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Stoprocentní docházku měli: 

V dubnu byl 5 oddílových podniků, na kterých 

jsme na vodě ujeli: 

Steveho mailování na začátek: 

 

Ahoj Fretka, 

Mozna ja jed do tabor tento rok. Kdy tabor? 

Covid ted neni moc...to je maly ted. Mam vakcina 

a booster taky. Jak Oddil? Jesta stary skauty a  

mlade skauty? I still try to learn more Cesky on 

my own and have been working on vocabulary; 

my grammar is still terrible. We are busy here in 

Alaska and there is quite a bit of new construc-

tion, so I have many new clients and projects to 

design. I hope all is well in Ceska Republika 

(Czechia). ..and I hope the war in Ukraine ends 

soon without spilling over into Slovakia, Hungary, 

or Poland. The situation makes me ill with con-

cern. If that ever happened in your country, I 

would be on the first plane to fly and come help 

you fight them. Let me know what you think and 

say hello to all of the Oddil. Thanks, 

Steve Keller Architect 

8.3. 2022 

 

A víc se mi sem nevešlo :(( 

 

No vězte, že se diskuze rozvinula, Steve přijede 

24.6. a bude s námi nejspíše na celý tábor, možná 

pojdede i s přípravkou  

 

 

 

 

 

 

 



výstava na hradě “Stačí trocha fantazie – vernisáž a zábavné odpo-
ledne” s přednáškou Bubly “Stopy Jaroslava Foglara v Mladé Bolesla-
vi”  

Sraz v pátek v 17:00 na hlavním nádraží, návrat v neděli v 16.30 
tamtéž. S sebou vhodně sbalené věci na puťák – VŠE V JEDNÉ 
KROSNĚ. Spíme venku – přiměřeně teplý spacák, karimatku, celtu, 
jídlo a pití na celý víkend – stačí asi 1,5 l, cestou budou studánky. 
Na sebe vhodnou obuv a oblečení, přijděte se skautským šátkem. 
Případné dodatečné info bude včas zasláno všem na mail.  

Chystejte vybavení a věci. Co nejdříve upřesníme cenu za tábor 
a další věci.  

Dál bude pokračovat Boj družin. Rozjíždějí se táborové přípravy.  

Docházka! Někteří nemají dobrou docházku (schůzky/výpravy) - je třeba to zlepšit!  

Na táboře s námi bude po 2leté covidové přestávce z Aljašky náš americký bratr Steve, budete moct na 
táboře potrénovat angličtinu :-) Už můžete zlehka začít – viz kousek přiložené emailové komunikace… Steve 
má vždy přesně spočítané dny do tábora – doufám, že se těšíte také tak :-) 

Pár vás dluží registrační poplatek! Je třeba doplatit, ať můžeme uzavřít! 

V dubnu (9.4.) organizoval náš oddíl ZVaS (Závod Vlčat a Světlušek) u nás na loděnici v MB. Motto: Po 
stopách poháru Dědečka automobila. Vše proběhlo hladce, závody hodnotíme jako zdařilé. Velký dík všem, 
kdo se zapojili do pomoci - roveři, vedoucí, kormidelníci a člunaři Bobřího oddílu + všichni další. Největší dík 
patří Fixovi (velitel závodu) a Budulovi (hlavní rozhodčí). Obě hlídky našich Piškotů zvítězili ve svých kategori-
ích - nebylo to ale “kdo počítá, vyhrává” :-) - a budou reprezentovat Osmičku v krajských kolech (Kutná Hora, 
4.6., světlušky + Nymburk, 11.6., vlčata. Budeme držet palce!  

 

Vernisáž výstavy  

Stačí trocha fantazie Bublova výstava 

https://bit.ly/37ZYjj2
https://bit.ly/37ZYjj2
https://www.muzeummb.cz/stopy-jaroslava-foglara-v-mlade-boleslavi/


