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Stoprocentní docházku měli: 

V říjnu bylo 5 oddílových podniků, na kterých 

jsme ujeli: 

1. 

2. 

2. 

4. 

Modrá 

Zelená 

Žlutá 

Červená 

72 

55 

55 

49 

Staré město 

Matěj 

Rob 

Matouš 

Kubys 

Šikula 

Zubr 

Dispro 

Nové město 

Svišť 

Plavec 

Čáp 

Jiskráč 

Kája 

Anika 

Maru 

Leninka 

Simča 

Borůvka 

Vítek 

Kanička 

Elda 

Smajlík 

Lískáč 

 

Staré město 

Nové město 

Leninka 

otázky 

12 + 10 

6 + 10 

18 + 14 

životy 

103 

76 

34 

pořadí 

1. 

2. 

3. 

 + tři týmy složené ze členů OK 



 

 

 Pořadí 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

Stezky 

Abychom vás motivovali k plnění stezek, upravili jsme systém, jakým to budeme dělat. Úkoly ze stezek 
nebudou součástí bodování, ale každé čtvrtletí se bude vyhlašovat nejlepší stezkař (konec listopadu, konec 
února, konec května, konec tábora). Stejně tak za celý rok se posun ve stezce bude hodnotit zvláštní cenou 
a nášivkami stupňů stezky. Největší motivací by vám ale mělo být to, že obsah stezky je jakési minimum, které 
by každý skaut měl zvládnout předtím, než vstoupí do roverského kmene. 

Osobní zápisníky 

Také bychom byli rádi, abyste si založili osobní zápisníky a vypracovávali si je v průběhu celé své skautské 
činnosti. Kdo byl na výpravě v Jizerkách, tak ví, jak je hezké, když si s tím člověk dá opravdu práci. Do příštího 
čísla vám dám i nějaký obrázky. Forma je jen na vás, kdo rád maluje, ať maluje, kdo rád píše, nechť píše. 

Crescere (OK) 

Kdo sleduje celoodílové dění, tak jistě postřehl, že nový oddíl postupně buduje svou identitu. Tímto mezi 
naše oddíly oficiálně vítáme nejmladší z nich a to oddíl Crescere. Jako Bobří oddíl se těšíme na mnoho 
společných akcí a expedici a přejeme, aby se v oddílu líbilo jeho členům i vedení. Více informací na stránkách 
oddílu. 

Simča se vydává do neprobádaných vod 

Jsme rádi, že si Simča našla rádcovský kurz pořádaný jiným oddílem. Jedná se o kurz KRK, který je zaměřený 
právě na vodní skauty. Tak snad vše vyjde a budeme mít prvního oficiálního rádce, vlastně rádkyni. 

Hypertextové odkazy na fotky 

Nově se v Kimu skrývají také hypertextové odkazy na fotky. Stačí kliknout na popisek pod QR kódem. 

Součet umístění 

40 

47 

49 

53 

65 

66 

68 

70 

71 

74 

75 

76 

 

 

St. č. Složení hlídky 

11 Rob, Anika, Filip, Tučňák, Pepa, Honza, Pavel 

13 Matouš, Bambule, Bára, Orobinka, Kosmo, Cézar, Adam 

 5 Kanička, Jiskráč, Brzdička, Péťa, Dáňa, Šíp, Šnek 

 1 Svišť, Zubr, Lukáš, Bára, Naty, Lucka, Pírko 

 6 Vítek, Kája, Albert, Jáďa, Fíla, Kiki, Kecka 

 3 Borůvka, Lískáč, Ema, Šnelly, Viki, Babočka, Sojka 

 2  Simča, Maru, Čochtan, Emilka, Maruška, Šarlotka, Julinka 

 5 Šikula, Dispro, Kája, Brepta, Bodlák, Áďa, Majda 

14 Kubys, Smajlík, Bery, David, Mýval, Doby , Terka 

10 Čáp, Lumík, Vája, Kláďa, Sandra, Verča, Miluška 

12 Plavec, Teri, Maruška, Elinka, Vilda, Pištěk, Tesák 

 4 Matěj, Tarzan, Aneta, Modrák, Muhu, Artur, Pavel 

 



 

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

 

Velká podzimní hra, spojená akce s OK a Piškoty.  

