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Stoprocentní docházku měli: 

V dubnu bylo 5 oddílových podniků, 
na kterých jsme na vodě upádlovali 
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Dubnové bodování  
družin 2021

Rybníky (z mého kraje) 
antonín sova

Ty české rybníky jsou stříbro slité, 
žíhané temnem stínů pod oblaky, 

vloženy v luhy do zeleně syté 
jsou jako krajů mírné, tiché zraky. 

Tu sluka steskne v rákosí blíž kraje, 
a kachna vodní s peřím zelenavým, 
jak duhovými barvami když hraje, 

se nese v dálce prachem slunce žhavým; 
chlad s dechem puškvorců lukami stoupá, 

a s vůní otavy po kraji dýchá, 
vzduch mírně chlazen vlnami se houpá, 
a něco jako věčný stesk v tom vzdychá.

Velemlok čínský. Jen tak, pro radost...



3 zapsali: fretka, Budul

zprávy z oddílu

Jak probíhá plánování expedice?

Sami sobě - většina z vás připravila zajímavou prezentaci - snad jsme si všichni z toho něco odnesli a něco zajímavého 
se dozvěděli. Posledních pár lidí dokončí v květnu. 

Když budete mít pro ostatní něco zajímavého, podělte se i mimo Sami sobě - takové “dobrovolné” Sami sobě 
odměněné body! Zatím nám Matouš řekl o Wim Hofovi alias ledovém muži, od Sviště snad uslyšíme o unikátní samčí 
populaci skokana zeleného, …

Připravit ale můžete i otázky, poznávačku - pochvala kormidelnicím za morseouvu - mnozí trénink potřebujete - ještě 
budeme pokračovat. Co je ale škoda - zprávu, kterou vám poslali po oddílovce vyluštilo POUZE 8 LIDÍ (z toho ještě 
jeden pozdě)! Když už si někdo dá práci s přípravou něčeho, je uctivé tomu věnovat čas! Zase tedy apel na plnění úkolů!

22. 4. 2021 - proběhla oddílová rada, pár stručných bodů:

Jak již bylo řečeno dříve, letošní expedice nebude zahraniční, ale vydáme se puťákem po Česku. Zatím to vypadá, že 
bychom se mohli podívat na Moravu, plánujeme trasy, hledáme zajímavá místa. O dalším postupu vás budeme 
informovat. Nicméně. Budeme rádi za jakékoliv nápady, tipy, ale třeba náměty na jméno a logo expedice. Díky.

Letní expedice bude po ČR (chystat stále nejistou Itálii už nedávalo smysl - schováme si na příště) - další informace 
dostanete co nejdříve. 
Máme schváleny dotace od MB na akce:

Podali jsme žádost o dotaci na činnost od MB. 
Odevzdání vyúčtování dotace od Škoenerga. 
Diskuze o areálu loděnice (prostor půjčovny, přístřešky na vleky, …). 
Registrace:

Vedení oddílů - někteří roveři budou od září studovat mimo MB (Mary, Žralok), naopak kormidelníci (Pampeliška, 
Klára a Hroch) rovery po prázdninách posílí 
Máme nový vlek na lodě vyrobený na zakázku podle našeho návrhu - ať nám dobře slouží! Díky Brzdovi za zajištění 
a komunikaci s panem “vlekařem” 
Máme 3 rovery přihlášené na čekatelky (čekatelský kurz se zkouškami) - Budul, Fix, Ještěr - paráda, jen tak dále :-)

Bezpečně na vodě pro děti boleslavských ZŠ / SŠ. 
Skautské mezioddílové závody, které chceme v září.

Je nás celkem 95, z toho 69 dětí do 18 let. 
Registrační poplatky zachováme - Piškoti a velký oddíl 2000 Kč (1500 Kč druhé a další dítě), Benjamíni 1500 Kč 
(1000 Kč). 
Budeme vybírat při obnovení prezenční činnosti (včas se od nás dozvíte). 
Peníze z registrací použijeme částečně i na expedici.

CO bude

Kreativní úkol

28. 4. byl zadán tvořivý úkol - z jakéhokoliv materiálu, jakýmkoliv způsobem vyrobit model něčeho, co souvisí s 
táborem, sjížděním řeky, …, prostě oddílem. Musí to být transportovatelné do klubovny, zvolte proto dobré měřítko 
(šapitó v měřítku 1:1 tedy nedělat :-)) Odevzdání 12. 5.