Na začátku schůzky Budul zapsal docházku a přivítal novou členku bobřího oddílu, Káju. Pak jsme šli ven 

trénovat po družinách lakros. Když jsme dotrénovali zvedání tenisáku a mašlování, tak jsme šli na družinové 

soutěže v lakrosu. První soutěž spočívala v tom, že z každé družiny šli dva lidi, kteří si lakroskami měli přeha-

zovat tenisák (a taky ho chytat). Ten, kdo měl nejvíc přehození a chycení, vyhrál. Druhá soutěž byla něco jako 

družinová štafeta, akorát se muselo s mašlováním oběhnout ceduli a předat míček. Družina, která byla nej-

rychlejší, vyhrála. Třetí soutěž je také něco jako družinová štafeta, akorát jsme běželi, zvedli míšek, mašlovali, 

položili míček, oběhli ceduli, zvedli míček, mašlovali, položili míček, běželi a předali lakrosku. Vítězem se stala 

opět nejrychlejší družina. Když jsme skončili s lakrosem, tak jsme šli dovnitř a Fretka nám ukázal Kima v elek-

tronické podobě, Káje řekl něco o stránkách našeho oddílu a šli jsme na šifry. Družiny dostaly sedm šifer 

a rozlezly se po loděnici (někdo zůstal v klubovně, někdo šel k piškotům a někdo šel na terasu). Po dokončení 

šifer jsme si je vysvětlili, rozdali si Kima a šli jsme domů. 

Schůzku začínáme tréninkem lakrosu. Poté se rozdělíme do tří skupin a obcházíme 2 stanoviště. Na jednom 

stanovišti je Fretka, který má zručnost. Prvním úkolem je složit pumpičku (jen trochu) a nafouknout duši 

od kola. Následně máme poznat zhruba 10 nástrojů. Na druhém stanovišti je Budul s šifrou. Je to morseovka, 

ale pískaná. Vyluštěný text byl o původu Velikonoc. Bylo to docela těžké, i když to bylo hodně zpomalené. 

Někomu potom ještě Budul pustil šifru v původní verzi, která byla opravdu hodně rychlá. Nakonec má Pam-

peliška připravenou zpola běhací zpola šifrovací hru. Každá družina dostane papírové vajíčko s šifrou, kte-

rá ho dovede na další místo. Celkem je těchto stanovišť 5. Celé se to podaří oběhnout jen Zelené. Pak už je 

konec a jdeme domů.  

Sešli jsme se tradičně v 16 h na klubovně. Schůzku jsme odstartovali pokřikem, zapsala se docházka a pově-

děli jsme si něco málo o blížících se Velikonocích. Poté jsme se po družinách rozešli na tři stanoviště. Na prv-

ním dvě družiny společně trénovali lakros-sport od severoamerických indiánů. Na druhém stanovišti byla 

zručnost, ne všichni totiž umíme přišít knoflík. A na třetím byl trénink morseovky, jiným způsobem, než jsme 

zvyklí. Z reproduktoru nám byl puštěn záznam textu v morseovce, a my měli rovnou zapisovat/přijímat zprávu 

týkající se Velikonoc, a poté ji přeložit. No, máme co trénovat. Druhá půlka oddílovky probíhala také po dru-

žinách. Šli jsme na louku, kde nám byla vysvětlena pravidla pro hru. Týkalo se to různých druhů šifer a jejich 

luštění. V okolí klubovny jsme obíhali rozluštěná místa. Na kterých nás čekalo další krásné papírové vajíčko s 

další šifrou. Dokončit stihla pouze jedna družina, potřebovali bychom ještě trochu času. Byla to krásná slu-

nečná oddílovka... 

Zahajujeme po družinách, no, ono to bylo hodně namíchané, ale to je vlastně jedno, poněvadž důležitější 

byla stejně náplň našich slov, která se týkala ještě minulé schůzky, povídali jsme si totiž o našich vzorech, 

o tom, proč jsou pro nás vzory a co to pro nás znamená; každý mluvil nějakou tu minutu před ostatními, 

poté jsme navázali videem o Emerichu Rathovi – obdivuhodném to sportovci, který, ač olympionikem, pod-

lehl totalitnímu režimu – no video skončilo a vydali jsme se ven, kde již čekali lístečky, jako obvykle, tentokrá-

te se ale jednalo o poněkud alternovanou tradiční kratochvíli, na lístečkách byly odpovědi na otázky, vždy 

jedna správná a jedna špatná, schválně, kdo si zapamatoval o Rathovi nejvíce, to už ale zase jdeme dovnitř, 

abychom si podiskutovali o funkci vzorů v našich životech, o jejich důležitosti a tak, no prostě kam šla zrovna 

řeč, tam jsme ji následovali, i kdyby nakrásně putovala dolů mezi krakorce, aby naložila lodě na výpravu. 