Sraz v pátek v 16:45 na hlavním nádraží. Návrat v neděli v 18:33 na hlavním nádraží. S sebou: spacák, karimat-
ku, (celtu), osobní výbavu (blok/sešit, tužka, čelovka, uzlovačka, KPZ, nůž), ešus, lžíci, pláštěnku, láhev na vodu, 
jednu náhradní sadu oblečení, tři hadráky, nebo tenisáky. Na sebe pevnou obuv, oblečení do lesa, ideálně 
maskáčové (tepláky nevhodné). Všechno zabaleno v jednom batohu, připravte se, že s tím budete chodit. 
Jídlo neberte žádné, řešíme centrálně celý víkend. Nebrat s sebou nic navíc. Balte opravdu minimálně, méně 
znamená více! Vybíráme 700 Kč. 

 

 

 

Vedou kormidelníci a konzultují se svými rádci.  

 

 

Tradiční oddílové závody. Sraz klasicky v 16:00 na klubovně, pozor konec až v 18:30. Na sebe oblečení 
na běhání a nějakou bundičku, abyste nám po běhu nenastydli. :) 

 

Výprava do Německa za bratrem Polákem společně s oddílem Crescere. 



Po srazu u zahrádek jsme se ihned přesunuli na Radouč. Čekala nás již vyznačená trať závodu. 

Potom, co jsme si ji společně projeli, dorazil Fretka s Borůvkou a Maru a závod začal. Jely se 3 kola, startovalo 

se po  čtyř- nebo pětičlenných skupinách. V terénu probíhal kros. Okruh i kros a tudíž celkově letošní kola 

ovládli mezi skauty Vítek a mezi skautkami Borůvka. 

 

 

 

Letošních Bobřích závodů se kromě všech oddílů naší Osmičky zúčastnilo také pár vlčat, světlušek, skautů 
a skautek z Benátek nad Jizerou. Celkem bylo na závodech 100 dětí (12 hlídek po 7 členech a 2 hlídky po 8 - 
těch nejmenších Benjamínků).  

V sobotu v průběhu celého dne proběhl hlavní závod.  Hlídky byly promíchány napříč oddíly a věkovými  
kategoriemi. Pak už mohl začít hlavní závod „Obchodní stezka”, kdy „Skupina obchodníků připlouvá po řece 
Iser do sousední říše, kde chtějí směnit své zlato za vzácné, u nich nedostatkové zboží. Aby pro ně jejich obchod-
ní cesta dopadla co nejvýhodněji, potřebují se spojit s obchodníky s nejkvalitnějším zbožím a zároveň domluvit 
co nejvýhodnější clo s panovníkem říše…”  

Všechny čekalo celkem 9 stanovišť rozdělených na 2 okruhy - vodní a suchozemský a 1 průběžný úkol. 

Plnily se úkoly ze zdravovědy, vyhledávání informací, komunikace/krizových situací, táboření, orientace, 
skautingu, přírody, sportovní zdatnosti a v průběhu celého dnes rozšifrovávalo hodně šifer. Na každém 
stanovišti získávali hlídky od “obchodníků” komodity a cenné zboží, díky kterému mohli na konci závodu 
uzavřít smlouvu s králem. Toto všechny hlídky úspěšně zvládli. 

Po večeři probíhala do noci hra v ulicích Mladé Boleslavi. 

V neděli po rychlé rozcvičce rychle balíme spaní a zájemci ze skautů a skautek se dělí na týmy pro vodní 
házenou. Ti, co zrovna nesvádějí boj na kánoích, jedou na pramicích od mola dolů k jezu u Česany a vysbírá-
vají odpadky z vody, ostatní menší členové jdou uklízet po souši - po březích řeky Jizery. Naplnili jsme 
pěkných pár pytlů.  

