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 1. Viki 100
 2. Kecka 89
3. Fíla 88

 4. Artur 85
 5.–6. Emma 84
 5.-6. Šnek 84
 7. Adam 81
 8. Letec 80
 9. Muhu 73
10.–11. Majda 71
10.–11. Dobby 71
12. Sojka 69
13.–14. Kiki 67
13.–14. Pája 67
15. Mýval 59
16. Pištěk 55

Piškotí stránky       < bodováníLISTOPAD – MĚSÍC BLÁZNŮ
JEDNOTLIVCI

17. Šíp 53
18.–19. Tesák 52
18.–19. Cézar 52
20. David 49
21. Háďa 33
22. Trepka 28
23. Dáňa 23
24. Babočka 14
25. Kosmo 11

PROSINEC   –   MĚSÍC DLOUHÝCH NOCÍ

oddílová schůzka – Mikulášský běh8.12.2022

oddílová schůzka15.12.2022

1. Rackové 83
2. Bobřice 72
3. Žraloci 59
4. Chobotnice 36

10.–11.12.2022 ADVENTNÍ VÝPRAVA
Sraz bude v sobotu ráno u loděnice, spát budeme na 
loděnici. V sobotu bude program venku, v neděli pojedeme 
do Prahy (máme koupené vstupenky do Stavovského 
divadla). Návrat v neděli večer pravděpodobně na hlavní 
nádraží. Jídlo zajistíme společné, podrobnosti upřesníme. 
Prosíme o potvrzení účasti do soboty 3. 12. večer.
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oddílová schůzka s pečením cukroví1.12.2022

NA FLANDERSKÝCH POLÍCH
J o h n   M c C r a e

Na polích flanderských vlčí máky kvetou,
tam mezi kříži, řada za řadou.

Zde hrob je náš. Však mezi červánky
na nebi modrém slyšte skřivánky,

když dole kanóny tu svoji píseň řvou.

My mrtví zůstanem – a je to možná zdání,
že včera žili jsme a byli milováni,

když nyní ležíme na polích flanderských.

Náš boj teď jiní převezmou:
do vašich rukou vkládáme teď svou

hořící pochodeň a vy ji neste dál.
Kdyby vám uhasla, vzpomeňte na náš žal.

Když rozkvétá lán máků červených,
my neměli jsme spát na polích flanderských.

- překlad Jindra Svitáková -

Vyvrcholení adventního programu v parku na Štěpánce. 
Místo srazu upřesníme, asi u bazénu. Začátek v 16 hodin, 
konec bude v 18:30 u hudebního pavilonu. V pavilonu bude 
od 18 hodin společné zpívání koled, na které zveme i vše-
chny ostatní, kteří by si chtěli s námi zazpívat.

22.12.2022

18.12.2022 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Kdo bude chtít, může si jej jako každý rok vyzvednout            
v zádveří kostela Nanebevzetí Panny Marie na Staro-
městském náměstí.

vánoční oddílová schůzka

co bude >

XII
20
22

DRUŽINY

C  100% docházka: Dobby, Sojka, Majda, Viki, Emma, Mýval, Muhu, Adam, Fíla,
Pája, Šnek, Artur, Letec

(v listopadu byly 4 oddílové podniky)

www.8ovs.cz >>>

na Manévrech jsme ušlapali 31,6 km
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MANÉVRY 2022 – BITVA NA SOČI
[11.–13.11.2022]

P   Á   T   E   K

Po čtvrteční oddílovce je to definitivní, jsou      
z nás italské vojenské oddíly z 1. světové války.        
V pátek odpoledne se scházíme na nádraží, 
odkud jezdí vlaky na frontu. Není divu, že jsme 
rozechvělí a kdyby to neznělo tak hloupě, řekli 
bychom, že se možná i trochu bojíme. 
Zanedlouho však jdeme do akce, v níž už na 
žádné strachy nebude čas. Jsme rozděleni do 
dvou skupin: armádě „Vittorio Emanuele III.“ 
velí Svišť, zatímco oddíl „Giuseppe Garibaldi“ 
má na povel Simča. Nám mladším jsou 
přiděleny nikoli nedůležité úlohy průzkumníků, 
zásobovačů a zdravotníků.

