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Stoprocentní docházku měli: 

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

Plavec, Kanička, Klárka, 
Čáp, Matěj, DR
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V březnu bylo celých 6 oddílových podniků, 
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Celkové pořadí

Zimní fotografická soutěž 
ÚNOR A BŘEZEN 2021

* nezaslal



CO bude 
Zprávy z oddílu

3 zapsali: Fretka 

Ahoj všem!

Zprávy z oddílu

Co bude

Březen je za námi a stále jedeme v “online” kolejích. Situace už se ale snad konečně v ČR začala lepšit. 12. 4. 
skončil nouzový stav, pro naši činnosti ale zatím změna nenastala, stále omezené setkávání… Ani zpráva ze 
skautské křižovatky zatím není pozitivní: “Od 12. dubna NEOBNOVUJEME kontaktní skautskou činnost, nadále 
pokračujeme v činnosti na dálku…” zatím nezní moc optimisticky. Kdyby šlo být alespoň venku, třeba po 
družinách... 
 

Čas letí, prázdniny se blíží a budeme muset brzy rozhodnout co s expedicí - oddílová rada se sejde co nejdřív. Ve 
hře je (stále pravděpodobnější) varianta udělat expedici po Čechách - delší voda “na těžko” s bagáží + delší pěší 
přechod + další akce typu delší Manévry, atd. Budeme se o tom bavit s vedoucími a rovery. Hned, jak budeme 
vědět, tak se to dozvíte. I vaše nápady budou vítány - určitě i po ČR to lze udělat pěkné a zajímavé! 
 

Alespoň jsme v březnu distančně odemkli Jizeru!

Musíme se nechat překvapit - podle toho, co nám 
dovolí. Očekávejte informace na oddílovkách, v mailech. 
Jak bude něco možné uskutečnit, tak to nastane. 

V březnovém Boleslavanu vyšel článek “Vodní skauti v 
době covidové” (viz qr kód, str. 12). 
 

V klubovnách je nyní rozložen archiv oddílu - krabice už 
po ročnících roztříděných písemností a spoustu ještě 
neroztříděných materiálů - Bubla to rovná, velký dík! I 
všem, co pomohli / pomáhají. 
 

Je zbourána stará loděnice, při odvozu materiálu nám 
náklaďákem škrtli roh nové loděnice.

Stále chválím účast na online oddílovkách, i když je tu pár lidí, kteří častěji chybí. Chápu, že to není takové, jako 
kdybychom se scházeli - ale snažte se alespoň takto udržet kontakt, nic jiného nám nezbývá. 
 

Na oddílovkách probíhá prezentace Sami sobě - dost vás už odprezentovalo zajímavá témata, všichni by měli 
něco představit. 
 

K tématu letní expedice, čas běží - v nejbližší době se sejde oddílová rada (vedoucí a roveři) - musíme relativně 
brzy rozhodnout, zda už nepřeklopit na variantu po Čechách. 
 

Z grantu od Škoenerga jsme dokoupili do oddílu 12 kusů menších helem na divokou vodu - hlavně pro malé 
členy, kterým ještě roste hlava :-). 
 

"Tak nám  
zbourali  
loděnici"



co bylo

Fotogra�cká soutěž

1. 4. skončila úderem půlnoci Ještěrova dlouhodobá fotografická soutěž se zimní tématikou. Pro porotu se žel 
jednalo spíše o zklamání - včas a řádně zaslali své výtvory pouze čtyři z vás.       O to více si ovšem právě těchto 
čtyř vážíme - tedy Pampelišky, Kaničky, Lískáče a Šikuly, a o to více bodů tito obdrželi. 
Nutno ještě zmínit Delfína, který fotografie sice zaslal, ale v pochybném formátu a na výzvy o opětovné zaslání 
nereagoval, a Sviště, který zaslal pozdě. 
 
Níže přikládáme vítězné fotografie.

4 

Mrazivý okamžik: 
Pampeliška

Zimní radovánky: 
Kanička

zapsali: budul
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Zimní krajina: 
Pampeliška

Obrázky zleva: Šikula,  
Lískáč, Delfín, Svišť
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6 zapsali: fretka

3. 3. – Oddílovka

10. 3. – Oddílovka

17. 3. – Oddílovka

24. 3. – Oddílovka

31. 3. – Oddílovka

Nová rubrika - Budulovo kritické okénko!

Vychází KIM č. 6. Plánujeme termín pokračování akce X - akci Anthropoid a popisujeme, jak sehrajeme - nakonec 
neuskutečněno - tvrdší lockdown znemožnil i akce po dvojicích. Zadáváme si letošní Sami sobě - odprezentovat 
ostatním v podstatě  libovolné téma (cesta, zajímavost, sbírka, sport, ...), které je s vámi spojeno nebo je zajímavé.

Sami sobě mají Dispro - sbírka modelů aut a Matouš - hudební skladatel Jindřich Feld - bratranec pradědy. 
Zadáváme netradičního mistra uzlování - naučit rodiče zkracovačku a rybařík. Poznávačka fotek detailů věcí, 
kterou připravila Amazonka a Žralok. Ukazujeme si článek v Boleslavanu. Hroch nám ukazuje, jak vyřezal a udělal 
netradiční betlém od Petra Urbana a pomohl s renovací valníku.

