
 1. Bára 144
 2. Orobinka 134
 3. Bery 128
 4. Terka 121
 5. Matěj 120
 6. Elinka 119
 7. Brzdička 116
 8. Šnelly 114
 9.–10. Kuba 104
 9.–10. Trepka 104
11. Teodor 101
12. Bodlák  98
13. Tesák  91
14. Modrák  84
15. Brepta  82
16. Štípač  79

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [6. 1. 2022]
 Novoroční schůzku trávíme z velké části venku.
Máme pro každého připravených několik dvojic
„věšteb“ pro nový rok. Vždy je na jednom lístku
podstatné jméno a na druhém příavné. Jsou
rozmístěné na několika stanovištích po Krásné
louce. Kromě věšteckých lístečků jsou na některých
stanovištích i dobroty. Pro věštby si ale Piškoti musí
doběhnout s hořící svíčkou nebo prskavkou. Takže
začínáme zostra štafetovým během pro zásobu
svíček, prskavek a sirek. Družina, která si toho
ulovila víc, má větší šance. Potom si každá družina
určuje taktiku a ze svých stanovišť se vydává na lov.
Rackům v polovině došly sirky, trochu fouká, taky si
jich asi ulovili málo. Někdo musí hlídat zapálené
svíčky, aby bylo pořád od čeho zapalovat prskavky.
Chobotkám se stalo po chvíli totéž, co Rackům.
Přidáváme postiženým družinám sirku, dnes jde
hlavně o hru. Rackové přišli o světlo i podruhé,
ostatní družiny ale vše zvládly skvěle. Po rozebrání
věšteb a sladkých odměn všechno uklízíme a
v klubovně si sedáme kolem velkého stolu, čteme si
věštbičky, dáváme si čaj a dojídáme cukroví, které
tady zbylo po Bobřím oddíle. Děkujeme!
S věštbičkami je docela legrace, protože některá
náhodná spojení nedávají na první pohled smysl a
tak se snažíme ho najít.
 Krátce vzpomínáme na předvánoční balet
Louskáček. Piškoti měli napsat a nakreslit, o čem byl
vánoční baletní příběh. Hodně z nich se s tím
popralo se ctí.
 Ještě soutěž, kdo si všimne změn v naší klubovně.
Před Vánoci jsme měli brigádu a kromě toho, že je
tady uklizeno, na dřevěném obložení přibyly věšáčky
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bodování

 1.  BOBŘICE Ø 92,2
 2. CHOBOTNICE Ø 91,4
 3. RACCI Ø 79,5
 4. ŽRALOCI Ø 76,9

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

17. Martin 77
18. Mýval 69
19. Průvan 64
20. Eliáš 58
21. Kláďa 53
22. Jáďa 52
23. Emilka 38
24. Meggie 35
25. Pátek 24 
26. Tomáš  3

ú n o r   –   m ě s í c   h l a d u
oddílová schůzka3. 2. 2022
oddílová schůzka10. 2. 2022

oddílová schůzka17. 2. 2022

12.–13. 2. 2022 PANSKAUTSKÉ HRY – ERLEBAŠKA

na batohy, obrázky A. B. Svojsíka,
R. B. Powella a E. T. Setona visí
na stěně  a  přibyl  i  obrázek  J. R.
Ořovského. Body za všímavost dostávají Bára,
Mýval a Modrák. Připomínáme si Ořovského
prvosjezd Václavského náměstí v Praze, od nějž
právě uplynulo 135 let.
 Nakonec rozdáváme Piškotí stránky a nabádáme
Piškoty k větší aktivitě, hlavně co se týká
Otevřených očí. V prosinci to byla bída! Tímto se
také omlouváme Tádovi, který v prosinci také
odevzdal otevřené oči, a zapomněli jsme ho za to
vyzdvihnout J
 Hroch se stal naším stálým členem. Jsme všichni
rádi, že s námi jezdí i starší členové z Bobřího
oddílu! Postupně si někteří z nich doplňují
čekatelské a vůdcovské zkoušky a začínají se
zapojovat i do vedení mladších oddílů. S Benja-
mínky spolupracuje Klárka a Náprstek, s Piškoty
jezdí alespoň na výpravy Pampeliška a teď se přidal
ještě Hroch. Brzda se začátkem roku potýká se
zdravotními komplikacemi, tak mu přejeme brzké
uzdravení, aby s námi zase mohl jezdit.