Předsunuté oddíly průzkumníků obou armád 
vyrážejí bojovými vozidly Kozáče a Honzy 
zmapovat terén a připravit jej pro příjezd 
celých armád, které využijí pro svoji přepravu 
na frontu kdesi v Julských Alpách železnici. 
Naší základnou se stanou prosté ubikace ukryté 
v hlubokých lesích mezi Šiškovicemi                       
a Smrkovým Týncem v rokli Okrouhlického 
potoka, které v mírových dobách slouží coby 
základna skautů ze Slatiňan.

Za hluboké tmy vystupujeme z vozů, je však 
třetí den po úplňku a krajina je osvětlená skoro 
jako ve dne. Máme za úkol na předem 
vytipovaných místech ukrýt zásoby potravin            
a našim kolegům ve zbrani předat zprávu          
s jejich umístěním. Oddíly, které jedou vlakem, 
mezitím luští zašifrované zprávy z týla a studují 
návody k výrobě různých užitečných zařízení či 
značení tras v terénu. Při přestupu                        
v Pardubicích se setkávají s tajnou spojkou 
(krycí jméno „Medvěd“) a také s prvním 
důrazným nástupem a ostrým pokáráním ze 
strany velení ardmády. Po krátkém ostrém 
pochodu z konečné stanice dosahují základny. 
Naši průzkumníci byli ovšem zákeřně napadeni 
rakouskými záškodníky a přivázáni v temném 
hvozdu ke stromům. Ač jsou ostražitě hlídáni, 
musí být osvobozeni, aby mohli předat životně 
důležité informace!

To se nám daří, na tajných místech je pak 
nalezen ukrytý proviant a my můžeme jít spát 
před dalším náročným dnem.

< co bylo
ODDÍLOVÁ SCHŮZKA – ZAMYKÁNÍ 
JIZERY [3.11.2022]

Letos naposledy taháme lodě, všechny 
pramice i pár kanoí. S benjamínky jsme 
vytvořili společné posádky. Aby se Jizeře lépe 
spalo, složili jsme ukolébavku. Jenže vodník 
nám ji vzal a s Dančou jsme zachránily jenom 
růžky papírů. Ostatní části zlomyslný vodník 
rozvěsil po vrbičkách kolem řeky. Každá 
posádka sbírá část písničky. Už se stmívá a na 
Podlázkách nám svítí měsíc jako rybí oko. 
Jeden na obloze a druhý z vody. Krátká hra, při 
které musí děti sbírat části skládačky. Podle 
popisu na dílcích se musí sdružit do různě 
velkých skupin. Je to akční, rychlé, zajímavé. 
Škoda, že už je tolik hodin a skládačky jsme 
nestihli složit…

U loděnice už čeká vodník. Tvrdí, že nás chtěl 
vyzkoušet, jestli jsme schopni dílky písničky 
najít. Těžko říct, vodníkovi se nedá věřit.           
V každém případě jsme s pomocí naší písničky 
řeku zamkli.

ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [10.11.2022]

Na začátku schůzky malá narozeninová 
oslava. Tento týden se nám to sešlo, narozeniny 
má Jana, Majda a Kosmo (ten tady není). Každý 
tedy tahá jenom dva bonbóny, někam je běží 
schovat a kreslí plánek, kde jsou. Plánky 
následně losujeme a hledáme. Skoro všechny 
se našly. Ztracené bonbóny třeba udělají radost 
někomu jinému, nešťastníci, kteří nenašli, 
dostali náhradní…

V klubovně jsou stovky tenisáků připravené 
na Manévry. Trocha tréninku – házení, chytání, 
nakonec malá bitva. Holky brání hrad na 
pískovišti a kluci útočí. Hrad nebyl dobyt.

