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Žádné akce na družiny se z důvodu tréninku 
na Tři jezy nekonaly 

 
Takže všichni první, ale všichni 0 bodů :) 

Co dodat… snad jen přišel, viděl, zvítězil. 
 

 
 

 

 

 
Stoprocentní docházku měli: 

V září bylo 5 oddílových podniků, na kterých 

jsme ujeli: 

1. Všéťa, Plavec, Matěj, Matouš, Dispro 

čas 0:36:37 

7. Indy, Rob, Čap, Svišť, Kanička 
čas 0:39:35 

Skauti: 

Skautky: 

1. Terka, Borůvka, Simča, Elda, Kája 

čas: 0:39:18 

4. Amazonka, Teri, Anika, Smajlík, Bambule 

čas: 0:42:24 

Vlčata: 

3. Budul, Cézar, Čédéčko, Modrák, 
    Brzdička, Tučňák             

čas: 0:41:24 

Žabičky: 

1. Peťura, Bára, Terka, Jáďa, Kláďa, 

    Orobinka, Berča 

čas 0:40:03  



 

Poslouchat a pamatovat si, co si mám přinést na oddílovku (viz stezky, věci na vodu na trénink na 3 jezy, 
apod.) – snažíme se vám to opakovat a stejně to spousta z vás nesplní! 
 

Zdravte lidi – na loděnici všechny – všem po vodácku “Ahoj” (pokud to nejsou lidi zjevně z půjčovny). 
Když jsme na výpravě, tak taky – samozřejmě, když půjdeme po městě, tak nebudete zdravit každého, ale viz 
výprava a paní u kostela v Horní Polici, děda cestou ke kostelu… Bohužel stále se stává, že projdete kolem 
a ani nezabučíte! Toto je elementární lidská slušnost. Vás to nic nestojí! 
 

Pořádek ve věcech – buďte ochránci nejen přírody, ale i cenných výtvorů lidských! Starejte se dobře nejen 
o svoje věci, ale i o ty oddílové, ať nám to vydrží! 
 

3 jezy – gratulace posádkám a poděkování za vzornou reprezentaci oddílu! 
 

ZVaS – gratulace žabičkám z Piškotů, dnes vlastně už “Nového oddílu” ke krásnému 4. místu v republikovém 
kole Závodu Vlčat a Světlušek! 
 

Vyhlášena otužovací výzva – po oddílovce se jít smočit do Jizery? Do kdy to vydržíme? :-) Zájemci sebou 
ručník a plavky (na oddílovky, kdy jsme na klubovně – ne na Kola, Vyzvědače) zázemí a teplo klubovny je 
k dispozici. 
 

Simča zmínila na oddílovce národní jamboree 3. – 8. 5. Naplánujeme. 
 

Kroje – Bude probíhat revize a objednávání krojů, šátků, nášivek a všeho ostatního. Každý člen si projde kroj 
a udělá si seznam, co mu z povinných součástí košile chybí. Na  další schůzce (12.10.) se na to budeme ptát. 
Povinné součásti kroje: košile, domovenka, číslo oddílu, barvy oddílu, WAGGGS/WOSM, mezinárodní 
domovenka. Taky si můžete spočítat léta v oddíle a kolik vám chybí lístků. Ti, kteří mají skautský slib: slibák 
a skautský vodácký šátek.  
 
 

Kim – Letošní skautský rok je zaměřen na téma VODY a VODÁCTVÍ. Vyvrcholením bude expedice do Itálie, 
na kterou se už stejně jako my určitě těšíte.  Divoká voda však není žádná procházka růžovým sadem, každý 
z nás by měl vědět, jak se na ní chovat. Proto bychom chtěli trávit co nejvíce času na vodě. Avšak praxi musí 
předcházet trocha teorie, proto se bude v Kimu objevovat nová rubrika VODÁCKÉ MINIMUM. Věci z ní by 
měl ovládat každý z nás. Tímto tedy apelujeme, čtěte Kima! Alespoň tyto články by měl číst opravdu 
každý člen, který chce jet v létě na expedici. 
 
Kim vychází už 40 let! Připravujeme k tomu speciální číslo. 

 

Fotky — Výprava na Ploučnici Fotky — Tři Jezy 



 

Závody na kolách. Sraz tradičně na Radouči u zahrádek. Nezapomenout kolo a přilbu. Konec v 18:30! 