● PĚŠÍ STOPAŘSKÁ VÝPRAVA „POLÁRNÍ  
EXPRES“ [8. 1. 2022]
 Na nádraží je nás celkem 20. Nakonec jede 17
dětí, Jana, Honza a Pampeliška. Jedeme do
Jedlové, přímým vlakem bez přestupu. Stejným
vlakem jede také jedna z družin Bobřího oddílu, kteří
mají dnes družinové výpravy.
 Čas ve vlaku věnujeme uzlování a morseovce.
Řada Piškotů má značné mezery, tak se to hodí.
V Jedlové jsme na čas. Orientujeme se a vyrážíme.

 Celoodílová výprava na Erlebašku – Panskautské hry. Jedná se o sjezdařskou akci,
přednostně pro samostatné sjezdaře (jízda na vleku a na lanovce i s batohem, základy
ovládání lyží). Podle počtu dětí po domluvě případně vezmeme i sjezdaře začátečníky.
Výprava není pro pěší. Vybíráme 600 Kč, v ceně je zahrnuto ubytování, doprava,
sobotní večeře a nedělní snídaně. Peníze na vleky předběžně na 3 hodiny na Lysé
hoře v sobotu a na tři hodiny v neděli. Peníze na vleky ještě upřesníme, uvažujeme
totiž i o hromadném zakoupení skipasu. Svačiny na sobotu a neděli a nedělní oběd
každý své. Kapesné na případné zakoupení drobného občerstvení. V neděli
dopoledne musíme vyklidit chatu a už se do ní nevrátíme, nebude tedy možné si ohřát
jídlo. VŠICHNI MUSÍ MÍT SPACÁK! Ostatní podrobnosti upřesníme e-mailem.

co bylo

...co bude
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vlčat a žabiček 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav

D r u ž i n y

C  100% docházka:  Orobinka, Trepka, Bára, Elinka, Terka,  C
Matěj, Brzdička, Kuba, Teodor.
(v lednu bylo 5 oddílových podniků)



Lehce sněží a dost to klouže. Pod sněhem jsou
schované zmrzlé louže.
 10:34 – rozcestí Pod Konopáčem. Rozdělujeme
první body za orientaci.
 11:05 – Třípanský sloup pod Konopáčem. Krásné
místo nabité spoustou zajímavostí – rozmezí tří
panství (Rumburk, Zákupy, Česká Kamenice). Sloup
sv. Jakuba, patrona poutníků, u úvozu staré pražské
cesty, což „byla významná historická obchodní
stezka, která od přelomu 9. a 10. století až po
novověk představovala důležitou dopravní spojnici
mezi Horní Lužicí a Prahou. Cesta začínala v
Budyšíně, u Obergurigu překročila Sprévu a proti
jejímu toku pokračovala k Sohlandu. Odtud zamířila
ke Šluknovu a dále k Rumburku. Pak pokračovala k
Jiřetínu pod Jedlovou a dále na jih přes hřeben
Lužických hor a kolem skalního hradu Sloup do
České Lípy, odkud vedla do středních Čech a do
metropole českého království.“ (Wikipedie)

 Další postup po široké zapadané cestě s vyjetými
hlubokými kolejemi plnými vody pod tenkou ledovou
slupkou zapadanou sněhem. Při boji o míček do
jedné takové rýhy zahučel Martin. Postupujeme
rychle dál, je potřeba nevychladnout a najít místo
k převléknutí.
 14:06 – rozcestí Pod Velkým Bukem. Vyhlašu-
jeme družinovou soutěž otázkovou a úkolovou,
družiny získávají body za různé rychlé závody,
otázky a úkoly, které nás po cestě napadají.
 15:30 – u přístřešku na kraji Svoru se scho-
váváme a jíme. Taky převlíkáme Martina.
 16:06 – rozcestí Pod Klíčem. Nahoru nejdeme.
Klouže to, chumelí a stmívá se. Stejně přes mlhu
není nic vidět. Už jsme tady jednou byli a Brzdička i
Brepta si na výpravu vzpomínají. Brzdička si
dokonce vzpomněl, že jsme tenkrát hráli
Amundsena.
 Nad Svorem koulovačka. Body získané cestou
družiny mění za sněhové koule. Klučičí družiny se
spojují proti holčičím. Holky mají 67 koulí, kluci 59.
Bitvu přesto vyhráli kluci, protože jsou prostě
akčnější. Eskymáckou honičku potom vyhrály Bery a
Orobinka. Těsně před setměním ještě stíháme
nevázanou koulovačku. Pár „vystřelených“ očí,
nakonec se to zvrhlo proti nám. Stmívá se...
 17:00 – odchod k vlaku.
 17.30 – nádraží – družinový uzlovací maraton:
 1.  01:23.44 01:23.44 Rackové
  2.  01:31.44 00:08.00 Bobřice, ale mají
     špatně škoťák a dračák
 3.  02:06.42 00:34.98 Chobotky.
 Žraloci neměřeni, neměli škoťák, rybářák a dračák.
Celkové pořadí uzlovacího maratonu: Rackové,
Chobotnice, Bobřice, Žraloci.
 Vlak jede na čas v 17:47. V Bělé vystupuje Trepka,
v Bakově  Bery. Děti ve vlaku  píšou deníky a řeší
jednotné číslo slova Zákupy, jestli ten Zákup nebo ta
Zákupa... V Boleslavi jsme přesně podle jízdního
řádu. Děkujeme Průvanovi za pěkné pojmenování
výpravy: Polární expres!