 



Sešli jsme se ve 14:00 v pátek 22. 4. na hlavním nádraží. Jeli jsme autobusem do České Lípy, kvůli výluce 

na trati. Z Lípy jsme jeli do Ústí nad Labem, tentokrát už vlakem, a z Ústí do Bíliny. Prošli jsme Bílinou a vydali 

se na výsypku, ze které byla vidět elektrárna Ledvice a hnědouhelný důl za ní. Dorazili jsme, když se už začalo 

stmívat, a tak jsme postavili  přístřešky a najedli se. Po jídle byla zpívanda a Budulovo informační okénko 

o místě kde se zrovna nacházíme. Druhý den jsme se po rozcvičce zase vydali zpět do Bíliny. Na břehu (řeky) 

Bíliny jsme se připravili na vodu a zahráli nějaké hry. V půl dvanácté jsme vyrazili na vodu. Obědvali jsme asi 

po pěti kilometrech plavby a opět nám nechyběl výhled na Ledvice. Po obědě následovalo Fretkovo technic-

ké okénko o elektrárnách forsenScoots.  

 

Pak už jsme pokračovali k vesničce Malhostice, kde jsme zahráli polaře, a pak se rozhodli zde přespat. 

Po večeři jsme hráli čísla a pak následovala zpívanda. Ráno jsme vyrazili už ve třičtvrtě na  devět. Na jezu v 

Ústí začalo pršet, to bylo okolo jedenácté hodiny, ve čtvrt na dvanáct jsme přepluli Labe. Po umytí a naložení 

lodí jsme se vydali přes Mariánský most, kde nechybělo Budulovo informační okénko o mostě, na Větruši. 

Odtamtud jsme se vydali do centra a tam byl rozchod. Pak už jsme šli na západní železniční nádraží a jeli 

domů. Přestupovali jsme ve Všetatech a do Boleslavi jsme přijeli v půl sedmé. Upluli jsme 37,7 kilometrů na 

vodě a „přejeli“ tři jezy. 

 
Ups, kámen. 

Fotky z výpravy zde. 

Labe je tak široké, že ty 

lodičky na fotce  skoro ani 

nejsou vidět, ale jsou tam, 

fakt. V pravé půlce. 

https://photos.app.goo.gl/wYM5vKvbcv66sjTU7


Netradiční umístění multimédií má jednoduchý důvod, vraťme se 
ještě na výpravu na Bílinu a poté ještě dál do minulosti… 
 
Bílina – zajímavá řeka v silně průmyslové oblasti se spoustou zají-
mavostí (přeložky, zatrubnění), lomy, výsypky – řekneme a ukáže-
me si k tomu víc na některé ze schůzek. Naštěstí si příroda bere 
krajinu zpět, i když samozřejmě v jiné podobě.  

Dnes tedy malá ochutnávka, zasypaný kostel v Radovesicích, kou-
sek od místa, kde jsme v pátek spali.  
 

Fretka 
 
 
 

Tajemný qr kód , hehe 

https://www.lidovky.cz/domov/student-architektury-navrhl-pristup-k-zasypanemu-kostelu.A171110_135930_ln_domov_rsa


Družinovou schůzku jsme začali hrou s uzlovačkami venku. Byl to trénink na skautball, takže jsme si každý 

vzali uzlovačky a připevnili si je kolem pasu. Úkolem bylo vytrhnout někomu ostatním takovýto ocásek 

a nasbírat jich co nejvíc, ale pokud byl někomu vytrhnut, vypadl.  

Pokračovali jsme na Svišťovu šifru, kde bylo několik otázek o sv. Jiřím, patronu skautů, zašifrované různým 

způsobem. Kolem klubovny pak byly lístečky s odpověďmi.  

Následovala hra bounce off, ve které bylo pole 6x6 a úkolem bylo postavit na tomto poli vylosovaný tvar 

házením míčku o zem dřív než tvůj soupeř. Pak jsme luštili morseovku od Čápa s úryvkem z Hobita a nakonec 

jsme si zahráli fotbal s ostatními.  