Stejně jako loni budeme pořádat Bobří závody u nás na klubovně. Jedná se o 14. ročník závodu, na který 
dorazí kromě našich oddílů i skauti z Benátek. V sobotu se uskuteční samotný závod, večer doprovodný pro-
gram (hra ve městě/deskovky/zpívanda). V neděli po vyhlášení výsledků proběhne turnaj ve vodní házené, 
případně laktrosu a organizovaný úklid řeky Jizery.  

 

Sraz v sobotu 8:00 na loděnici, konec v neděli kolem 16. hodiny. 

S sebou: přezůvky (kdo nemá v klubovně), spacák, karimatka, hrnek, lahev na pití, ešus, lžíce, oblečení podle 
počasí, oblečení na vodu (boty, bundička a kalhoty, termoprádlo, čepička). Počítat s namočením. Skauti a 
skautky mobil a hodinky. 

Jídlo: zajištěné v sobotu oběd a večeře, v neděli snídaně a oběd, svačiny si přineste každý sám. 

Vybíráme 200 Kč. 

Sraz v pátek v 16:20 na hlavním nádraží, návrat tamtéž v neděli v 18:14. S sebou věci dle výstrojníku, hlavně 
dobré pevné boty, dostatečně teplé oblečení. Spíme v Bílém potoce v chatě, která je částečně vytopená, takže 
každý s sebou karimatku a spacák. Vaření možné po družinách/skupinkách. Oddílové vařiče a kotlíky budou k 
dispozici. Nezapomeňte na výpravu 300 Kč za dopravu a ubytování. 

Tradiční hra v ulicích města, tentokráte společně s Novým oddílem. Sraz v 16:00 na Výstavišti mezi Altánem 
a Městským divadlem, konec tamtéž po sedmé hodině. Každý s sebou tužku/propisku, na sebe teplé věci 
na běhání, večer bude chladno. Vedoucí týmů nezapomenou vypracované otázky! 

 

Letos zamykáme společně s Novým oddílem. Sraz klasicky v 16:00 na klubovně, konec tamtéž v 19:00. 

 

 
 

 

Velká podzimní hra, spojená akce s Novým oddílem a Piškoty. 
 



Společným nástupem všech oddílů jsme zahájili nový skautský rok. Úvodního slova se ujala Jana a oznámila 

nejdůležitější novinku. Založili jsme nový skautský oddíl, do kterého přešli někteří Piškoti. Náš Bobří oddíl 

tedy pokračuje v nezměněném složení, kromě Ondry, který přestoupil do Salamandru a Delfína, 

který se s námi přišel rozloučit. Po společném nástupu jsme řešili organizační věci a co a jak bude v novém 

roce. Promítáním fotek jsme se ještě ohlédli za táborem, Ještěr také ukázal pár fotek z roverské expedice 

do Rumunska. 

 

 

Závod přes 3 jezy se blíží, proto zahajujeme trénink a sladění posádek – nejsme sice kompletní, ale snažíme 

se potrénovat, jak je to jen možné. Jako kormidelníci závodních posádek jsou na tréninku Peťura, Indián 

a Fretka. Ostatní trénují také na P550, s úkolem střídat se na kormidle. Většina posádek jede na Podlázky 

a dolů k Česaně, tréninky startů atd. Cestou pár dílčích mini duelů :-) 

Říkáme si info k víkendové výpravě na Ploučnici, je vyhlášena otužovací výzva. Vybíráme stezky. Zdaleka ne 

všichni mají věci na vodu (včetně bot) a stezky také nepřinesli všichni! 

  

 

Dnešek byl opět ve znamení intenzivního tréninku na Tři jezy. Doladili jsme složení posádek a poslali 

k registraci. Nenominovaní trénovali volně na kánoích. Vydali jsme kalendář oddílových podniků na celý rok 

zakončený expedicí. Před schůzkou jsme ještě balili vysušené stany a uklízeli věci z výpravy. Díky Svišťovi, 

Vítkovi a dalším, kteří přišli dřív.  

 

 

Tak jsme zahájili nový skautský rok! 

 

 

Proč jsme zrovna my museli stát proti 

sluníčku?  



 

V pátečních odpoledních hodinách jsme se sešli na loděnici. Po naložení pro nás, jakožto vodáky, nezbytných 

věcí jsme se vydali směr hlavní nádraží. Cesta vlakem trvala cca hodinu do naší cílové stanice, odkud jsme 

se po svých přesunuli na páteční místo přespání. Stany jsme si postavili na louce hned vedle řeky v obci 

Brenná. Malinká vesnička nedaleko soutoku Svitávky a Ploučnice. Navečeřeli jsme se a kdo měl zájem, 

šel se před spaním ještě ohřát k ohni. 

