
 1. Elinka  76
 2. Bára  65
 3. Jáďa  56
 4. Orobinka  43
 5. Vlčice (Meggie)  40
 6.–8. Šnelly  38
 6.–8. Berry  38
 6.–8. Emilka  38
 9. Brzdička  36
10. Terka  35
11. Tučňák  34
12. Trepka  33
13.–16. Čédéčko (Eliáš)  31
13.–16. Sýček  31
13.–16. Pištěk (Táda)  31
13.–16. Jack  31

P i š k o t í   s t r á n k y

www.facebook.com/osmyoddil
www.8ovs.cz

bodování

 1.  BOBŘICE Ø 47,8
 2. CHOBOTNICE Ø 31,8
 3. ŽRALOCI Ø 27,2
 4. RACCI Ø 19,0

č e r v e n   –   m ě s í c   r ů ž í
J e d n o t l i v c i

17. Pátek 24
18.–19. Bodlák 20
18.–19. Vilda 20
20. Kláďa 18
21. Štípač 16
22.–23. Mýval 15
21.–23. Brepta 15
24. Modrák 11
25.–26. Péťa 10
25.–26. Průvan 10

z á ř í   –   m ě s í c   l o v u
oddílová schůzka zahajovací7. 9. 2022
oddílová schůzka15. 9. 2022

24.–25. 9. 2022 VÝPRAVA NA VODU
 Výprava na vodu v krásném babím létě. Detaily, potřebnou výbavu a čas odjezdu a příjezdu
včas upřesníme podle vodního stavu na dostupných řekách. Trasu a plavidla zvolíme
s ohledem na velké množství nováčků mezi Piškoty.

● ODDÍLOVÉ SCHŮZKY [2., 9., 16., 23. 6. 2022],
 ZVaS KUTNÁ HORA [4. 6. 2022]
 Červen je vždy všude plný práce, příprav na
prázdniny, škol v přírodě, školních výletů… Toto vše
se, jako každý rok, promítá i do oddílové činnosti.
 Začínáme ve čtvrtek 2. června oslavou dne dětí.
Letos po nějaké pauze opakujeme Hlavonožky – hru
pro děti i jejich rodiče a další příbuzné. Hrají všechny
oddíly posílené o řadu rodičů a sourozenců. Je
horko, ale nikomu nechybí stoprocentní nasazení.
Po závodě je nachystáno malé občerstvení
a vyhlášení výsledků.
 V sobotu 4. června šestka Bobřic vyráží do Kutné
Hory, kde se zúčastní krajského kola ZVaS – závodů
vlčat a světlušek. Sraz máme už v pátek večer.
Spíme u nás doma. Kromě toho, že holčičky očesaly
jahody, stihli jsme také malinko zopakovat a upřesnit
některá témata, která se můžou objevit v závodě.
K večeru dorazily Pampeliška a Síma, pustili holkám
kousek pohádky. Ráno vstáváme brzy, jedeme ve
složení Bobřice, Jana, Budul, Pampelda, Síma. Přes
Nymburk a Kolín vlaky a busem bez problémů
dorážíme do Kutné Hory. Jsme tady brzo, čekáme
před tělocvičnou, než začne registrace, pomalu
vylézají všichni, kteří tady spali už od včerejška.
Nástup, základní informace. S hlídkou jde doprovod
z vlastních řad, tak jdeme všichni. Nesmíme
pomáhat. Na stanovištích se hlásí ZDAŘ BŮH
a cestu ukazují malí permoníci. Trasa vede
i kutnohorským podzemím. Tam se všichni závodníci
dozvěděli co je to např. TREJV, GROŠ... Závod
proběhl hladce, holky trochu znejistěly vlastně jenom