Sešli jsme se jako vždy před v klubovně okolo čtvrté odpoledne, když nám bylo řečeno co máme dělat, tak 

jsme vyrazily ven trénovat fotbal s Robíkem ❤. Když jsme dotrénovali, tak jsme šli hrát lakros. Poté jsme šli 

dovnitř luštit šifry (skončilo to tragicky), následovaly otázky ze skautingu, to dopadlo relativně dobře, pak už 

bylo jen závěrečné slovo a poté se chvíli po oddílovce ještě hrál fotbal a pak už jsme jen šli domů. 

Naše družinová schůzka začala o půl hodiny dříve, tedy v 15:30. Na začátku jsme hráli lakros. Nahrávali jsme 

si, hráli lakrosová čísla a hru, ve které bylo úkolem si ve dvojici co nejvíc krát přehodit bez toho, aby míček 

spadl nebo aby ho druhá dvojice chytila. Po úklidu lakrosek nám Matouš pověděl něco o sv. Jiřím. Pak jsme 

hráli hru, ve které jsou otázky Kdo? Co dělal? S kým? A další, člověk si vymyslí odpověď a napíše ji na papír 

v morseovce, přehne a pošle dál. Po dohrání hry jsme hráli fotbal a byl konec schůzky. 

Určitě zápis někdo napsal, jenom ho neposlal  

 



Vojta byl aktivním členem oddílu v letech 2016-2019. Do Německa se odstěhoval bezmála před třemi lety. Chce 

se stát kovářem. S oddílem si ani nyní nenechá ujít každoroční manévry, v dubnu dorazil dokonce i na schůzku. 

 

Takže, emigrace do Německa. Hm. No, začněme něčím málo o mně, a kde bydlím. Jmenuji se Polák a bydlím 

s mojí sestrou ve Freibergu (Freiberg ne Freiburg, rozdíl jen jedno písmeno, ale zhruba 500 km). Zbytek mojí 

rodiny žije na Muldě, kam dojíždím o víkendech (to je asi 30 km od Freibergu). (Freiberg se nachází 

v německém podhůří Krušných hor (Erzgebirge) asi 30 km od Drážďan – pozn. red.) 

Freiberg je o něco menší než Mladá Boleslav (asi 40 000 obyvatel), ale město se pomalu vylidňuje, protože 

stříbrný důl, na kterém bylo město založeno, byl naposledy použit k těžbě v roce 1969. Od té doby jsou štoly 

používané pouze univerzitou a dnes i muzeem, které zde pořádá prohlídky. 

Z přechodu do Německa jsem měl strach jako každý jiný, protože sice jsem měl němčinu na škole, no mnoho 

jsem se tam nenaučil. Ale musím uznat, že naučit se německy není tak těžké už jen proto, že člověk nemá 

jinou možnost a aspoň u nás je člověku poskytnuto vše, co potřebuje, aby se naučil. A když člověk ani po více 

letech neumí, je to jen a jen jeho vina.  

Škola v Německu není moc rozdílná od té v Česku. Největší rozdíly asi jsou, že máme známky 1 až 6, a že se 

na hodně školách vyučuje v blocích a ne hodinách (1 blok je 90 minut), ale zase máme jenom 3, maximálně 4 

bloky denně. Na německých školách je oproti českým mnohem více cizinců. Na naší škole je jich ještě více, 

protože máme DAZ (speciální třída pro cizince, kde se učí skoro jen němčina). Další poměrně velký rozdíl je, 

že máme 2 typy tříd - ty normální, kde je většina lidí a pak Hauptschule, kde jsou jenom lidi s hodně špatnými 

známkami, kteří končí už v 9 třídě. Pokud člověk skončí už v 9 třídě, je v podstatě jeho jediná možnost učňák. 

Takže všichni, kdo to zvládnou, si dělají 10. třídu. 

Rozdíl, na který se musí připravit každý, kdo se odstěhuje do Německa, je, že Němci jsou jiní než Češi a to ve 

většině případů razantně. Člověk samozřejmě narazí na lidi pro nás „normální“, ale potom pozná lidi, 

z kterých si jen řekne „co tu dělám“ (z vlastní zkušenosti a zkušenosti několika rodinných příslušníků). 

K závěru bych chtěl říci, že Německo je hodně podobné Česku, jen více byrokratické a přísnější, ale celkově to 

tu není zlé. Bohužel vysvětlit, jaké to je žít v Německu, se moc dobře nedá, protože lidé, kteří ovlivňují váš 

zážitek nejvíce, jsou v každém městě a státu jiní.  

 

 

Vojta Polák 