V sobotu, časně zrána jsme se probudili do chladného počasí. Po rozcvičce a snídani jsme se začínali chystat 

na start naší plavby. Byli jsme seznámeni s naplánovanou trasouma také nám bylo vysvětleno, jak funguje 

vodácká kilometráž. Vyrazili jsme na cestu. Počasí nám moc nepřálo. Celý den střídavé návaly deště a zimy. 

Ploučnice je řeka zajímavá, spoustu meandrů, klacků, stromů. Není mnoho míst, kde by řeka tekla alespoň na 

chvíli rovně. Kdo nezažil, neporozumí. Jedna z posádek Ploučnici okusila i napřímo z vody, příjemné to neby-

lo. Po pár hodinách jízdy, v čase oběda, se nám podařilo najít vhodné místo pro rozdělání ohně. Všichni pro-

mrzlí a mokří. U ohně jsme vydrželi opravdu netradičně dlouho. No, nikomu se od toho krásného tepla zpět 

na vodu moc nechtělo. Ale není čas ztrácet čas, tak jsme samozřejmě museli vyrazit. Řeka se pomalu narov-

návala a meandrů lehce ubývalo. Projeli jsme Českou Lípou a pokračovali dále až na cílovou stanici sobotního 

dne, obec Stružnice. Na břehu už na nás vesele čekala Síma, Plavec a Bambule, kteří už měli dozávoděno, a 

tak se k nám mohli připojit. Vytahali jsme lodě a vynosili jsme věci na místo, kde jsme následně postavili sta-

ny. Spokojeně převlečeni už v suchém jsme se navečeřeli a rozdělal se oheň. 

V noci silně několikrát pršelo, nejvíce k ránu. Tak jsme měli posunutý budíček, a protože se nikam moc nepo-

spíchalo vstali jsme až před desátou hodinou ranní. Když tedy nepočítáme nemilé vzbuzení silným kokrháním 

v šest hodin. Vyrazili jsme na poslední část naší plavby. Udělali jsme si zastávku, historické okénko, v Horní 

polici u krásného velkého barokního kostela. Před námi už bylo jen pár posledních kilometrů. Naším cílovým 

místem byl Žandov. Umyli jsme lodě, naložili na vlek a šli čekat na vlakovou stanici, hned vedle místa našeho 

výlezu. S jedním přestupem v České Lípě jsme vyrazili vláčkem domů. Na vodě jsme celkem ujeli asi 32 kilo-

metrů. Počasí bylo v neděli už o něco lepší, ale vodák se přeci raduje i když pršíí :) 

28. září, v Den české státnosti již tradičně vyrážíme do Prahy, abychom se zde, ostatně jako každý rok, 

účastnili závodu Napříč Prahou přes 3 jezy. Pro některé z nás je to akce již dobře známá, pro jiné se jedná 

o premiéru, od které vlastně ani netuší, co mají očekávat. Na Císařské louce panuje čilý ruch. I my 

doděláváme na lodích poslední úpravy před startem. Jediné, co nám kazí náladu je počasí. Narozdíl 

od minulích let je ráno před závodem pořádná zima, ke které se brzy přidává i déšť. Nevadí. Nejsme z cukru. 

Dáváme lodě na vodu a připravujeme se ke startu. Ti, kdo závod nejedou se vydávájí fandit na trať. Rovnáme 

se na startovní čáru. Chvilka napětí a po výstřelu rychlý start. Konkurence je letos opět velká. Díky deštivému 

týdni je řeka plná vody. My však jezy sjíždíme bez problémů a pod nimi předjíždíme posádky, které takové 

štěstí jako my neměly. Po pár desítkách minut od startu konečně dojíždíme k cíli. Mokří, vystydlí, vyčerpaní, 

avšak spokojení s naším výsledkem. Vytahujeme loď a dozvídáme se o úspěších ostatních oddílových 

posádek. Všichni bez problémů dojeli do cíle, ba co víc, velmi dobře se umístili. Alespoň na slavnostní nástup 

a vyhlášení výsledků konečně přestává pršet a vysvitne sluníčko. Následuje již jen společná fotka a vydáváme 

se domů. 

