únor – měsíc hladu

...........

bodování

Jednotlivci
1.
2.
3.–4.
3.–4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.–12.
11.–12.
13.
14.
15.
16.

Jáďa
Bery
Kláďa
Bodlák
Šnelly
Matěj
Orobinka
Elinka
Brzdička
Emilka
Trepka
Brepta
Eliáš
Martin
Modrák
Mýval

C

82
81
73
73
66
64
61
59
56
55
51
51
47
46
44
38

17.
18.–19.
18.–19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Tesák
Meggie
Kuba
Štípač
Teodor
Terka
Bára
Pátek
Průvan

37
35
35
32
30
28
21
17
16

P
iškotí stránky
...............................................................
vlčat a žabiček 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav
www.8ovs.cz
www.facebook.com/osmyoddil

III/2022

Družiny
1.
2.
3.
4.

CHOBOTNICE
BOBŘICE
RACCI
ŽRALOCI

Ø
Ø
Ø
Ø

60,7
46,0
41,8
41,0

100% docházka: Kláďa, Orobinka, Bery, Jáďa, C
Bodlák, Matěj (v únoru byly 4 oddílové podniky)

...co bude

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

březen – měsíc vran
3. 3. 2022
5.–6. 3. 2022

oddílová schůzka
VÝPRAVA DO KRKONOŠ

Běžkařsko-sněžnicová výprava s přespáním na Vosecké boudě. Sraz v sobotu
v 5:15 na hlavním nádraží, návrat v neděli v 19:14 tamtéž. Pozor, ostatní oddíly
jedou jinými spoji! Za Piškoty vybíráme 700 Kč (doprava, ubytování, jídlo). S sebou:
toaletní potřeby, náhradní ponožky a spodní prádlo, rukavice, přezůvky, čelovka,
povinná výbava, pití, oběd na sobotu i neděli a svačiny na oba dny. Večeře i snídaně je
zajištěna na chatě, přes den nebude možnost vařit. Běžkaři lyže svázané (ne
v obalu!), boty na běžky i pohorky, sněžničáři (sněžnice zapůjčíme) si vezmou
lyžařské hůlky. Spí se v posteli, spacák a karimatku nebrat!

10. 3. 2022

oddílová schůzka

17. 3. 2022

oddílová schůzka

24. 3. 2022

oddílová schůzka

25.–27. 3. 2022
31. 3. 2022

VÝPRAVA NA VODU – ODEMYKÁNÍ JIZERY
oddílová schůzka

22. února si miliony skautů a skautek na světě připomínají, jaká je role
skautingu ve vytváření lepšího světa a udržování míru. Bývá to den plný
radosti. Letošní 22. únor je ale smutný den. V myšlenkách jsme s našimi
sestrami a bratry na Ukrajině a se všemi obyvateli Ukrajiny.
Naše oddíly z Osmičky jednoznačně odsuzují zákeřný a barbarský útok
Putinova Ruska na Ukrajinu. Takové jednání odporuje svobodné mysli
každého skauta a každé skautky a všem základům,
na kterých stojí skauting.
Pomožme tedy (nejen) dle třetího a čtvrtého bodu skautského zákona. Lze
přispívat finančně i materiálně či povzbudit ukrajinské sestry a bratry na
sociálních sítích (např. na https://www.facebook.com/ukrscout).
Sledujte naše oddílové stránky
www.8ovs.cz, kde se pokusíme postupně
uveřejňovat odkazy a informace
o sbírkách a dalších možnostech pomoci.
Děkujeme.
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● PANSKAUTSKÉ HRY [12. – 13. 2. 2022]
Sobota
Brzký odjezd od loděnice. Ale všichni přijeli včas,
chvilku čekáme jenom na opozdilce z Benátek.
Chystá se krásný víkend, sluníčko, teplo. Po
příjezdu do Rokytnice vyrážíme směrem na
Dvoračky. Piškoty si dělíme tak, aby každý dospělý
nebo rover měl na lanovce dva. Chceme dopoledne
lyžovat, ale moc to nevyšlo. Spousta lidí... Většina
z nás sjela sjezdovku za dopoledne jen dvakrát.
Piškoti cestu lanovkou a po sjezdovce s batohem na
zádech zvládají, Amazonce patří velký dík za péči
o Matěje!

