
  1. Kosmo 129
  2. Artur 127
 3. Muhu 124
  4. Dáňa 122
  5. David 118
  6. Majda 110
  7. Fíla 108
  8. Viki 104
  9. Kecka 103
10.–11. Šíp 101
10.–11. Pavel 101
12. Dobby  95
13.–14. Cézar  93
13.–14. Šnek  93
15. Adam  91
16. Kiki  84

Piškotí stránky<<< bodováníZÁŘÍ – MĚSÍC LOVU
JEDNOTLIVCI

17. Sojka  82
18. Emma  79
19. Babočka  76
20. Pištěk  42
21.–22. Tesák  37
21.–22. Vilda  37
23.–24. Trepka  33
23.–24. Mýval  33
25. Háďa  19

ŘÍJEN   –   MĚSÍC PADAJÍCÍHO LISTÍ

oddílová schůzka6. 10. 2022

oddílová schůzka13. 10. 2022

<<< co bylo
 Nový skautský rok jsme zahájili už na konci
srpna velkou oddílovou radou v Košťálově.
Kromě celoročního plánu akcí jsme vyřešili
i otázku, kam se spoustou zájemců o členství
v našich oddílech, kteří se nám nahromadili
v pořadnících. Založili jsme proto nový oddíl,
který povede Budul s Treskou, Pampeliškou
a Klárkou a přejde do něj většina loňských
Piškotů. Přejeme jim spoustu krásných spo-
lečných zážitků!

 ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA [7. 9. 2022]

 Naposledy jsme se sešli ve starém složení. Po
vyhlášení výsledků bodování všichni luští vzkaz
pískanou morseovkou NAJDĚTE HONZU
A HROCHA. Ti mají mapy rozstříhané na čtyři
díly. Po složení mapy odchází přecházející
Pišktoti na místo, kde na ně čekají jejich noví
vedoucí. Ostatní se přemisťují na Podlázky,
kam by měli dorazit ti, kteří k nám přejdou
z Benjamínků. Krátká seznamovačka a konec.

 ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [15. 9. 2022]

 Tak dnes to vypuklo naplno. Dorazila spousta
úplných nováčků, se kterými je potřeba se
seznámit. Hlavně tlupa blonďatých žabiček,
které vypadají skoro stejně, bude pro nás
velkou výzvou. Hroch vysvětluje pravidla
seznamovací  hry.   Každý   si najde  lísteček  se

jménem a má k němu najít správnou osobu.
Následuje seznámení s piškotím pokřikem.
Děti, které ho znají, dostávají pokřik roz-
stříhaný  na  kousky,   ostatní  je  mají  pochytat,
získat  všechny  lístečky  a  pokřik  z nich  složit
a samozřejmě se ho i naučit. Nakonec
rozdáváme nové zápisníky, lepíme do nich
pokřik a rovnou jím končíme naši schůzku.

 ZVaS KONOPIŠTĚ [14. – 16. 9. 2022]

 Družina Bobřic se zúčastnila celostátního kola
na Konopišti. I přes velké ochlazení a déšť
holky zvládly závod se ctí a obsadily 4. místo.
Hlavně ale potkaly nové kamarády, něco se
naučily a užily si to. (Podrobnosti ke ZVaSu
najdete na straně 6.)

 ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [22. 9. 2022]

 Honza s Budulem dorazili na schůzku
s velkými krabicemi plnými nových vodáckých
vest. Každý Piškot dostal jednu, vytahujeme
dvě pramice a čtyři stany. Před výpravou
trénujeme na vodě a také stavbu stanů, což jsou
nezbytné dovednosti každého Piškota.

 Po schůzce následuje inventarizace rozda-
ných vest a také informační schůzka pro rodiče.

 1. Žraloci 111
 2. Rackové 108
 3. Bobřice  77 
 4. Chobotnice  51

8. – 9. 10. 2022 BOBŘÍ ZÁVODY
 Mezioddílové klání; sraz v sobotu v 8:00 u loděnice na Krásné louce, v 8:30 nástup, rozdělení
do soutěžních družin, výklad pravidel, konec v neděli v 15:00.
 Vybíráme 200 Kč na dítě, kdo bude jen v sobotu, platí 100 Kč.
 Vybavení: přezůvky, spacák, karimatka, hrnek, lahev na pití, ešus, lžíce, oblečení podle
počasí, oblečení na vodu (boty, bundička a kalhoty, termoprádlo, čepička); počítejte
s možností namočení.
 Jídlo: zajištěné v sobotu oběd a večeře, v neděli snídaně a oběd, malá svačina (jablko,
tatranka...), doporučujeme přibalit ještě vlastní malou svačinu pro případ krize J