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [13. 1. 2022]
 Druhou schůzku nového roku věnujeme malé
prověrce fyzických schopností. Jak se na nás
podepsalo vánoční lenošení? Po úvodní běhavé hře
na rozdýchání následuje nástup na jednotlivá
stanoviště: skáče se přes švihadlo, hází tenisákem a
se zátěží v batohu se běhá do schodů. Též
zkoušíme, jak jsme přes všechno to cukroví a
chlebíčky schopni se předklonit. Dá se říci, že až se
na výpravě hory zeptají, budeme připraveni! A ti, kdo
tak úplně připraveni nejsou, to na dnešní schůzce
zjistili a doufáme, že na sobě zapracují.
 Na závěr schůzky se přesouváme do haly
v loděnici, kde se Piškoti sesedají po družinách a ti
zkušenější předávají mladším svůj uzlovací um
(nebo se o to alespoň pokoušejí).

 Aby toho nebylo má-
lo, prozkoumáváme ne-
daleký řopík. Sněžení
houstne. Krátký otázkáč
určil pořadí samo-
statného postupu po
jednotlivých družinách.
Kdo získal tři body,
mohl vyrazit po turi-
stické značce na vrchol
Konopáče. Družiny vy-
rážejí v pořadí Bobřice,
Chobotky, Žraloci, Rac-
kové. Cestou je úkolem spočítat bunkry kolem cesty.
 11:36 – Konopáč. Nahoře první Bobřice (11:23),
druhé Chobotnice (11:24). Klučičí družiny na
společném čtvrtém místě, protože minuli první
odbočku a šli špatně. (11:29 Rackové, 11:33
Žraloci). Na vrcholové skále se fotíme, kormidelníci
zůstávají nahoře, družiny se přesouvají pod kopec.
Kormidelníci postupně signalizují stejné slovo.
Pořadí: B, Ch, R, Ž.
 12:20 – pozorujeme stopy zajíce. Cestou házíme
tenisák, kdo chytí ze vzduchu má 2 body, kdo
nechytí, ale přinese, 1 bod.
 Sněžení houstne. Před 13 hod se schováváme
v železniční zastávce Nová Huť a obědváme. Chvíli
po jedné vyrážíme dál. Sněhu přibývá, pořád padá a
louže už nejsou vůbec vidět. Matěj se propadá
jednou nohou do potůčku.

 13:30 – pod provizor-
ním přístřeškem (Piško-
ti nad námi drží rozta-
ženou pláštěnku) pře-
vlékáme Matějovi po-
nožky. Místo mokré
dostává jednu nepro-
mokavou.

zprávy z oddílu● REGISTRACE
 Máme odevzdanou registraci na letošní rok.
Piškotů je aktuálně 27. A v celé Osmičce, tzn. od
nejmenších Benjamínků, přes Piškoty, Bobří oddíl,
až po Salamandr (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 J, počítá se napříč všemi
 našimi oddíly.

● www.8ovs.cz
 Všechny nové informace a taky fotogalerie
z výprav a větších podniků budeme uveřejňovat i na
webových stránkách oddílu pod záložkou Piškoti
nebo v aktualitách. Na stránkách se objevila nová
rubrika s názvem Ztráty a nálezy. Občas ji projděte,
jestli tam něco nepoznáte. Napište na e-mail
v odkazu na stránkách nebo nám, vydáme nalezený
předmět, hříšný Piškot si udělá zasloužené dřepy,
dáme vědět správci webu...