Panskautské hry
--------------Rokytnice - Dvoračky - Erlebaška
12.-13.2.2022

ŽABIČKY

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [10. 2. 2022]
Je jaro! Na zahrádkách jsou vidět nejen sněženky,
ale také talovín zimní a ten je tématem dnešní hry.
Jednotlivá písmenka názvu rostliny jsou morseovkou
napsaná na lístečcích, které jsou rozmístěné po
louce a okolí, až na druhé straně Jizery. Umístění je
očíslováno, čísla jsou na mapách pověšených na
plotě u loděnice. Oběhnutím všech míst podle map
družiny získávají pořadí písmenek, podle kterého
vzniká jednoduchá šifra. Výsledkem je název
rostliny. Úplně jednoduché to zase nebylo, vše
správně měly pouze Bobřice. Rackům chybělo jedno
písmenko, Žralokům také, ale neuměli šifru přečíst.
Chobotnicím se písmenka zamotala a nepovedlo se
jim je rozmotat.
Postupně si družiny poslepu a po hmatu z pytlíku
„čtou“ pět písmenek B-R-A-M-O. Z nich potom mají
sestavit co nejvíc smysluplných slov. Tuto část
schůzky vyhrály holčičí družiny.
Chvíli ještě čteme z „Hrdiny Nika“, pak pokřik a
domů.

Neděle
Vstáváme v 7 hodin. Místo rozcvičky mají Piškoti
vytvořit pár sněhových koulí holýma rukama. Kvůli
předpokládaným davům na Lysé hoře domlouváme
s panem vlekařem, jestli by nám nepustil vlek pod
Dvoračkami, přestože v neděli nejezdí. Máme štěstí,
pustí vlek od 9 do 11. Rychlé balení, Piškoti jsou
v půl deváté vzorně nastoupeni před chatou.
Po lyžování následuje tradiční Krakonošův knoflík,
tentokrát v novém kabátě. Družiny soutěží v sedmi
disciplínách. Za splnění získávají určitý počet
knoflíků. Každou disciplínu mohou plnit jen jednou.
Úkolem je co nejrychleji získat 10 knoflíků. Aby byl
prostor pro taktiku, pro získání deseti knoflíků není
třeba splnit všechny disciplíny. Odměnou vítězné
družině budu dřevěné knoflíky, které vyrobil Štěpka
a visačkou opatřila Ivča.
1. Sloní noha: Ve dvojici, která má svázané vnitřní
nohy, na vnějších nohách je lyže. Úkolem je
vystoupat daný úsek, nahoře připnout vnější lyže a
sjet zpět.
2. Bloudění v mlze: Opět dvojice. Jeden se
zavázanýma očima na lyžích, druhý naviguje. Úkol:
vystoupat úsek a sjet slalom s brankami, které
nesmí spadnout.
3. Sjezd na patách: A zase dvojice – jeden veze
druhého na patkách lyží po dané dráze.
4. Výběh na Dvoračky: Celá družina, prostý výběh
do vrchu. Ale do velkého vrchu.
5. Krmení sobů: Co nejrychleji se prohrabat
sněhem na trávu.
6. Věž ze sněhu: Postavit věž dané výšky.
7. Otužilec: Pro jednotlivce, úkolem je vlézt pro
knoflíky do Kozelského potoka pod Erlebaškou.
Bylo to krásné, svižné, všichni hráli s velkým
zápalem. Do potoka tu a tam někdo lezl
v ponožkách a do vrchu běžel bez bot. Výsledky na
jiném místě (str. 7).

POŘADÍ VE
SKOKU

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [3. 2. 2022]
Dnes je nás málo. Lovení lístků s mapovými
značkami, které následuje po běhací rozcvičce pod
vedením Racků, trvá déle, protože počet lístků byl
naplánován pro dvojnásobek Piškotů. Místo čtyř
družin máme dvě – kluky a holky. Družiny běhají od
studny na Krásné louce štafetovým způsobem na
dvě místa – pod viadukt pro lístky se značkami a
k loděnici pro lístky s názvy značek. Aby to nebylo
tak jednoduché, lístky se nesbírají rukama, ale
nasávají brčkem. Ke konci schůzky v hale počítáme
kořist, děti se učí značky. Stíháme ještě rychlý test
znalosti značek. V obou částech hry o jeden bod
vyhráli kluci.
Zadáváme ještě další kolo běhacích her na
začátek schůzky – od příště s míčem. Zbývá chvilka
času na čtení „Hrdiny Nika“ od Eduarda Štorcha.
Tahle knížka by nám měla dát téma letošního
tábora. Připomínáme také deníky a výzvu fyzické
zdatnosti.

