
Tak jsme, járo, 
doskautovali. zase.
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Stoprocentní docházku měli: 

Hroch, Svišť, Simča, Matouš, 
Pepíno, Pampeliška, Borůvka, 

Plavec, Kanička, Delfín, 
Kubys, Lískáč, Vítek, Klárka, 

Čáp, Matěj, DR, Šikula

0 kilometrů

V únoru byly 3 oddílové podniky, 
na kterých jsme na vodě upádlovali 

Ahoj všem! 

 
další měsíc je za námi a já bohužel nevím moc, co 
napsat. Stále doufáme, že situace bude lepší, ale 

opak je bohužel pravdou. Čeká nás měsíc březen - 
měsíc, kdy normálně odemykáme Jizeru - už loni 

tomu tak nebylo a i když jsme si všichni přáli, aby to 
letos bylo “normálně”, nebude to tak. V neděli 28. 2. 

jsem jel s Borůvkou a Maru ještě před zavřením 
“naposled” na hory na běžky - do Příchovic ke 

Štepánce a jak to tálo, tak Jizera i Kamenice měly 
dost vody. To nám ale teď může být tak trochu 
jedno… Letos bude březen POUZE ONLINE :-( 

Snad nynější “lockdown” zabere a už to konečně 
nabere příznivější kurz a vyhlídky začnou být 
veselejší. Musíme se kousnout a vydržet to - 

dodržovat nastavená opatření nouzového stavu. 
Snad vedení našeho státu ví, co dělá. I když občas o 
tom pochybuju (omezení procházek po lese mimo 
katastr obce v porovnání s plnými supermarkety a 

spoustou lidí a kontaktů mezi nimi ve firmách). Např. 
jsem ještě nikdy nikoho nepotkal v noci během 
procházky se psem podle Jizery... Chápu ale, že 

nastavit správně ta opatření není vůbec jednoduché. 
 

Takže - VYDRŽME TO! 

 
Zazpívejte si Píseň proti trudomyslnosti, je ve zpěvníku a ten je na stránkách. 

Připomínáme fotografickou soutěž! Fotografie 
zasílejte Ještěrovi na Messenger, WhatsApp nebo 

email (Jan Vedral, 606 249 752, 
vedraljan01@gmail.com)



CO bude, co bylo, 
Zprávy z oddílu

3 zapsali: Fretka (skoro všecko), 3. 2. – Elda 

Účast na online oddílovkách je dobrá - za to všechny chválím. Trochu horší to je s odevzdáváním úkolů - např. po poslední 
oddílovce, která skončila dřív, jste měli jít alespoň na 30 minut ven a poslat mi do pátku, co jste dělali (procházka, zaběhání si, 
něco si zahrát, jít na zahradu ostříhat keř, … - prostě jakákoliv venkovní aktivita). A i když věřím, že dost z vás šlo, zprávu (a 
stačila opravdu krátká - nechci po vás žádná slohová cvičení) nebo fotku poslalo jenom 6 z vás! Zkuste to zlepšit.

Dorazila “krabice” ze 3 jezů - diplomy, medaile a ceny - trička pro vítěze - Žabičky a Vlčata. Rozdáme až se uvidíme.

Máme podepsanou nájemní smlouvu na klubovnu a loděnici se Sarou.

S dalšími vedoucími jsme na středisku v Benátkách nad Jizerou řešili finance a účetnictví oddílu.

Nákup 2 raftů Colorado (menší a obratnější než Pulsar - ideální na výcvik) a jedné nafukovací C2 - Baraky od Svazu Vodáků ČR 
(SvoČR) z grantu od Škoenerga je v běhu - proběhne nyní během března.

Na roverské online schůzce nám Ještěr představil návrh Expedice 2021 - moc pěkný - dobrá práce a pochvala Ještěrovi! 
Rozdělili jsme si další úkoly (řeky, hory, kultura, možnosti přespání). Tak snad to nebude “jen do šuplíku”.

Jsme v lockdownu - od toho se odvíjí naše činnost - v březnu nic než online oddílovky být nemůže.

Je připraveno pokračování akce X - akce Anthropoid, ale nyní to nemůžeme uskutečnit, jako další přesouváme na “až budeme 
moct”.

Pravděpodobně uskutečníme pokračování seriálu “Z historie Osmičky” - Bublovo povídání, nyní v plánu téma “Historie a 
zajímavosti z táborů”.

Jako pokaždé v novém roce se připojujeme online. Okolo čtvrté hodiny se všichni už připojili. Fretka kontroluje docházku. 
Minulou schůzku jsme si zadávali výzvy a teď si říkáme kdo které splnil. Poté se bavíme o Akci-X, jak se komu líbila a jestli nás 
to bavilo. Fretka nám zároveň říká, že by bylo dobré udělat další výpravu podobnou jako Akci-X. Najednou se koukneme na 
hodiny a je 18:01 tak se rozloučíme a zmáčkneme opustit.