 22. ledna 2022 odešel k věčnému táborovému ohni
bratr Eduard Marek – Hroznýš, držitel nejvyššího
skautského vyznamenání Řádu stříbrného vlka a
nejstarší skaut v Česku.
 Eduard Marek se narodil v Praze, rok před vznikem
Československa. Ke skautingu se dostal přes ministrování
v kostele svatého Prokopa – tamní farář založil družinu,
z níž později vznikl skautský oddíl. Hroznýš se stal rovnou
rádcem a skauting ho neopustil až do konce života.
 V roce 1936 nastoupil na vojnu k 1. leteckému pluku
TGM jako dobrovolník a na poddůstojnickou školu, působil
v Praze nebo v Hradci Králové. Že má k létání blízko
dokázal i v roce 2019, kdy si ve 102 letech vyzkoušel
tandemový seskok.
 Po demobilizaci v roce 1939 pak Hroznýš obnovil
rodinnou realitní kancelář a zároveň se zapojil do pomoci
Židovské obci. Mezi Židy měl přátele, kterým pomáhal – za
to se ale dostal do hledáčku nacistů a nakonec byl
odsouzen. Vyšetřovatelům namluvil, že s Židy pouze
obchodoval, a tak v nacistickém vězení strávil pouze tři
měsíce.

 „Povinnost skauta bylo pomáhat, kde je potřeba – vlasti
i bližnímu. A podle toho zákona nejvíc potřebovali pomoct
lidi, který byli pronásledovaný. A to byli Židi.“
 Po návratu z vězení pak až do konce války pokračoval
v ilegálním skautingu skrytém pod tělovýchovnou jednotou
a během Pražského povstání se zapojil jako spojka.
 Po nástupu komunismu v roce 1948 se Hroznýš s přáteli
rozhodli založit odbojovou skupinu „Dr. E. Beneš“, která
byla napojena na francouzskou špionáž a měla
organizovat přechody vládních činitelů za hranice. Velmi
brzy byla ale prozrazena a Eduard Marek byl odsouzen za
protistátní činnost ve skupině Richarda Lederera na deset
let. Potrestána byla i Hroznýšova manželka (odsouzena na
11 let), jeden z agentů skupiny se měl totiž v době zatčení
skrývat přímo v bytě Markových. Jejich syn Eduard (tehdy
pětiletý) byl umístěn do ústavu v Počernicích. Hroznýš si
prošel lágry v Horním Slavkově a Mariánská v jáchy-
movské oblasti, kde třídil uranovou rudu, zažil i Bory. Na
svobodu se dostal po sedmi letech.
 „I slib se tam skládal. Padly na to troje spodky. Jedny
bílý, jedny červený a jedny modrý, abychom mohli slib
skládat na vlajku. Ustřihly se kousky z kalhot, každej
obětoval jeden, a sešily se. Když jsme přecházeli z Marián-
ský na důl Eva, chodilo se malým lesíkem. Tam jsme
dokonce zapálili malej ohníček a u ohníčku se slib skládal.“
 Během obnovy skautingu v roce 1968 i 1989 se Eduard
Marek aktivně zapojil do činnosti, působil například
v okresní skautské radě na Praze 2. V letech, kdy byl
skauting zakázaný, udržoval kontakty, navštěvoval ilegální
tábory, udržoval vztahy, tak aby případné oživení
skautingu netrvalo dlouho.
 „Mám poznamenáno 13. 10. 1988, že si dávám šít kroj,
protože to začalo v Maďarsku a ,… už to u nás musí být
brzo…‘. V lednu 1989 se ale na Václavském náměstí
ukázalo, že si na svobodu musíme ještě chvíli počkat.“
 Za oddanou službu skautingu obdržel Eduard Marek
v roce 2009 nejvyšší skautské vyznamenání – Řád
stříbrného vlka./text z www.skaut.cz s použitím informací Paměti národa/

.....................................
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KLÁĎA 16,7 7 42 3 – 02:15 2 12 1 21

OROBINKA 21,5 2 12 17 10 – 5 24 6 16

ŠNELLY × × × × × × × × × ×

BERČA 16,0 9 35 5 9 – 6 20 4 18

TREPKA 12,4 17 13 16 -20 – 21 54 20 2

EMILKA 13,0 15 28 7 4 – 11 33 11 11

MÝVAL 11,0 20 3 20 -8 – 19 59 21 1
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O
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BÁRA 15,3 10 151 1 – 02:19 1 12 1 21

