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bodování

 1.  BOBŘICE Ø 71,6
 2. CHOBOTNICE Ø 56,5
 3. ŽRALOCI Ø 56,0
 4. RACCI Ø 41,6
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17. Brepta 34
18. Eliáš 53
19. Kuba 48
20. Orobinka 40
21. Vilda 39
22. Emilka 35
23. Trepka 32
24. Průvan 24
25. Pátek 16
26. Tesák  8
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oddílová schůzka – „Hlavonožky“2. 6. 2022

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [5. 5. 2022]
 Na začátku schůzky trochu vzpomínáme na
minulou oddílovku, někteří ukazují v zápisníku
nakreslené kytky, které jsme posledně určovali. Také
probíhá výstava velikonočních výtvorů v klubovně,
každý může dát hlas anonymně hlas jednomu dílu,
označenému číslem nebo písmenem. S naprostou
převahou vyhrála Breptina kraslice.
 Poté se dělíme na 4 stejně početné skupiny
(Průvan přesunut k Rackům), za loděnicí vytváříme
důlky a zahajujeme turnaj v kuličkách. Rychle
osvěžujeme pravidla a jdeme na to. Po chvíli nás
vyhnal déšť pod terasu, nucenou přestávku
vyplňujeme kreslením jednoho obrázku pochodové-
ho filmu z okolí loděnice.
 Pár hliněnek se rozmočilo, ale jinak za necelou
půlhodinku můžeme pokračovat. Hrajeme až do
konce schůzky, bohužel finále budeme muset odložit
na příště.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [12. 5. 2022]
 Dnes poprvé na schůzku dorazili naši ukrajinští
studenti. Zrovna dnes je pro ně (i pro děti) začátek
schůzky trochu nuda, protože ze všeho nejdřív
musíme rozdělit benjamínčí a piškotí vesty a dát
jejich uložení v loděnici jednou provždy nějaký
systém. Každá družina dostala stužku jedné barvy,
podepsané stužky se navázaly na vesty a vesty po
družinách na tyče. Teď už jen ten pořádek udržet!
 Potom už se snažíme o vysvětlení pravidel
závodu: každá družina dostala jednoho ukrajinského
studenta a jednu loď a úkolem bylo dopravit po
jednom kusu potřeby pro vázané stavby (provazy
a dřevěné kolíky) od plážičky na molo. Ovšem tak,
že jedna dvojice z družiny vyráží pozadu po loucena
plážičku a drží se  při běhu  za ruce.  Druhá dvojice

vyjíždí po proudu na C2. Na plážičce se vymění, ti,
co jedou nahoru po vodě, vezmou jednu část
materiálu. No a to celé potom znovu tak, aby se
všichni vystřídali.
 Po dlouhé době je to pro řadu Piškotů první den na
vodě a je to vidět. K tomu naši ukrajinští studenti
také nejsou zrovna zkušení vodáci. Navíc poměrně
složitá pravidla, jazyková bariéra, trocha
nesoustředěnosti – hlavně v pánských řadách –
a o zmatky máme postaráno. Ale nakonec všichni
dokázali převézt veškeré propriety po řece nahoru.
Elíkovi bylo divné, že už dlouho se mnou stojí na
plážičce, zatímco ostatní se tam pořád střídají,
nakonec nesměle připouští, že asi něco nepochopil.
Ale hezky jsme si popovídali.
 Ke konci schůzky už jenom krátká rekapitulace,
jak se přistává, jak se nasedá, informace o nad-
cházející výpravě na vodu a domů.

● VÝPRAVA NA LUŽICKOU NISU
 [14. –15. 5. 2022]
 Naší výpravě předcházel v týdnu poměrně
napínavý proces zajištění dopravy. Přestože
nejedeme daleko, jenom do Hrádku nad Nisou,
přestupujeme dvakrát a cestujeme se dvěma
dopravci. Cesta zpět je ještě divočejší, protože
jedeme i německým spojem, přestupů je ještě víc
a k tomu z České Lípy do Doks je výluka. Do
poslední chvíle před odjezdem si různě dopisujeme
s dopravci a do poslední chvíle nevíme, jestli se do
všech dopravních prostředků vejdeme…
 Ale nakonec to vypadá nadějně, takže v sobotu
ráno vyrážejí Piškoti i Benjamínci z nádraží v MB.
Cesta až do Liberce je bez problémů, z Liberce do
Hrádku jedeme s Trilexem.  Tam o nás i přes zajiště-