Je krásně slunečno a teplo, tak ani moc nevadí cvakání lodí, o které není nouze (i když Jizera už není nejtep-
lejší :-)) Ostatní fandí vodní házené nebo trénují na louce lakros. 

Po druhé hodině je nástup, vyhlášení všech výsledků a rozdání cen. Větší uklízejí všechny prostory loděnice, 
včetně klubovny vodáků, kterou jsme měli také půjčenou. 

K Bobřím závodům vydáme obšírnější zprávu včetně bližšího popisu a hodnocení jednotlivých stanovišť.

 

Po vyhlášení výsledků jsme se rozdělili do nových družin 

a do skupin na Vyzvědače. Vyšel Kim a tak jsme probrali 

nadcházející akce a důležité věci. 

Kola 

https://photos.google.com/album/AF1QipODHexGrU0GhX_dJMvA7e6FiGWJoG5oPLtyyqRb


Scházíme se v ranních hodinách na loděnici. Je nás hodně - všechny oddíly a k tomu ještě oddíl z Benátek, 

a proto je začátek trochu chaotický. Po nějaké době se rozdělíme do 12 týmů a je nám vysvětlena legenda 

a jak se závod sehraje. Stali se z nás kupci a na cestě po 8 stanovištích (4 na souši a 4 na vodě) budeme 

získávat různé suroviny směněním za peníze. K tomu musíme vyluštit šifry. Jedna stránka A4 pro starší a jedna 

pro mladší. Vyluštěné šifry po tom musíme spojit. Po tom se všichni sbalí a ti kteří startují jako první 

se přesouvají na start na Podlázky. Někdo startuje nejdřív na vodě, někdo na souši. Ti, kteří startují až později, 

zatím luští šifry. Postupně ale všichni startují a plní stanoviště jako například tábornictví, krizové situace, 

mapy, historie, nebo třeba i propojení s přírodou. Mezi částí na souši a na vodě posádky obědvají a luští šifry. 

Všechno probíhá bez problémů a okolo 4 už končí první posádky. Ještě ale nemají hotovo. Stále musí doluštit 

šifry a také použijí konečně nasbírané předměty z cesty. Mají totiž udělat pro krále smlouvu, že neporušili 

žádná pravidla. Za 45 minut je potřeba zkrášlit pergamen, udělat pečeť a napsat samotnou smlouvu. Všem 

se to docela povede a už zbývá jenom doluštit. Nejvíc zabrala šifra L. Nakonec okolo sedmé hodiny končíme. 

Následuje večeře. Po večeři už jdeme hrát hru do města. Jde o to, že musíme po městě najít lístky se slovy 

a s místem ukrytí dalšího lístku. Ze slov, které jsme dostali pak musíme udělat scénku, básničku, písničku 

apod. Po hře už jdeme spát.  

Ráno vstáváme a jdeme na rozcvičku. Dnes bude hezky, jelikož už svítí sluníčko a je docela teplo. Po rozcvičce 

následuje úklid spaní, hygiena a snídaně. Dnes budeme hrát vodní házenou. A tak se po snídani Bobří oddíl 

a oddíl z Benátek připraví na hru. Rozdělíme se do 5 týmů, převlíkneme se na vodu a můžeme jít. Nejdřív 

se rozdělíme na 2 skupiny, první skupina si vezme 2 pramice a pojede uklízet Jizeru dolů k Česaně. Druhá 

půlka zatím bude hrát házenou. Poté se týmy prohodí. Tak se tedy hraje, někdo ještě dodělává umělecký 

výtvor z večerní hry. Hodně lidí se cvaklo, ale je teplo, takže to není zas tak velký problém. Než se dohrají 

všechny zápasy, je oběd. Po konci házené už přišel čas na vyhlášení výsledků. Bobří sobotní závody vyhrála 

robova skupina a po urputných bojích nakonec jeho skupina vyhrála i vodní házenou. Po vyhlášení, rozdání 

sladkostí a pohledů už jdou všichni až na Bobří oddíl domů. Ten klubovnu uklidí a zhruba ve čtyři hodiny 

se rozcházíme. 