Manévrovou vojenskou tematiku navozujeme 
povídáním o Kimu O'Harovi. Po něm se jmenuje 
také hra na trénink paměti. Rovnou ji zkoušíme. 
A potom už se přenášíme do Itálie roku 1916…

Fíla

Cézar

Fíla

Viki FFF
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S   O   B   O   T   A

Po budíčku a rychlé snídani je tu první úkol: 
musíme se rychle opevnit před hrozícím 
útokem c. a k. rakouské armády na kótě Monte 
San Michele! V lese stavíme bunkry až do 
chvíle, kdy se údolím rychlostí blesku rozšíří 
zpráva, že proti proudu potoka táhnou myslivci 
(nikoli horští, ale skuteční), kteří tu pořádají 
hon! Trochu to připomíná anekdotu o Slo-
venském národním povstání: „Prvý deň my 
vyhnali Nemcov. Druhý deň Nemci vyhnali nás. 
A na tretí deň nás hajný vyhnal všetkých.“ 
Nevadí, trochu měníme program, zkoušíme 
individuální dovednosti a nápor rakouských sil 
přichází o něco později. Jsme bohužel 
donuceni k taktickému ústupu, který se posléze 
mění ve zcela netaktický úprk k rozhledně na 
Chlumu. Tam máme trochu času k přeskupení 
našich linií a k uvaření oběda.

Nyní je nutné připravit armády na rozhodující 
bitvu. Každý podle svých schopností, každému 
podle… Ne, tohle je odjinud. Každý podle své 
odbornosti a podle svého vojenského zařazení. 
Naši zdravotníci a zásobovači se mají popa-
sovat s náročným úkolem sehnat správné 
množství surovin na guláš pro celý regiment, 
určit velikost skladovacího stanu, kam se to 
všechno vejde. V  náročném terénu přenést 
raněného na improvizovaných nosítkách, najít          
v okolí léčivé rostliny, ošetřit zlomenou ruku       
a zafixovat ji sádrovou dlahou.

Svůj okruh musí pochopitelně absolvovat          
i průzkumníci. Tajné značky jim ukazují cestu 
lesy a postupně nalézané útržky zprávy se 
skládají do sdělení, které získá svůj smysl           
u Perného rybníka: Třicet kroků severním 
směrem hledejte důležitý dopis! Jak ale určit 
sever? Na stanovišti vidíme různé pomůcky      
a mezi nimi i magnet, jehlu a misku s vodou. 
Vyrobit improvizovaný kompas je dílem 
okamžiku a na daném místě opravdu nalézáme 
vzkaz – tajemná italská slova Monteapperta       
a Montemaggiore. Další vývoj situace nám snad 
ukáže jejich význam! Teď ještě zaručit, aby 
zprávy nepadly do rukou rakousko-uherských 
špiónů, kterými se to v okolí prý jen hemží! 
Řešením je přepsat je neviditelným inkoustem, 
kterým je šťáva z rozkrojeného citrónu.

Večer je zase poplach! Ale netýká se nás, do 
mlhy husté tak, že by se dala krájet, vyrážejí 
dělostřelci, ženisté a horští myslivci. My se 
snažíme o nemožné, totiž aby se na listu papíru 
objevily zprávy napsané neviditelným inkou-
stem. A pár písmenek se našlo… Snad se zítra 
podle nich dostaneme ve zdraví na ta správná 
místa.

N   E   D   Ě   L   E

Poplach ve tři ráno! Rychle ven ze spacáků      
a balit. Ale co to, prý se to týká jen Bobřího 
oddílu a Crescere, tak proč jsme vzhůru i my?! 
Nevadí, alespoň jsme si potvrdili, že jsme 
připraveni vyrazit kdykoli a kamkoli! Skutečné 
pozdvižení nastává až o půldruhé hodiny 
později, to už je náš čas. Rozděleni do dvou 
skupin podle příslušnosti k armádám jsme 
odvezeni na start naší mise, která by měla 
skončit na místě očekávané velké bitvy. Podle 
mapy zjišťujeme, že na místech oněch Monte… 
cosi ze včerejší zprávy bychom měli najít něco 
důležitého pro celou armádu.