u krojového předpisu, u vaření malinko „šermovaly“
nožem a neumyly si ruce, nějaké připomínky byly
u zdravovědy. Stanoviště orientace bylo dost těžké,
naproti tomu příroda byla dost snadná. Logické
hádanky a hlavolamy se na poslední chvíli povedlo
vyřešit. Z balení batohu plný počet bodů! Dokonce
i diskuze mezi děvčaty při balení („na co potřebuješ
ručník, když nemáš ani mejdlo!“) byly ku prospěchu.
 Po skončení závodu následuje oběd (řízky),
dlouhé čekání na výsledky. Všichni si společně hrají
na ploše před tělocvičnou. Trocha pořadatelského
stresu před odjezdem jediného podvečerního vlaku,
kterým chce odjet většina zúčastněných. Při nástupu
jsem sbaleni. Když vyhlašují už třetí místo a my
pořád nic, napětí houstne. Nakonec Bobřice první!
Rychle přebíráme ceny a společně s ostatními
běžíme na vlak. Jedeme vlakem plným skautů –
z Neratovic, z Líbeznic. Doma jsme včas. Byl to
náročný den. Užily si ho nejen závodící děvčata, ale
také roveři, kteří jeli s dětmi jako doprovod...
 Na další schůzky s námi stále chodí někteří naši
ukrajinští studenti. Vodí své mladší sourozence
i další příbuzné. Na druhou červnovou schůzku
přišla Ulja se svým mladším bráchou Péťou.
Zatímco se závodícími Bobřicemi zkoumáme obsah
kufříku, který vyhrály v sobotu, ostatní hrají míčové
hry na hřišti. Potom pokračujeme s tréninkem
vázaných staveb, Kuba s Elíkem učí Péťu uzly.
Dohráváme finále kuličkového turnaje.
 Předposlední schůzka letošního roku je
poznamenána malou účastí. Školy v přírodě,
výlety… S našimi ukrajinskými přáteli jedeme na
Podlázky na lodích, cestou hrajeme házenou
s tenisákem. Ukrajinští hoši se cvakli, Hroch jim
pomáhá  ven   z  vody.   Na  poslední  schůzce  před

oddílová schůzka se schůzkou s rodiči22. 9. 2022

28. 9. 2022 NAPŘÍČ PRAHOU – PŘES TŘI JEZY
 Tradiční skautský závod, který je zároveň mistrovstvím republiky v pádlování na pramicích
P550, koná se v Praze na Vltavě (kdo nezná: https://3jezy.skauting.cz); závodit budou
nominovaní, ale fandit může přijet kdokoli včetně rodičů, babiček, dědečků... a kdokoli se
také může zúčastnit volného splutí; neváhejte, protože pražské šlajsny se podobně jako jiné
poklady otevírají jen jednou do roka!

oddílová schůzka29. 9. 2022

...co bude

co bylo
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............

IX/2022

vlčat a žabiček 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav

D r u ž i n y

C  100% docházka:  Orobinka, Šnelly, Jáďa a pak už nikdo...
(v červnu bylo 5 oddílových podniků)



 1. Bára 1498
 2. Šnelly 1434
 3. Berry 1433
 4. Terka 1336
 5. Elinka 1308
 6. Orobinka 1294
 7. Kláďa 1274
 8. Jáďa 1162
 9. Emilka 1127
10. Brzdička 1125
11. Brepta 1099
12. Modrák 1096
13. Čédéčko (Eliáš) 1075
14. Sýček 1068
15. Vlčice (Meggie) 1064
16. Tučňák 1054
17. Bodlák 1043
18. Mýval  988
19. Jack  967
20. Trepka  886
21. Tesák  868
22. Pištěk  814
23. Štípač  739
24. Průvan  448
25. Péťa  330
26. Pátek  318
27. Vilda  135

prázdninami dostaly družiny mapu, postupně mají
sesbírat na vyznačených bodech schované části
šifry, podle které najdou poklad. Kompletujeme
kroje, pádla, vesty, aby všichni, kteří jedou na tábor,
měli vše potřebné. Odjíždíme za 4 týdny!