oddílová schůzka20. 10. 2022
21. – 23. 10. 2022 VÝPRAVA DO KRKONOŠ

 Odjezd: sraz v pátek v 16:15 na hlavním nádraží v Ml. Boleslavi, návrat v neděli v 17:14 tamtéž,
spíme pod střechou, jídlo zajistíme společné.
 Vybavení na pěší vícedenní výpravu (vše do batohu na záda), spacák, karimatka, malý díl
ešusu, lžíce, hrnek, tužka, kpz, kartáček na zuby, hřeben, osobní léky, pláštěnka, láhev s vodou
1l, oblečení na spaní (termoprádlo), náhradní spodní prádlo a 2× ponožky, čelovka, čepice na
hlavu a rukavice; na sebe oblečení pro pochod v podzimních Krkonoších. Pořádné pevné
rozšlápnuté boty. Nic víc!!! Na poslední schůzce před výpravou upřesníme rozpočet a rozdáme
k zabalení družinové vybavení (kotlíky, vařiče, plachty…). Kdo ponese kotlík, nemusí mít ešus.
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Až do výpravy do Krkonoš noste z cvičných důvodů na schůzky sbalený batoh! Pamatujte,
těžko na Krásné louce, lehko při výstupu na Vysoké Kolo!

co bude >>>

-X-
20
22

v l č a t  a  ž a b i č e k  8 . o d d í l u  v o d n í c h  s k a u t ů  M l a d á  B o l e s l a v

DRUŽINY

C  100% docházka:  Babočka, Muhu, Adam,
Fíla, Šnek, Kosmo, Šíp

(v září bylo 5 oddílových podniků)

>>> www.facebook.com/osmyoddilwww.8ovs.cz >>>



 VÝPRAVA NA SÁZAVU [22. - 23. 9. 2022]

 V sobotu ráno se scházíme na nádraží plni
očekávání věcí příštích. Navzájem se ještě moc
neznáme. Ale počasí vypadá slušně, i když po
ránu je trochu chladno. Loučíme se s rodiči
a vyrážíme na cestu vlakem. Tedy vlaky.
Přestupujeme v Kolíně a ve Světlé nad Sázavou.
Všechny spoje jedou krásně na čas, ve Světlé
se při čekání zahříváme minutou dřepů. Potom
už nás čeká jízda motoráčkem podél  Sázavy
do Ledče nad Sázavou. Jedeme kolem
Stvořidel, která jsou i přes deštivý podzim bez
vody.

  Míjíme Foglarovu Sluneční zátoku. Po
zjištění, že Piškoti většinou netuší, o čem tady
mluvíme, máme jasno o našem celoročním
tématu: Hoši od Bobří řeky! Možná i díky šoku,
který nám způsobila tato základní piškotí
neznalost, vystupujeme o zastávku dřív. Tak ten
poslední kilometr k zimnímu stadionu dorážíme
pěšky. Aspoň jsme otestovali, jak kteří piškotci
šlapou s batohy. Na domluveném místě už
čekají Brzda, Honza, lodě a oběd. Mají
nakrájenou sekanou a chleby. Takže jídlo,
převlékání na vodu. Ještě foto s hromadou
sněhu a lodí na břehu Sázavy – ne, že by byla
taková zima, ale jsme u toho zimáku – a po
dlouhé době vyrážejí Piškoti na čtyřech P550 na
cestu řekou.

 Překvapivě to hezky teče, vody je celkem
dost. Posádky se postupně sehrávají,
rozdáváme první přezdívky. „Kecka“ budeme
říkat Agi. Hádejte proč? Protože Breptu už
máme…

 Kolem půl třetí pod jezem v Chřenovicích
svačíme a hrajeme variaci hry přehazování
přes stodolu – v našem případě se jedná
o přehazování přes lávku. Dva týmy – jeden
pod vedením Simči, druhý pod vedením Sviště
– si přehazují tenisák a když chytí, mají bod.
Když nechytí, má bod tým, který házel. Míčky
na lávce sbírá Déerko a Ivča. I přes počáteční
nezdary obě kola nakonec vyhrál Simčin tým.