Snad už květen umožní uspořádání alespoň nějakých neonline akcí - venku a po družinách. Naplánovaná je akce 
Anthropoid.



co bylo

4 zapsali: fretka, budul

7. 4. – Oddílovka

14. 4. – Oddílovka

21. 4. – Oddílovka

28. 4. – Oddílovka

Jarní úklid

Pár slov k povídání o historii táborů z minulé oddílovky. Pokračování Sami sobě - prezentují Delfín o Kubě, Svišť o 
vlacích a Plavec o rhodéském ridgebackovi. Končíme dřív, všichni mají jít ven.

S týdenním zpožděním vychází KIM č. 7. 
Sami sobě mají Elda - Srí Lanka, Filipíny, Čína a Kanička - křečík džungarský. Budul informuje o dvou akcích - Běh pro 
paměť národa (ještě bude připomenuto) a Ukliďme Česko - kdo se zapojí a pošle foto, bude mít body. 
Poznávačka měst a památek, kterou připravil Žralok a Amazonka.

Žralok nás seznamuje s výsledky poznávačky z minulé schůzky. Sami sobě mají Matěj - volejbal (který hraje), Šikula - 
ostrov Mljet (v Chorvatsku, kde byl o prázdninách 2020 a DR o Minecraftu a historii této hry (to hraje víc lidí z oddílu :-)) 
Klára s Pampeliškou si pro ostatní připravily testování a výcvik morseovky - 1. část byl test, luštění slov (ahoj, zirafa, 
wolfram, dysprosium, turkmenistan, zadar, xylofon) za 5 minut, podle toho, jak kdo vyluštil následovalo pro ty zdatnější 
další luštění delší zprávy promítané na monitory, ti méně zdatní procvičovali jednotlivá písmena a pomocná slova k nim. 
Poslední část - domácí úkol na rozluštění byl zaslán po schůzce. Pěkně připraveno!

Sami sobě - Rob - stát Uganda (50% obyvatelstva mladší než 14 let!), Čáp - město Řím (na 7 pahorcích, Vatikán), Kubys - 
ploštice (obsáhlá prezentace, mnoho druhů - rumělice, kněžice, znakoplavky, vodoměrky, …). Zadáváme si tvořivý úkol. 
Máte na to 14 dní.

V průběhu dubna jste měli za úkol vyjít ven a poklidit kolem svých bydlišť. Nebudu zde brečet, že se zúčastnilo pouze 
sedm lidí, ale těmto sedmi o to více děkuji. Jmenovitě: Svišťovi, Simče, Matoušovi, Pampelišce, Borůvce, Klárce a Čápovi. 
Doufám, že se k této bohulibé aktivitě třeba ještě někdy vrátíte. Stačí občas sebrat, co se válí na zemi, když někam jdete. 

Zleva fotky od Simči, 
Matouše, Klárky



osmičáci ve světě

5 zapsal: ještěr

V době, kdy jsem chodil na zahradnickou školu v Mělníku, jejímž zřizovatelem je kraj, se mi naskytla příležitost zúčastnit 
se malého „setkání mládeže“ v Burgundsku. Šlo o již několikátý ročník projektu evropských partnerských regionů 
Středočeského kraje, francouzského Burgundska, německého Porýní-Falce a polského Opolského vojvodství podporující 
setkávání lidí z těchto oblastí, odbourávání jazykových a kulturních bariér, vzájemné poznávání a porovnávání života ve        
svých domovech. 
   Do školy přišla nabídka k účasti, přičemž přednostně byli osloveni studenti němčiny. Okamžitě jsem do toho šel! Za 
Středočeský kraj se mnou jel ještě spolužák Michal, další tři studenti z Horek nad Jizerou a naše vedoucí Ivana. Podobný 
počet lidí dorazil i z Francie, Německa a Polska. 
   Velký sál a stany na dvoře radnice v Noiron-sur-Bèze byly naším domovem v první části pobytu. Téměř okamžitě jsme 
se navzájem seznámili s ostatními účastníky. A hned také začal program. Řekli jsme si plán, rozepsali ranní, polední a 
večerní služby, připravili věci na spaní a hned jsme hráli první společné seznamovací hry, vyvěšovali vlajky atd. Večer nás 
navštívil starosta obce. 
   Následující dny byly nabité programem. U většiny aktivit a her jsme se zábavnou a nenásilnou formou postupně 
všichni poznali. Ochutnávali jsme navzájem gastronomické speciality našich regionů. Ukazovali jsme si obrázky z okolí 
našeho bydliště a hodnotili pozitiva a negativa. Diskutovali jsme o volnočasových aktivitách, zvycích a procvičovali si své 
jazykové schopnosti. 
   Setkali jsme se také s místním hrabětem v Champagne-sur-Vingeanne. Velice příjemný pán nás provedl starobylým 
zámečkem a předvedl nám střelbu z malého děla. Prohlédli jsme si také zahradu, kde stál sekvojovec z roku 1888. 
Protože je tento pán nadšenec do železnice a chce úsek místní staré železnice zprůjezdnit pro turisty na drezínách, 
pomohli jsme mu s čištěním těchto kolejí od větví a stromů. Nejdříve jsme se na místo jen podívali a krátce se projeli na 
drezínách. Bylo to vzrůšo! 
   Práce byla na celý následující den. Kromě prosekávání větví na stranách a těsně u kolejnic jsme také začali natírat starý 
vagon, který bude později sloužit jako pokladna a stánek se suvenýry. Kvůli špatnému počasí jsme nakonec všichni 
skončili u prosekávání a blbnutí na drezínách, abychom se trochu zahřáli. Práce byla symbolická, ale pěkná. 
Jeden večer k nám přišli zástupci z oblasti zemědělství, politiky a sociální podpory mladých lidí v této oblasti a vyprávěli 
o sobě, své práci a problémech, se kterými se potýkají. Na závěr proběhla malá diskuze. 