● VÝPRAVA NA KOLECH [10. – 12. 6. 2022],
 ZVaS NYMBURK [11. 6. 2022]
 V pátek v 16 hodin máme sraz u leteckého muzea
s ukrajinskými kamarády. Jsou tu Karina se Sašou,
Nasťa, Jana, Andrij, Vlad i Pavlo. Na kolech potom
vyrážíme do Nepřevázky, kde mají sraz všichni
Piškoti. Nasťa se nám vybourala ještě před Nepře-
vázkou. V 17:17 jsou ovšem batohy naloženy do
dodávky, odřeniny obvázány, odjezd.
 Cesta celkem v pohodě,  jenom před Jabkenicemi
havaruje i Karinka. Ukazuje se, že jsme podcenili
obvazový materiál, voláme Brzdovi, ať přiveze
z klubovny na místo srazu, co tam najde. Na konci
červené značky, která vede přes les od Jabkenic, se
zjevuje Bublin. Je po půl osmé. Večer tatínek přivezl
Meggie, přijel Brzda s Brzdičkou, odjel Bublin, jsme
komplet.
 Spíme v dubovém lese za hromadou štěrku
u silnice, Piškoti staví přístřešky a večeří z vlastních
zásob. Krátký trénink zdravovědy pro zítřejší závod
ZVaS v Nymburce. Poslouchají všichni, ale hlavně
závodící chlapecká hlídka. Ukrajinci se jeli ještě
kousek projet na kolech, až na Karinu, která s námi
radši zkouší stabilizovanou polohu. Kolem 11 všichni
spíme. Je jasno, svítí měsíc, taky je trochu hrbolato,
všude spousta žaludů. Holky chtějí v noci hlídat, tak
jim jejich přání rádi plníme, aspoň nám nikdo
neukradne kola.
 Ráno v 6 budíček, rozcvička, rychlé balení,
snídaně. Musíme sebou hodit, do 9 hodin je třeba
být v Nymburce u registrace závodu. Karina a Nasťa
jedou radši dodávkou.
 Bery píchla kousek pod kopcem, zkušený mecha-
nik Andrij jí mění rychle duši. A pokračujeme. Před
nymburkem přejíždíme hlavní silnici. Pomalu
získáváme praxi – Honza první, my s Ivčou stavíme
auta každá z jedné strany. Všichni jsou slušní,
zastavili, tak děkujeme a jedeme dál. Před
Nymburkem padá do šparpy Šnelly, které se zapletla
do kola bunda. Vymotáváme to všechno ven, nic se
nestalo a pokračujeme městem.
 U Kauflandu přebalujeme, závodníci se převlékají
do krojů, my ostatní na pěší výpravu. Kola
necháváme u registrace závodu společně s Brzdou,
Honzou a závodící hlídkou. Dorazil i Modrák,
kterého dopravili pouze na závod, protože je po
nemoci. My ostatní chvíli hledáme Andrije
a vyrážíme na vlak. Jsme na nádraží včas, začíná
být celkem horko. Vystupujeme v Libici nad Cidlinou,
prohlídka hradiště, po červené a zelené značce
podél Cidliny jdeme do Dobšic. Cesta je zarostlá,
moc lidí tady asi nechodí. Kousek za Opolany
u Cidliny obědváme, kdo chce, cachtá se v řece.

Ve 12:15 vyrážíme dál přes pole. Výheň. V půl druhé
jsme ve skanzenu v Dobšicích. Prohlídka keltské
polozemnice, muzea. Je tady aspoň voda. Je takové
horko, že naučnou stezku vzdáváme a přes hodinu
odpočíváme na vysokými stromy zastíněném hřišti
za polozemnicí. Hrajeme ukrajinskou hru. Zpět
jedeme vlakem zase do Nymburka. Kluci už mají po
závodě, i výsledky jsou vyhlášeny. Cestou přes Labe
slyšíme, jak vyhlašují výsledky závodu dračích lodí.
Zdá se, že boleslavská posádka byla druhá.

Piškotí rok v číslech /2021 – 2022/

celoroční bodování
 1.  BOBŘICE Ø  1245
 2. CHOBOTNICE Ø 1164
 3. ŽRALOCI Ø   965
 4. RACCI Ø   805

pořadí družin

po vodě jsme
ujeli... ...77 km

(o 6 km méně než loni K)
po svých
ušlapali... ...132 km

(o 19 km více než loni J)
na běžkách
naběhali... ...31 km

(o 31 km více než loni J)
na kole
ujeli... ...88 km

(o 88 km více
než kdykoli předtím,

protože na kole jsme ještě
nikdy nikam nejeli J)

 Naši hoši byli šestí, což je slušné umístění.
Nepoznali Svojsíka (jako před pár lety Rob). To už
se s námi asi potáhne. Horší byla logika a kytky.
Zdravověda vynikající, ostatní také v pořádku. Hlídky
byly zřejmě velmi vyrovnané, takže o celkovém
výsledku rozhodovaly detaily a drobnosti.
 Nasedáme na kola a jedeme přes zahrádkářskou
kolonii a dál po silnici č. 330. Meggie píchla na
odbočce na Budiměřice. Lepší místo si nemohla
vybrat. Velká křižovatka, celkem provoz. Navíc její
jediné kolo nemá rychloupínák a nejde povolit.
Nemáme klíč. Voláme Brzdovi, ten se vrací, nakládá
Meggie i s kolem, rychle pokračujeme dál.
 Před osmou jsme v Chlebech. Máme domluvené
spaní v ZOO. Majitel se ptal, jestli chceme spát u lvů
nebo u medvědů… Pro děti je to úžasné překvapení!
Prohlížíme si v prázdné zahradě, kterou máme jen
pro sebe, velbloudy, medvědy i medvídě. Lvy jenom
slyšíme. K večeru dorazil pan majitel, přihlížíme, jak
láká medvědy z výběhu dovnitř. Mrňous ho zlobí, ale
nakonec se povedlo. Děti vypouštíme na hřiště,
trochu tam křičí, zatím vaříme kuskus. Po půl desáté
vyhlašujeme konec her, hygiena, povídáme si
o závodě. Najednou se zjevuje majitel ZOO, že mu
sousedi volali, že je tady hluk. Ale že vidí, že jsme
v klidu, tak zase odjel. Druhý den jsme se dozvěděli,
že prý si nespokojení sousedé stěžují často. Spíme
pod širákem. V noci řvou jenom lvi a Votvírák
z Milovic.
 Noc je  teplá, padla rosa. Je tady spousta ptáků,
koček, asi vědí, že tady jsou zvířátka v oblibě. Holky
spí v mraveništi. Ráno se budí po šesté a hlučí.
V devět jsme po snídani, platíme, prohlížíme si obě
části   zahrady.   V  půl  dvanácté   Andrij  mění  kolo