Sami sobě - Borůvka - plemeno Česká strakatý pes; Pampeliška - jarní květiny; Fretka - Reinhold Messner. 
Poznávačka fotek malých vedoucích / roverů - opět díky Amazonce a Žralokovi za přípravu. Na konci pak 
poznávačka jarních květin od Pampelišky - no vzhledem k tomu, že vám je předtím ukazovala, tak u některých 
celkem slabé...

Sami sobě - Klára - Triatlon; Simča - První pomoc a vodní záchrana; Hroch - postižení mladšího bratra (speciální 
forma ADHD, 3 lidi na světě). Ještěr prezentuje plánovanou cestu na expedici Itálie - povídání a fotky zajímavých 
míst, která bychom rádi navštívili. Plánujeme sobotní distanční odemykání Jizery - vysvětlujeme si, jak proběhne, 
představení GPS ART (info o tom např. https://250cr.cz/clanek/250-gps-art). Kontrola kontaktních mobilů a 
emailů.

Tentokrát “vysílaná” z klubovny, na začátku rychlé shrnutí distančního odemykání Jizery, pak se připojuje i pár 
Piškotů a máme další díl ze série historie Osmičky - Bubla povídá letních táborech - je to dlouhá a zajímavá 
historie! Zajímavosti a vzpomínky přidává i Romčus, Timi a Fretka. Ukazujeme znaky táborů a pak následně trochu 
na přeskáčku (jak se podařilo nafotit) fotky. 

S politováním nutno konstatovat, že to, co zasíláte, není zrovna uspokojivé. Fotografická soutěž a odemykání 
Jizery ukázaly jistou odevzdanost na úkoly nejen tvořivé (pouze 4 se zúčastnili fotografické soutěže, pochodový 
film nebo nějaký ekvivalent jsme obdrželi pouze od Borůvky). Z této akce tedy nemáte žádné body.  
Na předchozích stránkách  jsou  kromě  vašich  výtvorů  i  práce  vašich  mladších  bratrů  a  sester  (byly  by  tam  
vaše,  ale  moc jich nebylo, no), tak se inspirujte. Vždyť na to máte. 
/Budul/
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27. 3. – Odemykání Jizery 

V sobotu 27. 3. proběhlo i přes současnou nepřívětivou situaci odemykání Jizery. Žel muselo proběhnout vlastně 
skoro individuálně, tedy bez patřičných ceremonií. I přes to se ale povedlo a my děkujeme všem za účast! 
 
Akce samotná probíhala následovně: každá ze zúčastnivších se skupin obdržela v 8:00 první zprávu, ve které stálo: 
 
PRAMEN: Presunte se k vodnimu toku nebo vodni plose a vyfotte se. Pripravte si provazek - predstavuje reku 
Jizeru. 
 
Takto vše pokračovalo až do soutoku... 
 
JABLONEC: Postavte funkcni plavidlo (lodku nebo vor) z prirodnich materialu. Vyhodnotime nejlepsi. Vyfotte ho, 
nechte zatim na brehu. Za kazde projete mesto na Jizere udelejte uzel na provazku. 
SEMILY: Pomoci GPS ART nakreslete do mapy odemykaci klic o velikosti alespon 300 metru a ulozte jeho trasu. 
ZELEZNY BROD: Pustte plavidlo na vodu, vyfotte ho. 
TURNOV: Vystoupejte na kopec ve vasem okoli, cestou vymyslete odemykaci rec - prani Jizere, na kopci se 
vyfotte. 
MNICHOVO HRADISTE: Otocte se smerem k Jizere podle mapy a vyslovte nahlas odemykaci rec. 
BAKOV: Najdete si klacek o spravne delce vaseho padla a cestou dolu z kopce padlujte jako pri jizde perejemi, 
poridte veselou fotku, necvaknete se. 
BOLESLAV: Prave jste se cvakli, udelejte eskymaka - kotrmelec nebo hvezdu. 
BENATKY: Najdete nejblizsi strom, urcete ho a privazte k nemu idealne lodni smyckou smyslenou lod, uzel 
vyfotte. 
SOUTOK: Spolecne jsme odemkli Jizeru, dekujeme vsem za spolupraci! Muzete se vratit domu. Reku Jizeru 
privazte co nejdrive na plot u lodenice vedle bocni branky. Nezapomente poslat dokumentaci k akci. 
 
 

Pampeliška s Klárou si 
akci naprosto očividně 
užily, o čemž vypovídá i 
jejich vskutku strohá, 
avšak úderná, odemykací 
řeč: „Odemykáme tě řeko 
Jizero a doufáme, že 
budeš mít po celý rok dost 
vody.“

Níže a dále přiloženo,  
jak jste si s úkoly poradili.