BREPTA 10,9 21 41 4 4 – 11 36 13 9

ELINKA 12,8 16 25 8 5 – 9 33 11 11

MEGGIE 11,7 19 15 14 12 – 4 37 14 8

TERKA 12,2 18 44 2 7 – 7 27 8 14

JÁĎA × × × × × × × × × ×

R
A

C
C

I

MODRÁK 18,8 5 24 9 – 00:21 3 17 3 19

BODLÁK 14,0 11 7 18 2 – 16 45 19 3

MATĚJ 16,4 8 15 14 -11 – 20 42 16 6

PÁTEK × × × × × × × × × ×

PRŮVAN 13,1 14 6 19 4 – 11 44 18 4

TESÁK 17,9 6 23 10 2 – 16 32 10 12

Ž
R
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I

BRZDIČKA 26,6 1 17 12 7 – 7 20 4 18

ŠTÍPAČ × × × × × × × × × ×

ELÍK 13,4 13 30 6 1 – 18 37 14 8

KUBA 19,9 3 17 12 5 – 9 24 6 16

TOMÁŠ × × × × × × × × × ×

MARTIN 13,7 12 3 20 4 – 11 43 17 5

TEODOR 19,8 4 20 11 3 – 15 30 9 13

ODDÍLOVKA 
13.1.2022
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● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [20. 1. 2022]
 Bobřice zahajují hrou. Potom se přesouváme do
klubovny, vyzbrojujeme se rouškami a respirátory a
probíhá kontrola povinné výbavy. Hroch prochází
kápézetky, rozdává pevné nitě, které pro každého
namotal na cívku z tvrdého papíru. Také z překližky
vyrobil čtyři sady dřevěných skládaček – tangramů.
 Děti smirkovým papírem obrušují hrany a potom
už každá družina vytváří svůj libovolný tvar, jehož
obrys obkresluje na papír. Postupně posouváme
jednotlivé šablony dokola a soutěžíme, která družina
sestaví nejdříve jednotlivé tvary.

● BĚŽKAŘSKÁ VÝPRAVA [22. – 23. 1. 2022]
 Výpravu jsme bohužel museli z epidemických
důvodů zrušit...

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [20. 1. 2022]
 Polodistanční hra venku s plánovaným koncem
v půl šesté. Při zahajovací honičce (tentokrát pod
vedením Racků) ještě s Hrochem a Honzou
připravujeme poslední detaily. Máme připraveno 17
úkolů, které si družiny losují. Když jeden splní,
dostanou další. Místo plnění úkolu je vždy
vyznačeno na mapce, úkol často zašifrován. Je tam
vše, co správný Piškot má umět a znát. Od znalostí
přírody, uvaření vody, výroby čtverce z klacků,
zkrácení lana pomocí zkracovačky, přes signalizaci,
něco málo znalostí o skautských zakladatelích až po
výrobu koštěte, na kterém se měl „obletět“ okruh
vyznačený v mapě. A tak dále a podobně. Akorát
nám to vyšlo do půl šesté, všechny úkoly splněny.
Pokřik a domů.

z a p s a l i   J a n a   ( a   H o n z a )

 Tak se nám to v lednu krásně rozjelo, máme velkou radost! Družinová
zvířátka z tangramů byla velmi povedená a sešlo se jich hodně. Za
splnění „Očí“ získaly děti 5 bodů do bodování. Výběr ze zvířátek vidíte
níže...

 V únoru se dívejte kolem sebe a pozorujte ptáčky. Nakreslete do deníku a
pojmenujte aspoň 3 druhy ptáků, které jste viděli v blízkosti bydliště, školy, zkrátka
tam, kde se každý den pohybujete. Obrázky ukážete na schůzce.

 Pro měsíc únor si dáme do naší tréninkové tabulky dvě disciplíny:
1  – Dřepy. Na celých chodidlech, ruce předpažené. Nejdřív
zkuste, kolik jich uděláte nejvíc? Potom si každý den ráno  nebo
večer udělajte 3 série po dvaceti dřepech. A za týden zkuste znova,
kolik jich uděláte nejvíc. Tak co, je jich víc?
2  – Ponecháváme trénink hlubokého předklonu. Vždy po
provedení dřepů, až budete mít zahřáté nohy, se zkuste dotknout
dlaněmi země a chvilku vydržet. Nohy propnuté. Postupujte pomalu,
každý den o kousíček níž. Přitom je potřeba se hodně zklidnit,
zhluboka dýchat a s každým výdechem o malý kousek povolit.

otevřené oči

fyzická výzva!

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

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

bobr

žralok

chobotnice

racek
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Průvan

ElinkaŠnelly

Štípač

Matěj
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