oddílová schůzka9. 6. 2022
10.–12. 6. 2022 VÝPRAVA NA KOLECH + ZVaS NYMBURK

 Výprava na kolech do Polabí. Sraz v pátek v 17:00 v Nepřevázce u hospody Na Statku (!!!),
návrat v neděli v 18:00 k hlavnímu nádraží v Mladé Boleslavi. Vybíráme 200 Kč (jídlo,
vstupy, doprava...).
 S sebou: na kolo sportovní oblečení (stačí kraťasy a tričko, pro případ deště bundu, tenké
kalhoty), pláštěnku, plavky, malý baťůžek, pití a svačinu na páteční cestu.
 Řádně seřízené kolo, helmu a náhradní duši odpovídajícího rozměru.
 Do batohu (který pojede autem): oblečení na spaní venku (silné ponožky, teplé prádlo, mikina),
základní hygienické potřeby (kartáček na zuby, ručník, mýdlo, hřeben), pokrývku hlavy proti
slunci, lžíci, ešus, spacák, karimatku, osobní výbavu, páteční večeři; ostatní jídlo zajistíme.

oddílová schůzka16. 6. 2022
oddílová schůzka23. 6. 2022
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vlčat a žabiček 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav

D r u ž i n y

C  100% docházka:  Šnelly, Mýval, Jáďa, Bodlák, Tučňák, C
Štípač, Eliáš, Martin (v květnu bylo 5 oddílových podniků)



nou rezervaci nevědí. Do vlaku jsme se ale vešli.
Problém měli jen někteří cyklisté, kteří chtěli krásný
den využít k výletu, přičemža kapacita vlaku je
pouhých 8 kol. Nakonec se do vlaku i přes protesty
průvodčí všichni vešli. V Hrádku jsme na čas.
 U řeky už čekají seřazené lodě, barely, loďáky,
pádla, vesty, Honza, Ještěr, Štěpka, Hroch
a Brousek se svými dětmi. Rychle dělíme děti do
trojic (dva Piškoti, jeden Benjamín), fasují loďák
a barel a přebalují se z batohů. Potom auta a vleky
odjíždějí do cíle naší plavby. Čekání si krátíme hrou
a jídlem.
 Břehy jsou zde strmé, nakládání pracné, nicméně
v půl druhé jsme na vodě. Ve dvě už taháme lodě
přes první jez.
 V půl třetí vystupujeme na Trojmezí Česka, Polska
a Německa, krátce si povídáme, kde to vlastně jsme,
a pak rychle dál na další kamenitý stupeň.
Pokračujeme po hranici mezi Polskem a Německem,
což nám celou cestu připomínají hraniční patníky
po obou stranách řeky. Je krásně, i když vody by
mohlo být o trochu víc, zejména kvůli pramicím.
A taky pro Elinku, která si vždy neomylně vybere tu
cestu, kde je nejmíň vody J.

 Proplouváme Žitavou, po pravé straně tušíme důl
Turów. Kolem čtvrté svačíme na vodě, sušenky
a jablka přišly vhod. Kousek před Hirschfelde
přenášíme velký jez a potom už hledáme místo na
spaní vytipované předem podle letecké mapy.
 V oblouku řeky, kde je železniční trať na levém
břehu, pod hradem Rohnau (tedy Ronovem),
vystupujeme na polské straně. Na břehu jsou jenom
dva polští mladíci, ohniště a nepořádek. Na náš
dotaz, zda zde smíme tábořit, odpovídají, že jsou
zde autem pro dřevo a že klidně. Lehce tedy
uklízíme, vytahujeme věci z lodí, které necháváme
na řece. Piškoti se postarali o stavbu přístřešků, po
družinách uvařili nudlovou polévku a to i pro
Benjamínky. Krása! Večer se k nám připojil Riki
s dětmi a odjeli Brouskovi. I přes velké sucho
rozděláváme malý oheň. Zpíváme, čteme hrdinu
Nika. A potom už do spacáků.