S průvodci Medvědem a Polákem se 
přesouváme malebným údolím řeky Soči (no, 
ona je to vlastně Chrudimka) na opěrný bod 
Monteapperta (hrad Strádov) a Montemaggiore 
(Žumberk). Zdárně nalézáme obě schránky          
s tajnou depeší, kterou teď musíme co 
nejrychleji dopravit zbývajícím částem našich 
armád! Ty se již postupně seskupují pod kótou 
Kopa poté, co byli v malých skupinkách nad 
ránem vysazeni ve zcela neznámém terénu.

Jako průzkumníci rychle mapujeme místo 
rozhodujícího  střetu  a  pak  už  nastává  bitevní

V minulém čísle jste určitě hravě 
vyluštili  šifru,   která  vám  napo-

věděla, že řešení úkolu se skrývá v KIMu 
Bobřího oddílu a to konkrétně v letošním 
prvním čísle na stranách 10 a 11.

V Ještěrově článku se tu můžeme dočíst          
o celkem pěti „oddílových lípách“, které rostou 
na území našeho města, a dokonce i o jedné 
mimoboleslavské (na tu jsme se ovšem 
neptali). Řešení ocitujeme doslova, protože 
lépe bychom to nesvedli. Prostě si to od B. O. 
tak trochu ukradneme J:

1. 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.

2. 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.

3. 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…

4. 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.

5. 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  dobrém stavu.

Pozn.: Tato poslední lípa není v pravém 
smyslu slova „stromem svobody“ (ačkoli byla    
z onoho světlíku osvobozena), ale v našem 
městě roste, proto ve vašem výčtu mohla být.

Fotografie stromů na této straně jsou též           
z KIMa č. 1/2022; děkujeme.

ÚKOL NA PROSINEC:

V prosinci už tu máme advent a těšíme se na 
Vánoce. Aby nám to čekání rychleji uteklo, 
vydáme se na cestu za Betlémskou hvězdou. 
Naše cesta vyvrcholí na oddílové schůzce 22. 
prosince.

Do té doby budeme uveřejňovat každý den 
na našich webových stránkách (https://8ovs.cz/ 
2022/11/30/otevrene-oci-prosinec-2022/) jednu 
krátkou jednoduchou šifru. Každá tam bude 
viset 3 dny. Znamená to, že 1. 12. se tam objeví 
první, 2. 12. druhá,  3. 12. třetí a 4. 12. čtvrtá a ta 
první zmizí. 5. 12. přibude pátá a zmizí druhá.   
A tak dále.

Na každou prosincovou oddílovku si vždy 
přineste v deníku vyluštěné šifry a za 
každou z nich dostanete část mapy cesty za 
Betlémskou hvězdou. Na vánoční schůzce      
22. 12. byste mohli mít někteří mapu celou. Kdo 
nestihne všechny šifřičky, nevadí, pokud kou-
sek mapy chybí, dá se domyslet J

První šifra:
mOrous Našel přeDe dveŘmi pytEl Ječmene

1.

2.

3.

4.

otevřené oči >

FFF
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ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [24.11.2022]

Běhací hra se švihadly pod Simčiným 
vedením prověřila kromě fyzické zdatnosti také 
přípravu před schůzkou. Někteří skáčou přes 
uzlovačky a není to úplně ono J

Rozdáváme stezky a rovnou se také 
seznamujeme se znakem vlčat a žabiček. 
Každý si ulovil kousek znaku, nalepil do deníku 
a dokreslil zbytek. Potom probíhá volba 
kormidelníků a člunařů. V našem podání volí 
děti do každé družiny z vlastních řad 2 – 3 
zástupce, kteří se budou snažit co nejrychleji 
zdokonalit, aby byli schopni pomoci svých 
členům při běžné činnosti. Měli by se také učit 
spolupracovat. Uvidíme, jak nám to půjde.