 V půl čtvrté vyrážíme dál. Už nás čeká jenom
kousek. Kolem 16:15 přistáváme u břehů
kempu Mexicana, kde máme domluvené místo
na spaní u starého mlýna. Majitel tady měl
původně kiosek, ale letos vyhořel (ten kiosek).

 Sluníčko se nám pomalu schovává za kopec,
Honza odchází na vlak a jede pro auto s věcmi,
Brzda se chápe sekačky, kterou nám majitel
chce posekat kus louky pro naše stany.

 Ochlazuje se, musíme se hýbat. Čtyři kapitáni
si volí své týmy, závodíme ve štafetách. Přes
pádlo, housenky, přes kozu, kotrmelce, trakaře,
lavina. Nakonec bermudský trojúhelník a inva-
lidka pod taktovkou Simči, Sviště a Déerka.

 Honza s autem dorazil ještě za světla. Rychle
vaříme a stavíme stany. Piškoti se to ve čtvrtek
celkem rychle naučili, takže to jde. Jíme už za
tmy. Ale jsme na tom lépe než náš nový oddíl
na Labi. Ti teprve začínají vařit. Krátká
zpívanda u ohně, někteří usínají vsedě.
Zpíváme večerku a všichni usínáme.

 Na svátek svatého Václava se v Praze na
Vltavě již od roku 1939 odehrává vodácký
závod „Napříč Prahou – přes tři jezy“. Jeho
součástí je i mistrovství republiky skautských
posádek v jízdě na pramicích P550, odkud
Boleslaváci tradičně vozí medaile. Výlov
cenných kovů z chladné vltavské vody se konal
i letos a to ve velkém stylu.

 V kategorii starších žáků zvítězila sestava
Vojtěch Jaček, Matěj Vrňata, Matouš Zaplatílek
a Daniel Šifta, kterou na místě kormidelníka
provedl nástrahami vltavských propustí mistr
Evropy v raftingu Jiří Irain. Také mezi staršími
i mladšími žákyněmi se stejně jako v loňském
ročníku zlatilo: na nejvyšší stupeň vystoupily
Anna Hofmanová, Simona Klotzbergová, Ella
Brzobohatá a Karolína Vlková s Terkou Irain
Lernerovou a kormidelnice Petra Hajzlerová
s posádkou ve složení Barbora a Tereza
Zaplatílkovy, Adély Jačková a Klavíková, Elena
Tichánková a Berenika Hostinská. Příjemným
překvapením se stalo umístění posádky
mladších žáků Vojtěch Kolovský, Eliáš Šustek,
Václav Kouřil, Matěj Brzobohatý a Matěj
Bořkovec, kterou dovezl kormidelník Vít
Gregora na pěkném třetím místě. Úspěšný
ročník doplnila ještě druhá posádka starších
žákyň na čtvrté příčce a „béčko“ starších žáků
na sedmém místě. (mb-net, 4. 10. 2022)

NAPŘÍČ
PRAHOU
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 SKAUTSKÁ
 PRAMICE P550

 Používání skautských pramiček začalo již se
vznikem vodního skautingu před sto lety a je
důsledkem aplikace družinového systému, při
kterém se posádka skautů řídí samostatně, bez
účasti dospělého, a musí tedy táhnout za jeden
provaz. S moderními materiály se otevřely
nové možnosti a tak vznikla loď vhodná pro
vodácké putovní tábory, plavbu pod plachtami
i jízdu na (přiměřeně) divoké vodě.

 Vývoj nové víceúčelové skautské lodi byl
zahájen v roce 1994 malou skupinou
skautských nadšenců. Byl opuštěn po generace
otrocky kopírovaný tvar pramice a vznikla oblá
jola, která má nejen dobré vlastnosti při jízdě
na hladké vodě, ale zároveň umožňuje
dynamickou jízdu a rychlé manévrování na
vodě proudící. Zároveň jsou lodě standardně
vybavovány ploutvovou skříní a trup při
plachtění vykazuje mimořádně dobrou stou-
pavost. Tato 550 cm dlouhá nástupkyně
skautských pramiček, většinou v bílém
provedení a s modrými palubami, je ozna-
čována jako třídová loď vodních skautů P550.

 VÝSLEDKY NAŠICH LODÍ

 Starší žáci (skauti I)
Všéťa – Plavec, Matěj, Matouš, Dispro,
čas 36:37; 1. místo z 30 lodí.

 Starší žáci (skauti II)
Indián – Rob, Čáp, Svišť, Kanička,
čas 39:35; 7. místo z 30 lodí.