–

 V neděli vstáváme v půl osmé, následují obvyklé
ranní rituály. Snídáme vydatně ovesnou kaši. Než se
uvařila, Piškoti sbalili všechny přístřešky. Balení už
nám jde docela rychle. Zbývá čas i na hraní s míčem
(a Hrochem) – bermudský trojúhelník – a Ještěrovu
přírodní poznávačku. Děti většinu místních přírodnin
znají včetně medvědího česneku, kterého jsou zde
plantáže. Novinkou byl strom jasan.
 Před vyplutím krátká přednáška o bezpečnosti na
vodě; vždy po zimě je to stejné, zapomínáme před
peřejí, spadlým stromem nebo jinou překážkou
dávat pozor, nejezdit bezhlavě, počkat, až se uvolní
cesta... Opakujeme, jak v případě potřeby rychle
zastavit. V 11 jsme na vodě a než se nalodí poslední
benjamínčí loď, stíháme ještě krátký závod C2.
 Plavba je plynulá, bez problémů. V poledne
vystupujeme před jezem v Marienthalu za účelem
prohlídky kláštera. Vlastivědné informace měli
Piškoti zašifrované ve svých denících. V cizí zemi
k tomu přidáváme i nějaká cizí slovíčka a to jak
latinská, tak německá. Chtěli jsme se podívat
alespoň do kostela a do zahrady. Bohužel klášter
prochází rekonstrukcí a do zahrady je placený
vstup, navíc nemáme moc času, takže nad jezem
radši rychle vytahujeme poslední zásoby
a obědváme. Potom už jenom rychlé přetažení
jezu a neméně rychlé pádlování do cíle naší
plavby. Cestou pozorujeme hejna malých kačenek,
které před našimi loděmi zdrhají jako rychlé malé
motorové loďky. V půl třetí jsme v Ostritz /
Krzewině Zgorzelecké, kde před nádražím čekají
naše vleky a auto. Máme zhruba hodinu na
vylodění. Zase ty vysoké břehy. Vyndaváme
s dětmi věci z lodí, kluci je potom tahají na břeh.
Vše klape, stíháme i rychle přebalit zpět do batohů.
 Cestu vlakem nastupujeme trochu s obavami,
přece jenom nás jede skoro 40 a na německé
straně nám na naše rezervační snahy ne všichni
odpověděli. Ale překvapivě bylo vše v naprosté
pohodě. Landa zařídil odbavení v prvním vlaku, po
přestupu v Žitavě pro změnu nedorazila žádná
vlaková četa a od cestujících se dozvídáme, že se
zde jezdí tento víkend zadarmo. Z Varnsdorfu
následuje  krátké  intermezzo  s ČD  –  s těmi to už



Úkol z minulých Otevřených očí řádně splnily pouze Elinka, Jáďa
a Šnelly...

Zadání na červen:
Pořádně si prohlédni mapu na protější straně a pokus se z ní vyčíst co nejvíc různých
informací. Zkus si představit krajinu, kterou zobrazuje. Jaká je? Je to rovina, nebo
hory? Dá se tam jet na řece? Je v ní něco zajímavého k vidění? Je možné tam třeba
nakoupit nebo se najíst? Najdeš v ní vodu na pití? Zkus nakreslit pohled do zobrazené
krajiny a napiš, proč by ses tam chtěl(a) nebo nechtěl(a) podívat, a co si s sebou musíš
zabalit.

Ctěné Piškoty bychom si dovolili upozornit, že plnění úkolů z časopisu patří k oddílové
činnosti stejně jako docházka na schůzky nebo účast na výpravách! To, že ztrácíte body,
je jenom jedna stránka věci...

 A na závěr si spolu s Karlem a Egonem
prosfištíme pár slovíček, která jsme se naučili
na výpravě za hranice všedních dnů:
německy:
das Kloster klášter
die Klosterschenke klášterní hostinec
das Zimmer pokoj
der Handel obchod
handeln obchodovat
der Familienhaus rodinný dům
latinsky:
Regina královna
Reginae komu – královně (3. pád;
   také 2. pád a 1. pád 
   množného čísla...)
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Řešení šifry ze strany 3:
NISA PRAMENÍ NA JIHU JIZERSKÝCH HOR

BLÍZKO SMRŽOVKY. JEJÍ DALŠÍ
POUŽÍVANÝ NÁZEV JE LUŽICKÁ NISA.