 



 

Výběr řeky, kam jedeme, není náhoda. Vždy se řídíme aktuálním stavem vody. Proto ho všichni musíme umět 

hledat a řídit se jím. V Česku používáme dva zdroje. Internetové stránky www.raft.cz, kde je interaktivní mapa 

všech sjízdných toků, jejich vodácké úseky, obtížnosti, aktuální sjízdnost a spousty dalších informací. Druhým 

zdrojem je portál Českého hydrometeorologického ústavu (www.chmi.cz), kde pod záložkou voda nalezneme 

nejaktuálnější vodní stav všech měřených toků a případnou předpověď změny stavu. 

 

 

Abychom věděli, kam a na jakých lodích se můžeme vydat, jsou navíc jednotlivé úseky řek klasifikovány podle 

obtížnosti do sedmi stupňů od nejlehčích po nejtěžší: ZW a WW I - WW VI. S oddílem jezdíme vodu maximál-

ně stupně WW III (tedy 4. stupeň obtížnosti), který už vyžaduje velmi dobrou znalost ovládání lodě a čtení 

vody. Více si řekneme na schůzce. 

 

Úkol na příští schůzku: Jak se nazývá tato klasifikace obtížnosti řek používaná v Evropě? 

 

 
Vybrané značky 

http://www.raft.cz
http://www.chmi.cz


 

 

Ukázka vodácké kilometráže Lužnice  



Historie našeho závodu sahá do dávné oddílové minulosti. 

V letech 1946 – 1947 proběhla Lesní škola mladoboleslavského střediska u Vysokého Kola na Vyskeři, 

ze které vzešli čerství absolventi. Z mladoboleslavského 8. oddílu to byli Jan Drahota – Konipas, spolu 

se Slávkem Hrdličkou – Albáncem, kteří převzali oddílové vedení. 

O oba tyto zapálené skauty mladoboleslavský skauting však o něco později přichází… Slávek Hrdlička 

27. října 1949 náhle umírá (ve 22 letech) a J. Drahota se dostává, jako jeden z prvních, do soukolí politických 

procesů a je odsouzen na 25 let odnětí svobody. (Po propuštění pak emigruje do USA, později žije v Jižní 

Africe). 

Na paměť kapitána Albánce rozhodla 27. října 1968 oddílová rada 8. oddílu vodních skautů vyhlásit 27. říjen 

za Památný den oddílu. V den dvacátého výročí úmrtí kapitána Osmičky a předsedy ORJ 27. října 1969 

uspořádal oddíl 1. ročník “Závodu o poklad kapitána Alby“ (Memoriál Slávka Hrdličky). Trať závodu vedla 

ulicemi města a start a cíl byl před klubovnou oddílu na nádvoří lihovaru. Putovní plaketu a prvenství získala 

hlídka vodních skautů z 5. oddílu Turnov. V závodě skautek zvítězil 3. oddíl Mladá Boleslav. 

2. ročník se konal již ve stínu hluboké normalizace v listopadu 1970, což byla poslední skautská akce 

před začleněním do Pionýrské organizace. Konal se ještě třetí memoriál, který pořádal junácký klub 

„Psohlavci“ vzniklý ze členů 8. oddílu, pozdějších Mladých ochránců přírody ODPM. 

Památný den byl vždy v Osmičce držen, i když se už nikdy nekonal Albův memoriál. Asi od roku 1985 jsme 

pořádali „Setkání tří“. Na nich jsme se setkávali se spřátelenými oddíly – se Sovím oddílem z Prahy, 

s Foglarovou Dvojkou a Brdskou smečkou. Byly to vždy tři dny kolem 28. října pořádané v Mladé Boleslavi 

nebo někde v přírodě. Hrály se hry, soutěžilo se v různých disciplínách, konaly se lakrosové turnaje, lesní hry 

se skautskými dovednostmi… Jedno setkání bylo ve znamení Rychlých šípů a přijel na něj i Jaroslav 

Foglar – Jestřáb. Setkání tří se později přerodilo v závod vodních skautů a skautek Bobr. 

Na podzim roku 1993 připravila Osmička u své klubovny na Krásné louce i pro ostatní oddíly 1. ročník 

závodu Bobr ve vodáckých disciplínách. První místa však nakonec obsadily většinou skautky, žabičky a vlčata 

z 2. střediska. 

V letech 1994 – 2001 probíhaly závody každoročně. Roku 2002 byla akce pro 

malý počet přihlášek zrušena a do roku 2006 se Bobr nepořádal. Až v roce 

2007 u příležitosti 70. výročí založení oddílu byl v pozměněné podobě uspo-

řádán 10. ročník závodu, zvaný Bobří sedmdesátka. Tehdy závodily posádky 

C2 na trati dlouhé 70 km a zároveň hlídky v jiných disciplínách. O rok později 

nesly závody název Bobr rallye a byly pojaty už jen čistě jako závody posá-

dek C2. Se stejným názvem a v podobném duchu se Bobr konal opět až v 

roce 2019 za přispění Škodovky. 