Setkání mládeže v Burgundsku
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Vyvrcholením pobytu v Noiron-sur-Bèze bylo večerní setkání s místními obyvateli ve vedlejší obci Mirebeau-sur-Bèze, 
kde jsme byli přivítáni místními politiky a koncertem. Na velkých stolech měli lidé možnost ochutnat gastronomické 
speciality ze všech regionů. Naše skupina přivezla k degustaci středočeské pivo, víno z našeho školního statku v 
Mělníku, bramboráky, staročeskou vejmrdu a různé sladké pečivo. V druhé části našeho pobytu jsme se přesunuli do 
Dijonu, hlavního města Burgundska, kde jsme se ubytovali v hostelu pro mládež. Jako první jsme jeli do dijonského 
regionálního parlamentu. Zde jsme se setkali s politiky, s lidmi z tohoto projektu na francouzské straně a 
spolupracujícími aktéry a obdrželi jsme certifikáty za absolvování pobytu. 
Druhý den jsme poznávali ve skupinkách město. Dostali jsme zajímavé, poměrně akční úkoly, které jsme museli splnit. 
Diskutovali jsme s místními o jejich životě, o symbolu města - sově, a poznatky z celého dne jsme potom prezentovali. 
Odpoledne jsme využili čas k nakupování místních specialit vína a hořčice, a s Michalem jsme ještě stihli navštívit volně 
přístupnou botanickou zahradu, která se nám zahradníkům samozřejmě moc líbila. Večer jsme všichni povečeřeli 
burgundské speciality v dobré restauraci.
Poslední den proběhlo vyhodnocení celého pobytu 
a postupné loučení. Všichni jsme měli bohužel 
pocit, že jsme se loučili právě v tom nejlepším, kdy 
už se z nás stali opravdoví přátelé. Dokonce jsme 
se viděli i ve zprávách regionální televize. 
   Jaké byly postřehy a co mi tahle akce dala? 
Ačkoliv jsem se strašně styděl, brzy bylo 
dorozumívání se všemi v pohodě. Týden byla moc 
krátká doba, protože jsme odjížděli ve chvíli, kdy 
jsme se teprve začínali skutečně poznávat bez 
hraní nějakých socializačních her. Po pár dnech se 
čím dál víc tvořili dvě skupiny, francouzsko-
německá (skoro všichni Němci mluvili zároveň 
francouzsky) a česko-polská (rozumíš si v rodném 
jazyce, Opolské nářečí je podobné češtině). 
Přirozené, ale trochu škoda. 
   Se dvěma Poláky jsme zůstali v kontaktu. 
Uspořádali jsme návštěvu u nich v Opole a okolí, 
jindy jsme zase my ukázali jim náš kraj a domov. 
Příležitost k navázání dalších kontaktů to byla ale 
skvělá! Nebojte se využít jakékoliv možnosti jet 
někam po Evropě (nebo i dál) jinak než jako turista, 
i kdyby to měla být taková drobná akce, jaká byla 
tato. Važme si toho, že v dnešní době tak 
jednoduše můžeme. Teda pokud nebudeme do 
konce života už jenom klepat do klávesnic 
počítačů. 
 