 

Bobr 2022 

Družinová schůzka byla náročná ale hezká. Prvních dvacet minut nám Síma říkala 

něco o minulosti Bobřích her. Poté nám dala telefon a měli jsme na internetové 

stránce najít, jestli jsou dané řeky, které nám předtím řekla sjízdné (klasifikace řek). 

Moc jsme toho nenašli, ale stejně jsme měli nějaké správně. Síma nám rozdala papír 

a mapu se zakreslenými body, které byly kolem loděnice. První byla hned v loděnici 

u Símy. Dala nám uzlovačku a a za tři minuty jsme měli uvázat všech šest uzlů. Jedna 

byla u Viceny, kde byl Rob. Tam jsme dostali buzolu a měli jsme s ní jít patnáct 

kroků a určit azimut Viceny. Další stanoviště byly jenom někde položené papírky, 

na kterých byly šifry, zdravověda nebo historie skautingu. Poslední stanoviště bylo 

u plážičky na Krásné louce, kde na kameni byly položené rostliny a my jsme je měli 

poznat. Potom jsme běželi zpátky a loděnici a tam jsme luštili šifry. Měli jsme 

na to málo času, protože v půl šesté jsem měli být u stolů i s novým oddílem 

po skupinkách na vyzvědače. Roveři nám vysvětlovali pravidla. 

https://photos.google.com/share/AF1QipNB1Vd4sjA7PUwibrieZLpw8rXST2Q429i2zeAgYUmAPYi9kc1hgCLjWPY-gdtH7A?pli=1&key=N3B1ekNmcTZHQ2ZCVlZwb0Y2eTJNX2VNLURZV0pR


 

Dne 14.10. se v 16:20 scházíme na hlavním vlakovém nádraží. Chvíli po srazu nám jede vlak a my 

se vydáváme na cestu. Přestupujeme v Turnově a Liberci a chvíli po 7 hodině přijíždíme do Bílého Potoka. 

Z nádraží jdeme cca 2km na chatu. Nejdřív jsme ani nevěděli jestli je to ta správná chata, když jsme zjistili že 

je tak jsme zase nemohli najít klíč. Nakonec ho Svišť našel a my mohli jít dovnitř. V chatě jsme se rozdělili 

do pokojů kde budeme spát, a pak jsme se najedli. Následoval krátký večerní program, a šlo se spát. Ráno byl 

okolo půl osmé budíček, poté následovala snídaně. Po snídani jsme se zabalili a vyrazili na cestu za křížky. 

Nejdřív jsme došli k vodopádu Černého potoka, bude byl také první křížek. Teda on nebyl přímo u něj ale 

ve stráni nad ním. Dlouho jsme ho nikdo nemohli najít, až se přeci jen poštěstilo. Po nalezení křížku jsme 

se strání nahoru vydali na cestu. Na cestě jsme si pověděli legendu ke křížku a pokračovali dál přes 

Frýdlantské cimbuří (kde také byli dva řízky, ale ty jsme nehledali) na Čihadla kde jsme si prohlíželi rašeliniště 

přes další křížek až na Knajpu. Na Knajpě jsme se rychle najedli a vydali se na cestu zpět. Cestou jsme hledali 

křížky. K jednomu z nich, na Rychtrově stezce nebyla žádná pověst a tak jsme si ji měli vymyslet. Když jsme 

došli na chatu tak jsme si udělali jídlo a byl večerní program. Bylo nějaké otázky a taky program od dvou 

kormidelníků a jednoho člunaře. Poté už se šlo spát. 

Ráno byl budíček zase podobně jako den předchozí. Byla snídaně a pak jsme vyrazili na cestu jako den 

předchozí. Šli jsme ale jen takový krátký okruh nedaleko od Bílého potoka. Došli jsme pouze na Hubertku. 