PROTÉKÁ LIBERCEM, ŽITAVOU,
BOGATYNÍ  A ZHOŘELCEM. TEČE KOLEM

DOLU TURÓW. TĚŽBA BY ZDE MĚLA
SKONČIT KOLEM ROKU 2045 A POTOM

BY ZDE MĚLO BÝT VELKÉ JEZERO.
U DOLU JSOU VELKÉ  SKLENÍKY

NA RAJČATA, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ ODPADNÍ
TEPLO Z ELEKTRÁRNY A JSOU ZDROJEM

VELKÉHO SVĚTELNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ.
KRAJINA PODÉL ŘEKY JE OSÍDLENA

UŽ ODEDÁVNA. MEZI ŽITAVOU
A ZHOŘELCEM JE ŽENSKÝ KLÁŠTER
CISTERCIAČEK MARIENTHAL, KTERÝ

ZALOŽILA ČESKÁ KRÁLOVNA KUNHUTA
ŠTAUFSKÁ, MANŽELKA KRÁLE VÁCLAVA I.

NAD ŘEKOU JE TAKÉ HRAD ROHNAU,
ČESKY RONOV. HRAD STEJNÉHO JMÉNA

JE I V ČECHÁCH.

 Apokalyptická měsíční krajina,
 Kopalnia Węgla Brunatnego Turów.
 V nenasytném chřtánu elektrárny zmizelo několik
obcí i železniční úzkorozchodná trať z německé Žitavy
do Frýdlantu v Čechách...

Výzva pro rodiče a další čtenáře!
Buď jako Piškot! Vylušti šifru

z výpravy! Děti si Vás zkontrolují...
(Správné řešení najdete na straně 6. Piškoti měli, pravda,

k šifře klíč, ale Vy to jistě hravě zvládnete i bez něj!)

umíme, takže pohoda. V Rybništi nasedáme do
Trilexu. Vyděšená průvodčí nás nečekala, přestože
jsme měli přislíbenou rezervaci. Oddechla si, až
když v České Lípě na nádraží uviděla posílený spoj
NAD. Tak přece jenom s námi počítají, ale nějak jim
vázne komunikace. V Doksech zase zpět do vlaku
a v Boleslavi jsme podle jízdního řádu. Trochu vázne
komunikace i mezi námi, takže na nádraží není
doprovodné vozidlo s mokrými věcmi doklady dětí,
ale protože už je na loděnici, tak s ním Honza rychle
přijel.
 Svou první výpravu s námi absolvoval Vilík.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [19. 5. 2022]
 Na začátku lehce hodnotíme výpravu, úžasné
výkony Piškotů, ale i ty slabší stránky; někteří tak
docela neposlouchají, když by měli, občas někdo
odmlouvá, nevhodná mluva se týká tu a tam
i některých vedoucích (oddřepovala jsem si
výpravové hříchy)…
 Potom trénujeme na louce formou štafetových
závodů přenášení věcí (řetěz), protože rychlé
zformování je v případě časové tísně před odjezdem
vlaku často třeba. Přidáváme i kotrmelcové závody –
do výzvy fyzické zdatnosti si potom přidáváme také
trénink kotrmelců.  Na konci schůzky si každý napsal

na papírek svou podle svého názoru nejhorší
vlastnost. Papírky jsme smíchali a potom tahali
jeden po druhém a hádali, který komu patří.
Přestože šlo o špatné vlastnosti, nebylo to vůbec
nepříjemné a leccos jsme se o sobě navzájem
dozvěděli.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [26. 5. 2022]
 Dnes je nás dost málo. Jsou školy v přírodě.
Program je jednoduchý – trénink kormidelníků na
C2. Potácíme se tedy na lodích kolem mola a ti, kteří
jezdí zpravidla na háčku nebo si nejsou na kormidle
příliš jisti, zkoušejí a zkoušejí. Ostatní dělají
instruktory. Vrbičky, třeste se!

z a p s a l a   J a n a
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