A nakonec se vracíme k Manévrům. 
Vyhodnocení, rozdání diplomů, vyznamenání, 
povýšení… Nakonec někteří Piškoti píší 
poděkování členům Bobřího oddílu, kteří jim 
při akci nejvíc pomáhali.

z a p s a l i   J a n a   a   H o n z a

vřava… Naše italské oddíly se snaží dobýt 
dobře opevněnou výšinu plnou odhodlaných 
obránců z podunajské monarchie. Tenisáky        
a hadráky nám sviští kolem uší a občas bohužel 
zasáhnou cíl. Rychle občerstvit a doplnit naše 
šiky a znovu se ženeme na zteč! Za cenu 
velkých ztrát a na pokraji vyčerpání je nakonec 
důležitá kóta naše! Až čas ukáže, jaký měla 
tahle šarvátka strategický smysl. Zda měla tahle 
šílená válka vůbec nějaký smysl…

Zbývá už jen přesunout se pěšky (a kousek 
auty) na nádraží ve Slatiňanech. Tam vyslech-
neme krátké vyhodnocení celé akce, 
dostaneme na klopu vlčí mák – symbol 
vzpomínky a úcty k válečným veteránům –           
a odjíždíme ke svým domovům, kterých se 
naštěstí žádná válka přímo nedotýká. Mysleme 
na ty, kteří takové štěstí nemají.

ZAMYKACÍ PÍSEŇ (PRO JIZERU)

      D            Hm
Je tu podzim, padá listí
     G             A
i na ztichlý říční proud
     D         Hm
a my letos naposledy
       G            A
můžem' spolu po něm plout.

Řekou, kterou plujem' rádi,
peřejí i volejem,
a proto jí zplna hrdla
     G     A    D
naší písní popřejem':

Ať máš pořád hodně vody,
která přitéká k nám z hor
a my můžem po tý vodě
plout až někam za obzor. 

Ať je tvoje voda čistá
pro ryby i pro lidi,
mračouny ať na tvým břehu
příště nikdo nevidí.

Děkujeme za koupání
plavání i legraci,
kdo si řeku zamiloval,
ten náladu neztrácí.

Piškoti i benjamínci
přejeme ti dobrou noc,
a na jaro těšíme se
každý den už od Vánoc,

na den, kdy zas naše lodě 
v náruči tvý spočinou.
Naši Jizeru bych nikdy
nevyměnil za jinou.  

zpívá se na melodii „Za chvíli už budu v dáli“
či „Vodácká modlitba“ od Hop Tropu
anebo na úplně libovolnou, do níž pasuje svým rytmem

Čas od času si v našem malém časopisu 
otevíráme tzv. „jazykové okénko“ (teď právě to 
činíme už… podruhé).

První otevření okénka se konalo v době 
covidové, kdy jsme fungovali distančně               
a Piškoti s námi museli komunikovat písemně. 
A to tak, že hodně. Možná to dělalo dlouhodobé 
odloučení od milované školy, kdo ví, ale ve 
zprávách od Piškotů jsme v té době nacházeli 
takové češtinářské skvosty, až se nám ježily 
všechny chlupy po těle. Slovo „KITYČKI“ budiž 
příkladem za všechny jazykové perly.

Od té nelehké doby jsem si už několikrát 
říkal, že tuhle zábavně-vzdělávací rubriku 
oživím a taky to pořád slibuju Janě, když mi dá 
zápis z uplynulého měsíce (LOL = vidíte, jak 
držíme prst na tepu doby a jdeme s ní; s tou 
dobou tedy, známe tyhle vaše zkratky!)

Vyjmenovaná slova ani hy-chy-ky-ry-dy-ty-ny 
vás učit nebudeme. To necháme na vašich 
učitelích, aby si zasloužili svůj těžce vydřený 
plat. Předpokládáme taky, že každý ví, jak se 
píše, řekněme, „tenisáková bitva“. Ačkoli…

Dnes bychom si procvičili zájmena. Zejména 
– zájmena. Jednoduché skloňování osobních 
zájmen, takové to: „Dneska mám schůzku           
s Petrou a už se těším, až jí uvidím.“ Nebo až ji 
uvidím?