Cyklovelbloud ze ZOO Chleby nám
přeje úspěšný skautský rok 2022–23!

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

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

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



Úkol z minulých Otevřených očí,
tedy popsat krajinu na turistické mapě.
nakreslit pohled do ní a naplánovat
si tam výlet, řádně splnili pouze Bára,
Elinka, Tučňák a Vilda. Popravdě,
obrázků i textů se nám sešlo víc,
ale běda, nepodepsaných!
To pak nemůžeme hodnotit, když
nevíme, od koho to je...

Z a d á n í   n a   z á ř í

Na poslední schůzku v září
(tj. ve čtvrtek 29. 9.) přines
napsané a nakreslené
3 největší zážitky nebo
3 nové věci, které jsi zažil/a
nebo které ses dozvěděl/a
na schůzkách a výpravách.
A jak praví lehce otřepané
heslo, zážitky nemusí být
příjemné, ale intenzivní!

a jedeme. Karina a Nasťa jedou s Brzdou
v dodávce, tak si vybral lepší stroj po jedné z nich.
Půl jedné, Patřín, je zase horko. Krizi při výjezdu do
kopce má Šnelly a Trepka, ale překonaly ji a vyjely
až nahoru. V jednu po poledni u rybníku Jívák
odpočíváme, obědváme, koupeme se. V rybníku
hrajeme zlatou bránu s podplaváváním. Potom už se
snažíme co nejrychleji dojet do konce. Kolem půl
čtvrté krátká pauza před dálnicí u Dražic.
 V Brodcích se při sjezdu z kopečka na polní cestě
složil k zemi Tučňák. Nic vážného, ale snad už
máme všechny havárie a defekty vybrané.
V Zámostí jsme si chtěli dát limonádu, ale mají
zavřeno, takže přes Jizeru, dál po druhé straně řeky
až na nádraží do Boleslavi.
 Celkem jsme ujeli: 87,75 km, doba jízdy 6 hodin
a 43 minuty, průměrná rychlost 13,33 km/h (včetně
cesty od leteckého muzea do Nepřevázky).

z a p s a l a   J a n a

Co je to vlastně ten „ZVaS“?
 Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka
a putovní vlajku náčelní je akce, kterou pravidelně každé
dva roky pořádá Junák – český skaut. Jednou za dva roky
se sjíždí 28 chlapeckých a dívčích vlčácko/světluškovských
družin, tedy asi 200 závodících dětí ve věku 8 – 11 let ze
všech krajů České republiky, aby porovnaly své schopnosti,
dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Již od svých
vítězství v krajských kolech družiny plní celou řadu úkolů,
které se promítají do konečného pořadí.
 Závod má celkem tři kola. Nejdříve se koná okresní kolo
(do poloviny května), následují krajská kola (nejpozději
předposlední červnový víkend) a finální celostátní kolo
v září daného roku, kde se sejdou nejúspěšnější hlídky
z celé republiky. Hlavním cílem Závodu vlčat a světlušek
není nalezení nejlepšího oddílu, hlídky nebo nej-
schopnějšího vedoucího, ale setkávání vlčat a světlušek,
zážitek účasti na celodenní akci se symbolickým rámcem
a možnost vyzkoušet si schopnost poradit si v situacích
potřebných pro život v dnešním světě.
 V roce, ve kterém se nekoná Závod vlčat a světlušek,
se koná Svojsíkův závod, toho se účastní skauti a skautky
ve věku 11 – 16 let.
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očima Piškota /cyklovýprava do Polabí/...................................

Elinka

Trepka

Meggie

Orobinka

Šnelly

Oro-
binka

Meggie

Kuba

Bára
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