

stromeček. Kormidelníci doučují ostatní uzle základní, někdo se učí i něco navíc. Nakonec si něco povíme 

o výpravě, to jsme ještě žili v naivním domnění, že na ni pojedeme, a tradá domů.  

 

Další fotky z družinových 

výprav najdete zde.

 

V hlubokém zármutku ozna-

mujeme pozůstalým tuto 

politováníhodnou událost, 

ránu, jež nás zasáhla na 

sklonku týdne výpravě pře-

cházející.  

 

Upřímnou soustrast. 

 

 

 

 

 

 

 

Press F to pay respect. 

https://photos.app.goo.gl/z5HQV4NbRnSwiKZh8
https://photos.app.goo.gl/z5HQV4NbRnSwiKZh8


Byla to velká sranda. Borůvka našla dobré hry, takže jsme si hezky zahráli. Konečně jsou nástěnky hezky vy-

zdobené a není to tam tak smutné. Bylo dobrý, že tam s náma byl i Ještěr. S Borůvkou jsme se domluvili, 

že dostaneme kvíz na kytky a na historii oddílu. Na konec jsme si zahráli všechny družiny hru, Fretka nám 

rozdal zbytky Kimů a diplomů a šli jsme domů. 

 

Jako obvykle jsme se sešli v klubovně. Tento den měla být družinová schůzka a tak jsme si hodily šponu o to 

kde jaká družina bude, my jsme zůstaly v naší klubovně. Každá družina měla nějaký svůj program, zezačátku 

jsme si vyzdobily nástěnku a pak jsme měli zdravovědu. Nejdříve nám Síma vysvětlila základy. Potom jsme šli 

ven kde jsme nejdřív měli za úkol odnést “zraněného“ Roba, pak jsme měli vyřešit nasimulovanou nehodu. 

Když už se začalo stmívat tak jsme šli na terasu kde nám ukázali jak zastavit tlakové krvácení a nakonec jsme 

se už jen rozloučily a pak jsme šli domů. 

 

Scházíme se klasicky v 16 hodin. Dnes ovšem na schůzce družinové. Ze začátku si trochu povídáme o družině, 

a pak s příchodem patrona na rychlou hru ven. Poté se vrátíme zpátky a vážeme uzly. Nevážeme ale klasic-

kých 6, vážeme spíše uzly nové. Následně se pokusíme na co nejmíň uzlovaček uvázat co nejvíce uzlů. Poved-

lo se nám uvázat 8 uzlů na 5 uzlovaček. A pak už jdeme dělat nástěnku. Chvíli nám to zabere ale zhruba v 

17.40 jsme hotoví. Ještě si dáme pár šifer i s jednou novou šifrou. Těsně před koncem schůzky máme ještě 

jednu společnou hru s družinami a po úklidu jdeme domů.  

 

 

 
Výtvory našich družin. Doufáme, že se o ně budou i nadále starat!



 

Oddílová schůzka začínala klasickým uvítáním jako vždy a potom, jelikož 

schůzka byla družinová, si každá družina dělala hlavně nástěnky. Napří-

klad nás napadlo udělat trojúhelníčky a na ně po písmenech popsat 

jméno družiny (Žlutá). Ale nakonec jsme trojúhelníčky použili jinak. Také 

jsme na žlutý papír napsali pokřik, který měl nadpis „pokřik“ 

z trojúhelníčků, které měly být původně na název družiny. Poté už jsme 

jen dodělali nápis, pod který dáme fotku a nad název naši fotku. Během 

oddílovky chodily družiny ven hrát svoje hry, aby celou oddílovku netrá-

vily vevnitř tvořením nástěnek. Všechny družiny až na Zelenou hráli hry, 

Zelená totiž vymyslela hru, kterou jsme hráli na konci oddílovky. Hra byla 

fajn a byla by i hratelná, kdyby nehrál Hroch.   

 

Jistě jste si na předchozích stránkách přečetli něco o hudební schůzce. Co takhle si před ní poslechnout něja-

kou pořádnou muziku? Nové objevy globální hudební scény, ale i nestárnoucí klasiky, sednout si večer do 

křesla, pustit si Debussyho a usrkávat horkou čokoládu. Nebo při cestě do školy Turecký pochod? Zajisté 

dobrý nápad. Níže tedy přikládáme trochu inspirace :). 

Budou v budoucnu 

ZOH? 
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Budou v budoucnu ZOH? 
 

Možná se ptáte, jak jsem na tuhle otázku přišel. Jak 

se ukazuje, tak globální oteplování dost možná velmi 

negativně tuto naši sportovní mega-akci ovlivní 

(nečekaně). Dle studie výzkumníků z univerzity 

ve Waterloo by v roce 2080 mohla z předchozích 

lokalit zaručit sníh pouze jedna, pokud emise vy-

pouštěné lidmi zůstanou stejné. Vždyť už tento rok 

se bude závodit na umělém sněhu, možná si vzpo-

menete, že v roce 2014 to v Soči nebylo o moc lepší 

a opravdu čerstvé je faux pas ze závodů světového 

poháru ze Záhřebu. 

Budul 
 

 

Závody na kolech přináší i nevšední zážitky. Když má 

například závodník defekt a týmová i neutrální pod-

pora se nachází daleko, nezbývá než hodit kolo 

na zem a pokusit se závod dokončit po svých. Své by 

mohl vyprávět několikanásobný vítěz Tour de France, 

britský cyklista Chris Froome, když při slavném výjez-

du na Mont Ventoux ho přestalo poslouchat kolo. 

Nejprve po svých v cyklistických tretrách běžel skrz 

davy k cíli etapy, následně převzal kolo od neutrální 

podpory a později ho již dohnal týmový vůz, který 

mu předal jeho kolo. V etapě nezvítězil, celkové po-

řadí ale uhájil a na Champs-Elysées byl potřetí koru-

nován králem Staré dámy. 
 

Fix 

 
  

Chevrolet – převodov-

ka 

Tonga výbuch. 

Bum. 

Napadlo vás také někdy otázka jak mohou vlaky 

zatáčet? Nemusí to být tak jednoduché jak se zdá. 

Na rozdíl od automobilu, nemají vlaky konstrukční 

část nápravy, která se nazývá diferenciál. Ten slouží 

k tomu, aby se při průjezdu zatáčkou otáčela kola 

různou rychlostí. Železniční dvojkolí je na rozdíl od 

nápravy silničních vozidel pevné a žádný diferenciál 

nemají. Zajímá vás jak je to možné, že drážní vozi-

dla se ve směrových obloucích (odborný název pro 

zatáčku) nezadrhnou? Tajemství tkví v geometric-

kém tvaru železničního kola. Podrobný popis vám 

dá toto video. Příjemnou a poučnou zábavu. 

FIx 

 

Lámali jste si někdy hlavu nad tím proč při jízdě 

automobilem se musí řadit? A jak to funguje? Ilu-

strativní video společnosti Chevrolet z roku 1936 

vám jistě rozšíří vaše technické obzory a třeba 

i trochu potrénujete angličtinu. 
 

Fix 
 

 

Možná jste zaznamenali, že to v Tichomoří poněkud 

bouchlo. A to docela hodně (oblak sopečného pra-

chu byl velký asi jako celá naše republika, tlaková 

vlna výbuchu dvakrát oběhla Zemi). A možná jste 

taky vždycky chtěli vědět, jak to vypadá z vesmíru, 

když taková velká sopka vybuchne. Že ne? No kaž-

dopádně tady máte gif :)). 
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https://twitter.com/wonderofscience/status/1482280041799385092