Online oddílovka - přenos probíhá z klubovny. V cca 16:30 začíná povídání Bubly o historii oddílových časopisů, připojují se i 
někteří Piškoti. Zajímavé povídání s ukázkami jednotlivých časopisů a čtení úryvků z nich. Bylo dobře vidět, jak se to vše 
vyvíjelo, ale i to, že některé věci zůstávají vlastně pořád stejné :-). Nakonec otázky pro poctivé posluchače o Knihu “Boleslav, 
Boleslav, královské město”. Odpovědi jste posílali Bublovi (také nic moc účast - škoda). Vítězem se stává Plavec - gratulujeme!

Vyhodnocujeme a uzavíráme výzvy a soutěž z historie oddílových časopisů, přes kameru si ukazujeme diplomy a medaile ze 3 
jezů. Plánujeme termín akce Anthropoid - nenacházíme ideální shodu - rozhodnutí o termínu přesouváme na další oddílovku. 
Budul čte legendu k akci Anthropoid. Zadáváme úkol - rozmyslet si “Sami sobě” - odprezentovat ostatním libovolné téma 
(cestu, zajímavost, sbírku, v podstatě cokoliv). Končíme o 30 minut dřív, každý má jít alespoň na 30 minut ven. 

1. Kolikátý ročník Kima aktuálně vychází? 
2. Jak se jmenovaly časopisy Osmičky, předchůdci Kima? 
3. Kdy poprvé vyšel Kim? 
4. Jakou barvu měl text 1. ročníku Kima?  
5. Jaké auto bylo na táboře 1984? 
6. V jakém roce vyšel první Komodor?  
7. Jaký ročník Kima byl v roce obnovení skautingu v roce 1989?  
8. Co se měnilo v průběhu ročníků Kima na jeho formě?  
9. Tipněte si, kdy se Kim začal tisknout barevně.  
10. Vycházel Kim někdy na barevných papírech? 

3. 2. – Oddílová schůzka

17. 2. – Oddílová schůzka

24. 2. – Oddílová schůzka

38. ročník 
Komodor, Junáček, Oběžník KOS, Tee-pee 

podzim 1983 
 modrou - fialovou - dáno způsobem rozmnožování 

GAZ 
 1945 

 7. ročník 
velikost, způsob tisku, hlavičky 

kolem roku 2000 
ano



multimedia

Slavný kolt v českých rukou

Melodická ovce

Papírová �aška!?

Coca Cola začne v rámci dlouhodobé strategie zbavování se plastů s 
testováním papírových lahví. Lahve od dánského výrobce Paboco (The Paper 
Bottle Company) budou ovšem stále obsahovat tenkou plastovou vrstvu. 
Prvních 2000 lahví se dostane na pulty v Maďarsku, obsahovat budou ovocný 
nápoj Adez. Kromě Coca Coly spolupracuje Paboco třeba s destilérkou Absolut 
nebo s pivovarem Carlsberg. 
/Budul/

Lubomír Volný ho nenávidí, tento muž přišel na způsob, jak 

získat vakcínu

Liamu Thorpovi z Velké Británii nabídli vakcínu na covid-19 poté, co 
kvůli chybě v systému měřil celých, a to se podržte, celých 6.2 cm, 

kvůli čemuž měl BMI 28000, čemuž se sám na BBC Radio 5 Live 
podivoval: ,,V průběhu lockdownu jsem vskutku pár liber přibral, ale 

byl jsem překvapen, že jsem se stal morbidně obézním." říká. 

Česká Zbrojovka Group (CZG) koupila stoprocentní podíl v americké společnosti Colt Holding Company. 
Legendární výrobce revolverů se tak dostane plně do českých rukou. CZG to bude stát asi 5 miliard Korun. 

Zajímá vás vesmír, daleká budoucnost nebo 
YouTube kanál Melodysheep amerického nejen  
Boswella (nebojte však, videa mají často    
úchvatnými vizuály, poslechněte si     
stalo, kdyby Willy Wonka    

4

 mimozemský život? Pokud ano, mohu pouze doporučit  
 hudebníka a kinematografa Johna D. 

 české titulky). A až se dokocháte 
   jeho muziku - třeba co by se 

poslouchal chill hop... 
/Budul/

Střípek z videa In the Blink of an Eye: Space in an Instant; náleží Johnu. D. Boswellovi 

Prototyp papírové lahve, viz. https://www.paboco.com/theproject   

Kolt, ČT24 Očkování, BBC 
(EN)

MelodysheepPapírová lahev, BBC 
(EN)