Takové štěstí neměla jedna z benáteckých
skautek, která nezvládla sjezd od lanovky k chatě.
Riki volá horskou službu a Fix s Jančou s nimi jedou
dolů a potom do nemocnice...
Odpolední závody ve skoku, slalomu a sjezdu
/nebo to byl super(b)obří slalom?/ potom už proběhly
v klidu a pohodě. Výsledky na jiném místě.
Večer na chatě vaříme, pomáhají některé
Piškotky. Ostatní Piškoti třídí dresy, pomáhá jim
Honza. Nějak se při tom stalo, že se jim zavřely
dveře od pokoje a nešly otevřít. Děti postupně
vylézají oknem. Fretka rozebral zámek. Už už chtěl
volat správce, když v tom přišel Sup, nějak ty dveře
chytil a otevřel… Vyšlo to akorát k času večeře!
Vracejí se Fix s Jančou. Přijeli zpět skútrem
z Dvoraček, také rovnou k večeři. Následuje
vyhlášení výsledků závodů, roveři organizují večerní
program.

SKOK (m)

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

VLČATA

co bylo

BERY

4,0

JÁĎA

4,0

2

BÁRA

4,5

1

ELINKA

4,5

EMILKA

3,0

3

OROBINKA

3,0

3

ŠNELLY

3,0

TERKA

2,0

1

27,35

3

21,72

3

23,29

5

14

4.

32,66

8

7

15

5.

5

23,84

16

6.

31,31
30,69

4

25,97

9

33,37

4

17

3

23,04

7. – 8.

10
6

23,69

6

7. – 8.

31,38

17

5

25,50

8

9.

7

21

6

31,98

25,97

9

22

10.

KLÁĎA

1,0

MEGGIE

2,5

4

33,00

9

11.

35,19

11

23

2

10

4,0

31,90

BREPTA

26

12.

40,03

11

3,0

33,07

TREPKA

12

3

JANTAROVÁ ZEMĚ
hudba a text: Pavel „Žalman“ Lohonka

Am
C
Am
Do splašenejch koní už zase lovci střílí,
C
Em
ulicí je ženou dolů k ohradám
Dm
Am
zítra jako vloni, hra je pro ně dohraná,
Dm
Am
bujný hlavy skloní někam do trávy.

Potom už jenom svačíme na sluníčku a vyrážíme
na lyžích z kopce dolů k Supobusu. Supobus po
ledu vyjíždí z parkoviště dlouho a těžce. Cesta domů
už je v pohodě, jediná zácpa nás chvíli zdržela u
Březiny. V Boleslavi jsme dokonce o necelou hodinu
dříve, než byl plánovaný příjezd.
Rádi bychom poděkovali za spolupráci všem
roverům, zejména za pomoc při transportu menších
dětí lanovkou.

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

zapsala Jana

otevřené oči

V minulém měsíci jste se
měli porozhlédnout po ptáčcích ve svém okolí.
Řada z vás nakreslila krásné sýkorky,
vrabce, kosy, Mýval přidala také tučňáka,
který se zřejmě na Bradleci vynořil ze
Švarďáku.

Em Dm Am Dm Am

Krá...

Po úvodní míčové rozcvičce následuje družinová
miniolympiáda, která se skládá ze čtyř soutěží:
štafety pro mapové značky a jejich určení, stavby
Babylonské věže (ze sirek, postupně každý přidává
sirku, komu při přidání věž spadne, bere všechny
spadlé sirky, vítězí ten, kdo má sirek nejméně; hraje
se na čas), držení peříčka foukáním co nejdéle ve
vzduchu a poslední hra na paměť – „přijela tetička
z Číny“.
Na konci stíháme s některými projít stezky, kluci
se věnují své nástěnce a na závěr také přečteme
pár řádků z „Hrdiny Nika“.

Dm
Am
Krá, až si kabát změní,
Dm
Am
krá, bílé vrány odletí.
Dm
Am
Krá, v Jantarový zemi
F
Em
přistanou v jiném století.

Zamčený jsou stáje, kat už hřívy stříhá,
lovčí král je v kapli postý korunován.
Sníh pomalu taje, těla stromů se probouzí,
v jantarový zemi bude zas co pít.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [17. 2. 2022]

Úkoly na březen
1. Napište, jestli se mohl tučňák zatoulat na Bradlec ze severního pólu, a doplňte,
proč si to myslíte.
2. O ptáčcích si ještě budeme povídat na schůzkách, tak pozorujte dál a svá
pozorování si zapisujte. Třeba potkáte i některé další druhy (u Mývala o tom
nepochybujeme).
3. Jaro se nám rozjíždí, řada z nás začíná pěkně posmrkávat. Můžou za to mimo jiné
některé kvetoucí stromy. Řada z nich vykvétá, ještě když leží sníh. Zaměřte se na
následujích druhy: vrba, olše, líska, bříza. Najděte si ve svém okolí jeden z výše
uvedených stromů a pozorujte celý měsíc, jak se mění. Jak kvete, jaké má pupeny, kdy
začínají rašit listy a tak dále. Jestli třeba v koruně stromu nějaký ptáček nestaví
hnízdo... Pozorování kreslete do zápisníků.
Otevřené oči tentokrát odevzdávejte až na poslední březnové schůzce (31. 3.)!