 Starší žákyně (skautky I)
Terka – Borůvka, Simča, Elda, Kája
čas 39:18; 1. místo z 20 lodí.

 Starší žákyně (skautky II)
Amazonka – Teri, Anika, Smajlík, Bambule,
čas 42:24; 4. místo z 20 lodí.

 Mladší žáci (vlčata)
Budul – Cézar, Čédéčko, Modrák, Brzdička,
Tučňák, čas 41:24; 3. místo z 28 lodí.

 Mladší žákyně (žabičky)
Peťura – Bára, Terka, Jáďa, Kláďa, Orobinka,
Berry, čas 40:03; 1. místo z 10 lodí.

PŘES TŘI JEZY

 V neděli ráno nás budí halas ze dvou krajních
stanů. Ještě před zazvoněním budíku  tedy  lezu
ven a hříšné stany se uklidňují padesáti dřepy.
Tak takhle by to nešlo...

 Rozcvičku jsme pojali velmi lehce, ale tak,
abychom se trochu zahřáli. Zadáváme si na
doma posilovací výzvu – výdrž v holubičce
a v kliku. Mezitím už se vaří polévka a čaj,
rychle balíme, ještě trénujeme vybalení
a znovuzabalení batohů. Nakládka lodí, loučíme
se s panem majitelem Řezníkem a vyrážíme do
Zruče. My vlakem, Honza a Brzda autem. Na
nádraží se kromě nás hrne i další grupa skautů.
Taky nemají zamluvenou cestu. Tak snad nás
vlak pojme. Motorák přijel úplně prázdný.
Abychom se nepomíchali, nastupujeme každá
skupina do jiného vagónu. Jedeme asi 10 minut.
Míjíme louku plnou bedel. Ivča stěží odolala
pokušení zatáhnout za záchrannou brzdu.

 Na nádraží čeká na Sviště babička s dědou
a odvážejí si ho do Vlašimi, kde se bude
v pohodlí babiččina servisu mentálně při-
pravovat na středeční závod Přes tři jezy.
Dostali jsme tašku plnou švestek. Vyrážíme
k zámku. Brzda s Honzou nám už jdou naproti.
Ve zručském zámku je několik expozic. Máme



domluvené muzeum vodácké, ale je tady
i expozice o řece Sázavě. Než nás tam pustí,
zkoušíme, jak se Piškoti budou orientovat.
Jednoduché zadání dojít po červené turistické
značce asi 300 m ke Kolowratské věži
v zámeckém parku nezvládla ani jedna
družina. Věž všichni minuli…

 Než se nakrájí jídlo na oběd, tak dáváme
štafetu s vázáním kliček kolem lamp
v zámeckém parku. Potom už nás čeká
prohlídka interaktivní výstavy o Sázavě.
O meandrech, voroplavbě, ledu, kterým se
chladilo pivo, posázavském pacifiku, trampech,
rybách, vydrách, čápech, racích, pradlenách
a všem možném, co nějak souvisí s řekou.
V neposlední řadě také o Foglarovi a Sluneční
zátoce.

 Čekání před muzeem vodáctví si krátíme
hrou čísla. V muzeu jsme našli i několik
exponátů, které sem věnoval náš oddíl. A také
je tady něco o zakladatelích skautingu
a vodních skautech, protože právě vodní skauti
stojí za rozvojem vodáctví v Česku. Takže
znovu zopakujeme jména, která Piškoti budou
slýchat často: A. B. Svojsík, J. R. Ořovský,
J. Foglar a ještě k nim přibude pár dalších…
Potom už jenom zkoušíme, jestli děti trefí samy
na nádraží, a jedeme domů.

 Ve vlaku ze Zruče je horko. Průvodčí
preventivně poučila děti hned, jak nastoupily,
o  chování   ve  vlaku.   Zcela   zbytečně.   Píšou
deníky nebo spí. Jedeme dlouho, přes hodinu.
Přestupujeme v Kutné Hoře a Kolíně.
V Boleslavi jsme přesně podle plánu. Máme
nové přezdívky: Vojta P. = Muhu (duch
Jizerských hor), Agi = Kecka, Vojta K. = Cézar.
Také jsme malinko upravili Piškotí pokřik:

 Hrnky, tácky, pokličky,
 Piškoti jsme z Osmičky!
 Snažíme se, pomůžeme,
 a chceme být jedničky!

 NAPSALI O NÁS...