Pokud si nejste jisti, použijte jednoduchou 
pomůcku: ukažte si na nejisté slůvko zájmenem 
ukazovacím! Pokud v něm bude dlouhá 
samohláska (nebo dvojhláska), i zájmeno 
osobní bude „dlouhé“. Pokud to zní moc 
vědecky, příklad je zde:

vidím tu Petru = vidím ji
dám dárek té Petře = dám jí dárek

sejdu se s tou Petrou = setkám se s ní
Je to vcelku prosté, milí Watsoni, a proto         

v tomto mluvnickém jevu už nikdo z vás 
neudělá chybu J Tak určitě…

JAZYKOVÉ
OKÉNKO >
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PŘÍBĚHY
PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY

Květ vlčího máku je            
v dnešní době neodmysli-
telným symbolem oslav Dne 
válečných veteránů. Proč 
právě vlčí mák?

Každého jedenáctého dne jedenáctého měsíce        
v roce přesně v jedenáct hodin se ve Velké Británii 
na dvě minuty zastaví život. Tento zvyk trvá již od 
roku 1919 jako symbol uctění památky padlých        
v den podpisu příměří na konci první světové války.

K tradici dvouminutového ticha se v roce 1921 
přidal symbol rudého vlčího máku a podnět dala 
právě založená Britská legie, jež pomáhá všem 
bývalým vojákům, kteří se zúčastnili válečných 
konfliktů.

O symboliku vlčího máku se nevědomky zasloužil 
vojenský lékař podplukovník John McCrae               
z kanadského Ontaria, který v první světové válce 
sloužil v Evropě. Ačkoliv byl vojenským chirurgem, 
na útrapy a bolest raněných vojáků si nemohl 
zvyknout. Svoji bolest mírnil psaním básní. Zvláště 
se ho dotkla smrt přítele a bývalého žáka poručíka 
Alexise Helmera. Očitý svědek seržant Cyril 
Allison popsal, že toho rána, kdy vál jemný 
východní vítr, se vlčí máky mezi hroby jakoby 
vlnily. John McCrae svou bolest vepsal do básně, 
ale papírek s ní zahodil. Kolemjdoucí důstojník jej 
však zvedl a poslal do Anglie. Časopis Punch 
publikoval báseň 8. prosince 1915.

Konce války ani 
tradice nošení vlčího 
máku se John McCrae 
nedožil. Zemřel na 
zápal plic 28. ledna 
1918.

Na fotografii je 
zachycen podplukov-
ník John McCrae         
v uniformě někdy        
v roce 1914, tedy 
krátce po začátku 1. 
světové války.

BITVY NA SOČE

Jako „Bitvy na Soče“ je označována série střetů 
na frontě 1. světové války, k níž došlo v Julských 
Alpách mezi sbory rakousko-uherské a italské 
armády. Na rakouské straně bojovali ve velkém 
množství také čeští vojáci.

Přestože byli před první světovou válkou 
Rakušané a Italové spojenci v rámci tzv. 
Trojspolku, po vypuknutí konfliktu vytušila Itálie 
možnost územních zisků a vyhlásila Rakousku 
válku. Přes řeku Soču se armáda jihoevropského 
státu snažila získat přístup ke klíčovému 
rakouskému přístavu Terst a k dalmatskému 
pobřeží, které je dnes součástí Chorvatska.

 Střety začaly italským útokem na konci června 
1915 a trvaly dva a čtvrt roku až do podzimu 
1917. Po celkem jedenácti dílčích bitvách a po 
malých územních ziscích Italů se rakouské armádě     
a jejím německým spojencům podařil rozhodující 
průlom u města Caporetto (dnešní Kobarid ve 
Slovinsku). Fronta se pak posunula o 100 km 
západním směrem až na řeku Piavu v severní Itálii.

Vojáci na bojišti trpěli kromě následků bojových 
operací častou nepřízní horského počasí, vzdorovali 
větru, sněhu a lavinám, hloubili zákopy v ne-
hostinné kamenité půdě a stěhovali těžké zbraně na 
horské štíty. Na obou stranách padlo nebo bylo 
zraněno či zajato těžko představitelných jeden         
a třičtvrtě miliónu mužů. Přes vítězství na Soče 
Rakousko válku prohrálo, přišlo o mnohá území 
a celá monarchie se rozpadla na několik samo-
statných států, mezi nimi i Československo. Ale 
to už je jiný příběh… M
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