Ředitel Krkonošského muzea Jan Luštinec
k tomu říká: „Až později vešlo ve známost, že
Hanč svého přítele Vrbatu na závody pozval
jako diváka. Někde na trase se museli potkat a
Vrbata mu obětavě dal své šatstvo, aby jak
předpokládal, mohl závod dokončit. Sám sebe
vydal všanc vichřici, jen aby příteli pomohl.“
Nedaleko od místa, kde našli Hanče, zmrzl
i Václav Vrbata, Hančův kamarád, který jej

přišel povzbudit a ve sněhové vánici mu půjčil
svůj kabát a čepici.
Čin Vrbaty, který za záchranu kamaráda
obětoval svůj život, se stal impulzem ke vzniku
záchranných služeb a 12. května 1935 i
jednotné
organizace
Horské
služby
v Krkonoších. Na památku jejich tragické smrti
je 24. březen slaven jako Den Horské služby.
- Václav Pokorný, extrastory.cz -

E
Hanč

Před

Vrbata

Rath

109 lety se odehrála v Krkonoších
tragédie, která předčasně ukončila život dvou
mladých sportovců a blízkých přátel, Bohumila
Hanče a Václava Vrbaty. Skamarádili se spolu
na vojně, při společné službě v bosenském
Sarajevu. Pocházeli ze stejného kraje a měli i
stejnou zálibu ve sportování. Hanč dával
přednost lyžím a Vrbata cvičení v Sokole, i když
lyžovat uměl také.
O Velikonocích 24. března 1913 se pořádal
osmý ročník krkonošského mezinárodního
závodu na 50 km. Českým želízkem v ohni byl
Bohumil Hanč, který si v únoru ve Vysokém
nad Jizerou vyjel titul „mistra Krkonoš“. Trasa
vedla z Labské boudy na Horní Mísečky. Start
závodu začal v sedm hodin a vzhledem k
vlídnému počasí se šest účastníků závodu
vydalo na trať pouze v košilích a lehkých
kalhotách. Byli mezi nimi čtyři Češi, německý
favorit Oswald Bartel a pražský Němec
Emerich Rath.
Kolem deváté hodiny se počasí náhle
zhoršilo, spustil se déšť s ostrým vichrem, který
se proměnil ve sněhovou vánici. Během dvou
hodin všichni účastníci závodu souboj vzdali a
jediný Hanč zůstal na trati.

V 11 hodin a 3 minuty u kontrolního
stanoviště Nová Slezská bouda dostává Hanč
od rozhodčího citrón a rukavice. O hodinu
později na labském štítu Violík rozhodčí na něj
křičí, že ostatní už ze závodu odstoupili. Hanč
ho zřejmě neslyší. Mezitím se rozhodčí a
závodníci odebírají k Labské boudě a čekají
tam na Hanče.
Po marném čekání Rath, Jarolímek a
rozhodčí Fischer vyrážejí svého kolegu
hledat. Každý jede jiným směrem, aby
prozkoumali území od Harrachových kamenů
přes Zlaté návrší až k Mísečkám. Ve sněhové
vánici objeví bezvládného Hanče Emerich Rath
a pokouší se ho odnést na zádech do bezpečí.
Vleče ho několik set metrů, ale s hrůzou si
uvědomí, že záchrana kamaráda je nad jeho
síly. Vrátí se pro lyže a zcela vyčerpán pak
dorazí na Labskou boudu, kde oznámí polohu
pohřešovaného závodníka.
Záchranáři Hanče přivážejí, je však tak
podchlazený, že oživovací pokusy jsou zcela
marné. Přítomnému lékaři nezbývá než
konstatovat smrt vysílením a ochrnutím srdce.
Mrtvý Hanč ale k údivu všech má na sobě
kabát, rukavice i čepici. Odkud? Vždyť vyjel
jen v košili!

Mapa osudného závodu
(z časopisu Krkonoše –
Jizerské hory)
Měl to být Hančův poslední
závod, jeho žena Slávka
čekala dítě a on se chtěl
věnovat rodině a všednímu
životu. Ale předtím toužil
získat ještě jeden, poslední
titul.
Na start závodu se
vydal den předem
pěšky s lyžemi přes
rameno, z Hrabačova ušel 21 km a
vystoupal
téměř 1 000 m.
„Je nutné zdůraznit
nebezpečí při
rychlých
povětrnostních
zvratech, kdy se
klidné počasí
během několika
minut změní ve
sněhovou bouři s
poklesem teplot a
často dochází k
ohrožení života
návštěvníků,“
varuje stará
lyžařská mapa
návštěvníky
Krkonoš.