 Vyšlo na mb-netu v úterý 4.10. (jak by taky
nevyšlo, když jsme si to napsali sami, že J):

 „Závod vlčat a světlušek o putovní totem
náčelníka a putovní vlajku náčelní,“ zkráceně
ZVaS, je pořádán  každý  druhý rok.  V  letošním

ZÁVODY VLČAT A SVĚTLUŠEK
CELOSTÁTNÍ KOLO 2022

Bára, Berry, Jáďa, Orobinka, Šnelly, Kláďa a Elinka
na Konopišti s tajemným kufrem,

který si přivezly z krajského kola v Kutné Hoře

 Jak už jsme psali výše, oddíl Piškotů vstoupil
do nového skautského roku v téměř úplně
novém složení. To bude klást určité nároky na
nás, nové Piškoty a taky jejich rodiče. Ale ono
to není složité… Stačí málo:

- chodit včas na schůzky, tzn. být na místě
 5 minut před jejich začátkem (15:55),

- jezdit na akce, pokud to jenom trochu jde,
plánovat rodinné sešlosti a podobné události
mimo oddílové výpravy.

 Děkujeme!
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 ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [29. 9. 2022]

 Na začátku schůzky vyhodnocujeme výpravu,
povídáme si o závodu Napříč Prahou – přes tři
jezy. Jeden z našich nových Piškotů byl součástí
posádky, která mezi vlčaty skončila na bedně
a přivezla bronzové medaile!

 Většina Piškotů přišla na schůzku se sbalenou
krosnou se spacákem, ešusem a karimatkou.
Aby si děti na batohy trochu zvykly, při
schůzkách ho budou mít na zádech.
Potrénujeme i balení. Simča připravila
otázkovou hru z naší víkendové výpravy.
Potom jsme si chvilku povídali o KPZ: kdo ji
vymyslel a kdy a také co v ní má být.
Z povídání vzešly čtyři otázky. Každá družina
obdržela odpověď na jednu z nich, děti měly
odpověď schovat někde v okolí loděnice
a nakreslit plánek s místem úkrytu. Následuje
hledání odpovědí. Nakonec začínáme číst
Hochy od Bobří řeky. Nový pokřik na závěr
a konec.

z a p s a l a   J a n a

roce se konal dokonce po čtyřleté pauze, kterou
způsobila pandemie covid-19.

 Hlavním cílem závodu pro děti ve věku 8 - 11
let není nalézt nejrychlejší běžce, nejšikovnější
vazače uzlů nebo nejschopnějšího vedoucího,
ale vzájemné setkávání, zážitek účasti na více-
denní akci se symbolickým rámcem a možnost
vyzkoušet si, jak si dovedou poradit v situacích
potřebných pro život v dnešním světě. Ústřední
kolo pořádali skauti z benešovského okresu na
Konopišti a v okolí a jeho tématem byla
„Záchranná   výprava   v  říši   fantastické   čaro-
fauny“.

 Mladoboleslavská hlídka ve složení Barbora
Zaplatílková, Adéla Jačková, Elena Tichánková,
Ela Pokovičová, Adéla Klavíková, Berenika
Hostinská a Adéla Šebková, která vyhrála
červnové středočeské kolo, obsadila v silné
konkurenci nejlepších „šestek“ ze všech krajů
České republiky výborné čtvrté místo.

  Úkol, který jsme zadali v zářijovém čísle Piškotích stránek, vlastně nikdo  
  neodevzdal v podobě, jakou jsme si představovali. Je to škoda. Čtěte pořádně,
co vám zadáváme, a snažte se tak, jak to máme v piškotím pokřiku! „Snažíme se… A chceme být
jedničky!“ Tomu, kdo se alespoň nějak zúčastnil, jsme připsali 5 bodů do bodování, ale jenom
o body nejde. Každou úlohou se nějak zdokonalíte a posunete.

 ÚKOL NA ŘÍJEN:

···–|–·––|–···|·|·–·||···|··||···|–|
·–·|–––|––||–·–|–|·|·–·|–·––||···–|
··|–··|··|···||––··|–––|–·–|–·|·–||

K R A N A O D A N D O K U E M
A E N E N P I J A S D I J S E
Z D O S E J V E P I E N A K N I

otevřené oči >>>

Z ODDÍLU >>>
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OČIMA PIŠKOTA >>> VÝPRAVA
NA SÁZAVU

Kosmo

Dáňa

Kiki

Muhu

Kecka

Artur

Baboččiny
houby

Muhuova
hospoda

Sojčino
lesní zátiší
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