Kousek od ní jsme hráli Brtníka, vyhrál Vítek, pak už jsme šli na chatu. Tam jsme všechno uklidili, zabalili jsme 

si a vydali se na vlak. Pak už jsme jen dojeli zpět do MB. 

 

 

Jizerky 

Wildnerova smrt, Schmidt-Gustlův 

 kříž – Modrá 

https://photos.google.com/share/AF1QipOPqynk9oW6zaWa94oNXPagFElrm144e9elA8cI8jCt7kjFe270FljYehqWiZtscA?key=VUxRbWQwMlVLWTdVQklwWEtOZ253VVZjdWlySG13


Sraz byl v 16:00 na Výstavišti, tam jsme se seznámili s těmi a byly nám vysvětlená pravidla. Poté jsme se ode-

braly do svých štábu a v 16:20 vypukla hra. Začátek byl velmi rychlí a po zhruba deseti minutách byl odhalen 

první štáb. Mezitím se ve štábu luštily šifry a vyplňovaly otázky. Po chvíli hry nám bylo oznámeno, že chytají i 

roveři a tak jsme to rozhlásili mezi svůj tým, jelikož se ale všichni rozprchli, bylo těžké to všem oznámit a ně-

kteří se to dozvěděli až v půlce hry. Na našem území bylo v první polovině hry klidno, jen občas jsme se roze-

běhli po nějakým tom protivníkovi jinak nic. Zhruba v tu dobu jsme ale zjistili že máme velmi málo otázek a 

hodně lidí na našem území, tak jsme pár lidí poslali získávat odpovědi na otázky. Kolem půl sedmé jsme se 

začali stahovat ke štábu a dávat dohromady, co kdo našel nebo vyměnil, asi v 18:50 jsme odešli se Švejkem 

na Výstaviště, kde končila hra. 

 

 

Hütterův kříž – Červená 

Seznam křížků s popisky – Zelená 



Úkol na výpravě v Jizerkách byl jednoduchý, vymyslet příběh / báseň / … k Richterovu kříži 

Každá družina to pojala malinko jinak, většina se držela v básních a textech smutné až tragické události (tak, 

jak to ostatně u ostatní navštívených Jizerskohorských křížků bylo - mord, lavina, zastřelení omylem, pád, 

sebevražda, umrznutí, apod.), ale objevil se i jeden veselejší příběh posledního slepičího gdáknutí. 

 

Modrá družina 

Jednoho dlouhého zimního večera, když jel pan Rychter na běžkách z Jizerské hospody zpět do Bílého Poto-

ka, stalo se velké neštěstí. Už byl trochu opilý, a tak se motal jak ručičky kolem ciferníku hodinek. Na jeho 

oblíbené cestě zapomněl na zatáčku s kamenem a v plné rychlosti narazil do skalky. Zlámané lyže a kosti 

nebyly pro Rychtera příjemné. Nicméně, ještě trochu žil. 

Další den ráno ho našel známý pytlák, ale jen ho oloupil a zmizel za dubem. Poté přišla veliká vánice, tělo už 

bez života zapadlo sněhem a Rychtera dlouho nikdo nespatřil. Našli ho až v dubnu téhož roku. 

Při snaze o postavení křížku, zahynulo mnoho dalších lidí a od té doby jsou na stráních nad Bílým Potokem 

rozesety křížky. Legenda praví, že kdo je všechny najde, zjeví se mu sám duch Rychter. 

 

 

 

Zelená družina 

Rychter na skálu rád sedával, 

často si tam zpívával. 

Jednoho dne z rána, 

přišla dobrá zpráva. 

Narodil se mi syn, 

hezký, statný, jménem Flyn. 

Jeho malé srdíčko, 

poskočilo maličko, 

ihned běžel dolů, 

zakopl a letěl dolů. 

Osudný den se z toho stal, 

Rychter to už nerozdýchal. 

Tak na skále stanul kříž, 

s Rychterem už se nevzbudíš. 

Kříž černý byl jak zem, 

Rychterův toť poslední den. 