V roce 2021 jsme pořádali závod v podobě, kterou jsme se vrátili ke koře-

nům. Šlo tedy o 13. ročník Bobra. Podaří se nám z oddílových závodů  

vytvořit opět každoroční tradici, na které změří své síly oddíly vodních skautů 

ve skautských a vodáckých dovednostech? Vzpomeneme tím každoročně 

na bývalého kapitána SlávkaHrdličku – Albánce a oslavíme Památný den 

našeho oddílu 27. října? Neměli bychom zapomenout…

 

 

Logo letošního ročníku Bobra 



 
28. října si připomínáme vznik Československé republi-
ky. Při významných výročích se stalo tradicí sázet tzv. 
lípy republiky neboli stromy svobody. V Mladé Bolesla-
vi se o tuto výsadbu zasadila výraznou měrou naše 
Osmička, neboť zde má takové stromy již čtyři. 

Všechny jsou zaneseny do mapy projektu Stromy svo-
body (Stromy svobody 1918–2018), který vznikl 
ke stému výročí vzniku Československa. Kromě „našich“ 
lip si zde můžete najít takovéto památeční stromy 
po celém Česku. 

Nejstarším zdokumentovaným stromem je lípa 
na Štěpánce poblíž bývalé Rychty. Byla vysazena k 50. 
výročí při skautských závodech a střediskovém srazu 
27. října 1968. Původně byly dvě; jedna za chlapecký  
a jedna za dívčí oddíl.  

 
 
 
Lípu za kulturním domem vysadil náš oddíl 28. října 1998 k 80. výročí. Nedávno se stala součástí dětského 
hřiště, tak doufejme, že nedojde k jejímu poškození.  

U bývalého Masarykova domu sociální péče v Havlíčkově ulici byla vysazena lípa 29. října 2008 k 90. výročí. 
Byl při tom přímo primátor Nwelati a 27 Osmičáků.  

 

 

 

lípa na Štěpánce 

 
lípa za domem kultury lípa v Havlíčkově ulici 

https://www.stromysvobody.cz/


Poslední jubilejní strom roste v parku za Sborem Jednoty bratrské od 4. září 2018. Na této akci, kterou máme 
ještě v živé paměti, zahrál houslový virtuos Jaroslav Svěcený. 

Pátou lípou, kterou jsme vysadili na sídlišti u křižovatky Havlíčkovy a U Stadionu, je zachráněný semenáček ze 
světlíku u vchodu do magistrátu. Její přesazení bylo provedeno na začátku dubna 2017 v rámci akce Skautský 
dobrý skutek a jako připomínka 80 let 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav. Lípa stále žije, ale není v dob-
rém stavu. Uděláme s tím něco? Zachráníme ji podruhé?  

Konečně se zmíním ještě o šesté lípě, která však neroste v Mladé Boleslavi. O tuto jedinou se staráme my 
sami, největší podíl na tom má Štěpka. Byla vysazena staršími členy pracovního kruhu 3. listopadu 2018 na 
Zourovském vrchu u zaniklé Olšiny v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Kromě výročí vzniku Českosloven-
ska je tento strom také vzpomínkou na obyvatele z 18 zdejších vysídlených a zničených obcí. Bohužel již při 
výsadbě měla špatně vyvinutý kořenový systém a vykazuje slabou vitalitu. Přesto se však ujala a věřím, že 
ještě nasbírá síly! 

 

 

lípa v býv. Vojenském újezdu Ralsko 

 
lípa v parku za Sborem Jednoty bratrské 

přesazený semenáč na sídlišti 



Skautské setkání se do Prahy vrátilo po 8 letech.  Toto místo avšak navazuje na vznik samotného 

Středoevropského jamboree, za jehož první štaci jsou považovány Tábory slovanských skautů v  roce 1931 

právě v našem hlavním městě. Letos v létě se akce konala přesně na stejném místě jako tehdy ve třicátých 

letech. Sjelo se sem přes tisíc skautů z 23 zemí a bylo zakončeno slavnostním pochodem.  

 

Jak čtenáři oddílového facebooku vědí, v polovině září proběhlo v Benešově a nedalekém Konopišťském 
parku republikové kolo ZVaSu. Závodu se účastnily i naše Bobřice, které nakonec obsadily krásné 4. místo. 
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