roveriáda

7 zapsal: BUdul

1. 5. – Válka Lezba s mloky

Tak se můžeme konečně scházet! Tedy, alespoň neoficiálně. No a tak jsem se rozhodli uspořádat naši první roverskou 
výpravu, pravda stále v jakémsi omezeném módu. Vydali jsme se lézt po skalách, neboli lezbit. V sobotu ráno nasedáme 
do vlaku (pro některé to byla první jízda vlakem po opravdu dlouhé době, no prostě vzrušující) a necháváme se unášet 
směr Oldřichov v hájích. Po dlouhé, ale příjemné, cestě vystupujeme a počínáme stoupat mlhavým lesem. Doslova pod 
nohama nám přitom rostou nové buky. V Oldřichovském sedle nás plakát na závoře upozorňuje, že vstupujeme do 
mlokality a máme si tedy dávat pozor na mloky. Na tuto skutečnost upozorňují i humorné cedule v průběhu cesty. A 
vskutku. Již jsme odbočovali z cesty do lesa ke skalám, 
když v tom, hle, mlok skvrnitý v celé své velikosti. Žralok 
ho sice málem zašlápl, chudáka, ale o tom se 
nebudeme dále bavit. Fotíme si ho na instagramy, musí 
být, že a odbočujeme z cesty směrem ke skále Pevnost, 
kterou nám vybral Treska. Chvíli hledáme - kvůli mlze je 
vidět tak na 20 metrů a kromě toho je ve svahu více 
kamenů, skalek a skal než stromů. Naštěstí však 
nalézáme náš cíl a můžeme započít lozit. Freska s Fixem 
vybírají cestu, zatímco Žralok s Jančou připravují náčiní 
a Budul, no, neznalý horolezeckého umění, si připravuje 
tortilly. Po pár minutách již Treska prvolezec visí na 
skále, jistě se pomocí podivných nástrojů, aby upevnil 
lano do oka nahoře. No a pak už to jde relativně jako 
po másle, dokonce i Budul vylezl, ačkoliv to mírně 
dřelo. Zapisujeme se tedy do vrcholové knížky, fotíme 
se a můžeme začít slaňovat. Máme ještě nějaký čas, a 
tak někteří ještě lezou, jiní svačí. To už je ale pomalu čas 
jít zpět do údolí, balíme tedy a vyrážíme. Dokonce se 
nám, jako na potvoru až nakonec, protrhla mlha, takže  
konečně něco vidíme, čím níž klesáme, tím více vidíme, 
až nakonec vidíme úplně všechno. Na zastávku v 
Oldřichově přicházíme poněkud brzo, avšak za chvíli již 
sedíme ve vlaku a jedeme domů. 
   

Mlok lol

 

Druhej 
mlok 
lol kuk

Freska na skále

Ahoj kamarádi
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Ingenuity létá!

SpaceX vyrobí pro NASA měsíční přistávací modul

Největší letadlo světa podruhé vzlétlo

Konec Lentilek v Čechách

19. dubna se na Marsu udála velká věc - vůbec poprvé jsme na 
povrchu jiné planety vrtulově létali. Dron Ingenuity vzlétl v 9:31 SELČ 
a let trval 39,1 sekundy. Let třikrát zopakoval, 22., 25., resp. 30. 
dubna. Na Mars se dostal dron spolu s vozítkem Perseverance. V 
přiloženém videu si můžete létající Ingenuity pustit (třetí let).

NASA vybrala společnost SpaceX Elona Muska jako výrobce přistávacího modulu pro 
svou misi Artemis, jejíž cílem je dopravit člověka na měsíc. Využije k tomu připravovaný 
HLS (Human Landing System) Starship. Ten ze Země vynese spolu s modulem Orion 
raketa SLS (Space Launch System). Cena? Asi 2,89 miliardy dolarů.  

Největší letadlo světa podle rozpětí křídel Stratolaunch (117 m, pro srovnání, druhé největší letadlo v této kategorii, 
Huges H-4 Spruce Goose, mělo 97,5 m a třeba Jumbo Jet má „jen“ 68,5 m), vyvíjené americkou společností Stratolaunch 
systems, již podruhé, po více než dvouleté pauze, vzlétlo. Let proběhl 29. 4. a trval 3 hodiny a 14 minut, asi o hodinu 
děle, než při prvním pokusném letu v roce 2019. 

Touto zprávou trochu zředíme jinak polétavá dubnová multimedia. Po 114letech 
ukončilo Nestlé výrobu legendární pochutiny v Česku. Nejedná se však o konec 
Lentilek, výroba se pouze přesune do Hamburku. Důvodem je sjednocení 
receptury s obdobnou laskominou Smarties, zvýšení efektivity celého procesu, 
ale třeba též ekologie - v českém závodě nelze balit Lentilky bez plastů. Změna 
proběhne v dubnu tohoto roku.

HLS Starship na Měsíci (vizualizace), spacex.com

Inguenity na Marsu (vizualizace), NASA

Největší letadlo, 
Zdopravy.cz (CZ)

Konec lentilek v Čechách, 
Novinky (CZ)

SpaceX NASA, 
NASA (ENG)

Ingenuity video, 
YouTube, (ENG)

Ingenuity, 
iRozhlas (CZ) 