 

Richterův kříž – Žlutá 



Pro plánování a úspěšné absolvování výprav na vodu musíme znát i základy hydrologie. Až budeme na expe-

dici, nebo na výpravách v budoucnu, musíte vědět, o čem se mluví, aby oddíl/družina/posádka byla sehraná. 

Bude se vám to hodit i ve škole.

Objem vody se měří v [m3] nebo v [l]. 1 l = 1 dm3. 

Pro představu: 1 m3 rozprostřený na plochu 1 ha (100 × 100 m) vytvoří výšku 0,1 mm, takže 1 mm = 10 m3/

ha nebo 1 mm vody = 1 l/ m2 (1 l je 1 plný velký ešus). 

 

Vodní tok – přírodní nebo umělý vodní útvar, ve kterém se soustřeďuje nebo odtéká voda buď trvale, nebo 

po delší část – na výpravách jezdíme toky stálé, občas toky umělé 

Povodí – oblast odváděná jedním vodním tokem a jeho přítoky 

Rozvodí – hranice mezi dvěma povodími 

Úmoří – oblast, která je odváděná do jednoho moře - na území Česka jsou oblasti patřící do úmoří Severního 

moře (Labe), Baltského moře (Odra) a Černého moře (Dunaj) 

Říční kilometr – vzdálenost od konkrétního místa na řece k ústí (viz. kilometráž) 

Izotacha – myšlená čára spojující místa se stejnou rychlostí proudění vody 

Proudnice – izotacha nejrychlejšího proudu 

Peřej – úsek bez stupňovitého charakteru, pouze s velkým spádem, kde se vytvářejí vlny 

Vír – kruhový útvar s vertikální osou otáčení trychtýřovitého tvaru 

Další výrazy viz vodácký slovníček! 

 

 

 

 

<–  Schéma jezu s válcem 

Izotachy v příčném průřezu řeky  –> 



Vodní stav – výška vodní hladiny nad nulou vodočtu, udává se v cm 

Vodočet – měřidlo, jehož základem je vodočetná lať se stupnicí 

Průtok – množství vody, které proteče příčným průřezem koryta řeky v konkrétním místě za sekundu [m3/s] 

Průtok nám zásadně ovlivňuje obtížnost úseku řeky. Při vyšším nebo naopak nižším průtoku může být 

obtížnost výrazně vyšší a řeka pro nás nebezpečná! 

SPA = Stupeň povodňové aktivity – vyjadřuje míru nebezpečí a rozsah opatření na ochranu 

před povodněmi 

Při 2. a 3. SPA je plavba na řece zakázána! 

  

 

 

 

 

Protiproud (vracák) 

 

Vodočetná lať 



Bitvy na Soči bylo jedenáct, resp. dvanáct krvavých střetů, které se odehrály za první světové 

války na rakousko-italské frontě od června 1915 do září 1917. Italské jednotky pod vrchním velením 

generála Luigiho Cadorny se v těchto bitvách pokoušely prorazit rakousko-uherské pozice okolo řeky Soča na 

pomezí pohoří Kras, čímž by si Itálie uvolnila cestu k dalmátskému pobřeží a přístavu Terst. 

Rakousko-uherské 5. armádě pod velením generála Svetozara Boroëviće se přes dílčí územní ztráty podařilo 

italskému tlaku v jedenácti bitvách odolat. Po zapojení německých posil na podzim roku 1917 se pak 

silám Ústředních mocností podařilo nepřítele zaskočit a prorazit italské linie v bitvě u Caporetta, která je 

někdy označována jako dvanáctá bitva na Soči. Po průlomu u Caporetta došlo k zániku sočské fronty, přičemž 

nová frontová linie se po postupu Ústředních mocností do severní Itálie ustálila na řece Piavě. 

Ztráty obou zapojených stran se během střetnutí na Soči vyšplhaly na více než milion mužů. Bojů na sočské 

frontě se v rámci rakousko-uherské armády ve velkém množství zúčastnili také čeští vojáci. 

Tento text zde není náhodou ;) (pozn. red.) 
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