Jak proběhla akce u 
Hrochgruppe? 
V krásný sobotní den jsme se 
sešli v 8 hodin ráno v parku 
Štěpánka. Poté nám přišel první 
úkol, byl velmi jednoduchý. Po 
prvním úkolů nás čekal další a 
další museli jsme vystoupat na 
chlum a poté se vrátit do Mladé 
Boleslavi. Udělali jsme si krásný 
výlet přes Chloumek, 
Nepřevázku, Bezděčín a pak 
domů.

zapsali: budul, fretka, vy
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Flotila Brouskovic 
rodiny

Štěpkovic 
Plachetnice  

Klíč Báry, Terky 
a Matouše

Lumíkova karavela

Jak proběhla akce u našich člunařic? 
Všechno jsme docela dobře zvládli, ale bohužel pršelo. Moc jsem si to užila 
a bylo to hezky naplánované a došli jsme až ke Švédským šancím,  
a tam, ještě než jsme poslali poslední úkol, tak jsme hráli invalidku. 
To je vše ale moc jsem si to užila. 

A ještě jejich odemykací řeč: 
Odemykám tě milá řeko Jizero a 
doufám, že se společná letošní 
sezóna 
povede lépe a my na tobě budeme 
moci ujet více kilometrů než sezónu 
minulou. Také doufám, že tvůj proud 
bude alespoň tak silný jako byl celou 
zimu, kdy jsem obdivovala 
každodenně tvou sílu a rychlost... 



co bylo

9

Hrochgruppe 
sjíždí řeku

Vor našich 
kormidelnic

Loďák našich kormidelnic
Pádlování, zlomené pádlo 
a mytí Honzíka

Družina nejen  
velkého oddílu  
sjíždí řeku
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Smajlíčin pochodový film

Lumíkův pochodový film

Bublinčin zápis

Jistě jste si všimli, že více než polovina zápisů a fotek je 

z dílen ostatních oddílů. Přikládáme je jako inspiraci  

pro členy VO, aby, až jim přijde konkurence, nezůstali 

zahanbeni.  
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Fagradals�all, no

Pritzkerova cena

O zakleté princezně v roce 2021?

16. března byla udělena letošní Pritzkerova cena za architekturu (jakýsi ekvivalent Nobelovy ceny). Obdrželi ji 
Anne Lacaton a Jean-Philippe Vassal (Fr) a stali se tak 49., respektive 50., laureáty tohoto prestižního 

architektonického ocenění. Dvojice upravuje a re-designuje francouzské bytové domy, či veřejné instituce, a 
vyznačuje se unikátním přístupem. Na jejich práci se podívejte buďto na stránkách Pritzkerovy ceny, na   

                                                                                      Archiwebu, či na jejich vlastních stránkách. 
/Budul/ 

„Jsem v této vile rukojmí, udělali z ní vězení. Všechna okna jsou zabarikádovaná, nemohu je otevřít.“ 

Princezna Latífa je dcerou dubajského vládce Muhammada bin Rašída Maktúma (Dubaj je jedním z autonomních 
emirátů). Nedávno bylo zveřejněno video, na kterém popisuje podmínky, ve kterých je držena. Již dříve v roce 
2018 se pokusila ze Spojených arabských emirátů uprchnout, ale neúspěšně. 
A důvod, proč chce utéct? 

„Neopustila jsem zemi od roku 2000. Pořád se ptám, jestli můžu cestovat, studovat nebo dělat cokoliv normálního. 
Nenechají mě. Proto musím odjet," říkala před třemi lety. 
/Amazonka/

Asi jste zaznamenali, že to na 
Islandu zase bouchalo. Po 
internetu se vyrojila spousta 
zajímavých záběrů a fotek, 
sic se výbuch nachází 
nedaleko Reykjavíku. Takže 
tady máte link na video z 
dronu, užijte si to, je       a 
/Budul/  

V březnovém Kimu zmíníme hned dvě ceny - první nechť jsou ocenění 
Grammy, které byly uděleny 14. 3.. Zmiňme třeba nahrávku roku, kterou se 

stala píseň Everything I wanted od Billie Eilish, ta v této kategorii zvítězila již 
podruhé v řadě. Dále uveďme Chicka Coreu, který vyhrál hned ve dvou 

jazzových kategoriích, nebo Hildur Guðnadóttir (Kdo mi vysvětlí jak se to čte, 
dostane body do osobního bodování. Možná.), jež získala ocenění za nejlepší 

soundtrack. Všechny vítěze a nominované je možno si prohlédnout na 
stránkách cen Grammy. 

/Budul/

Ceny Grammy

Transformation of G, H, I Buildings,  
Grand Parc, 530 Units, Social Housing  

(with Frédéric Druot and Christophe  
Hutin), photo courtesy of Philippe  

Ruault
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Fagradalsfjall, 
FB (IS)

Grammy (EN) Lacaton Vassal 
(EN/FR)

Pritzkerova 
cena (EN)

Archiweb (ČJ) Zakletá princezna, 
Aktuálně.cz (ČJ)

fb.com/osmyoddil

8ovs.cz

Zakletá princezna, 
BBC (ČJ)

článek Boleslavan, 
str. 19, (ČJ)


