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Milí členové oddílu a Spolku,
vážení rodiče, kamarádi...
Přejeme Vám příjemné čtení o velkém dobrodružství v roce 2019 a vše dobré v roce 2020.
Za vedení oddílu Milan, Dandy, Golem a další členové Pracovního kruhu (PK) Mustang, Větřík, Čiki
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Družiny:
Modrá: Vojta, Mára, Teo, Karel, Houbička, Cipísek
Žlutá: Kotva, Max, Tonda, Padák, Vašok, Štěpán
Vzhledem k tomu, že jsme začínali teprve v loňském roce, kdy byli všichni „nováčci“ nebyl ještě čas
na to, aby v družinách vyrostly dostatečně zkušené osobnosti, které by byly ostatním příkladem.
Modrá družina zpravidla působí sehranějším dojmem, což se projevuje nejen ve výsledcích
závodů ale celkově v organizaci a přístupu k řešení nejrůznějších situací. U některých členů řešíme
problémy s kázní a v přístupu k dodržování Nepsaných zákonů a pouze zapojením nás všech
můžeme mít šanci na zlepšení. Vzpomeňte si třeba na naše táborové večerní násedy a rozmluvy
u ohně, kdy jsme otevřeně hovořili o věcech které nás baví a naplňují, ale také trápí, či jsou nám
nepříjemné. Buďme proto nadále k sobě upřímní, upozorňujme na jevy a situace, které jsou
za hranou zdvořilého a slušného chování opravdových Hochů od Bobří řeky, prospějeme tím
všem. A také myslete na to, že oprávněná kritika od přítele může být prospěšná i pro nás samotné.
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Oddílové události v roce 2019
Do programu oddílovek na dálku pravidelně přispívá svými závody bývalý
člen oddílu Brčko, žijící v Liberci. Na schůzku v klubovně se přichází podívat
bývalý člen Michal Beránek, žijící střídavě ve Švýcarsku / Francii. Návštěva
divadelního představení Záhada hlavolamu v divadle Minor. Do oddílu přichází Max a Kryštof.
Na oddílovce máme výjimečnou možnost vyzkoušet různé šifrované zprávy a úkoly, které teprve

LEDEN

Michalova návštěva klubovny

Dandy při nakládání trámů ze srubu

vyjdou v novém vydání Jestřábovy Záhady hlavolamu. Za sněhové nadílky stěhujeme trámy
z rozebraného srubu na pozemek pana Berana za Pitkovickou hospodou - zajistil Mustang. 5.1.
Divoká Šárka - vedou Dandy a Golem, 19.1. Modrý květ - výprava do Staré Hutě a na Kocábu.
Vaříme kuře na paprice, mezidružinový závod ve výrobě voru vezoucího oheň, plížení ke slepci,
střelba na letící holuby u můstku přes Kocábu. Na vlakové zastávce píšeme pohled Márovi.
Do oddílu přichází Kristián (Kotva), po Vašíkovi a Š + Š (Šimon
a Štěpán) další Žižkovák. 2.2. Plešivec. Pěkně mrzne - Dandy se nemůže
ÚNOR
koupat, jezírko je zamrzlé! Vaříme kovbojské fazole s klobásou, lesáci
nám přinášejí polena z právě poražené uschlé borovice! Skalnatý vrchol
je v mlze, takže daleké výhledy se nekonaly. Lezení na stromy, stavění „televizní obrazovky
z kamení“, zkoušíme odpalování špačka. 16.2. Pololetní prázdniny - Brigáda v klubovně.
Na oddílovkách máme často závody na přemýšlení, ve kterých zpravidla vítězí Šimon.

Listování v knížce Jestřáb kronikářem

BŘEZEN

Vyprávěnda v klubovně

2.3. Ještěrčí jámy. K významným akcím patří hry v opuštěném lomu
(vynášení míče, Gonio) a na planině u Ještěrčích jam pak Finská stezka,
dobývání srubu a závody vozatajů. Cestou na autobus se zastavujeme

v Chuchelské lesní zoo kde , mimo
jiné, obdivujeme vycpaného
bobra a posloucháme výklad
o tomto našem totemovém
zvířeti. 12.3. Oddílové promítání
pro členy, rodiče a přátele v hotelu
Legie. 16.3. Babka u Řevnic.
Radovánky na skluzavce. Prší,
schováváme se pod převis pod
vrcholem a vaříme, drobné hry
v okolí, zaujala hra na mangustu
a kobru. Nedaleko tábořiště
Dandyho mezidružinová soutěž
v přenášení míčku na závěsu
z kartonu a provázků, závody
mezi stromy, průchod armád
a „pád důvěry“. Dandy a několik
odvážlivců zkouší lázeň v potoční
tůni. 30.3. Brigáda v klubovně.

DUBEN
Vzpomínáme na zesnulého člena
oddílu a Spolku Jéňu. Od Ivana
dostáváme dva medicimbaly,
Před bývalou klubovnou Ve věži
pásmo a několik emálů, Jáček
daroval disk pro táborovou
olympiádu. Zajíc slaví 12. narozeniny. Na zkoušku přichází Max 2. Kvůli docházce končí Kryštof.
Ukazuje se potřeba mít Nepsané zákony napsané - rozdáváme proto k nalepení do Pracáků.
13.4. Napříč městem - putování po klubovnách. Účast současných i bývalých členů, hostů,
rodičů. Lanové lávky v Grébovce, návštěva lodi u Železničního mostu a vyprávění o legendární
oddílové lodi „Skaut“, vysílání semaforem, vytahování vody z Vltavy plechovkou na provázku
na most, rozlepování obálky nad párou, návštěva bývalé klubovny ve Věži u Jiráskova mostu
a čtení Strachu nad Bobří řekou s příběhem o záchraně oddílových věcí před Gestapem, závody
na Kampě, klubovna v Říční ulici, zakončení před bývalou klubovnou „U Grošáka“. U věže nás
tajně z povzdálí sledují Glen a Teddy, než však stihnou přijít a připojit se k nám, pán zajišťující
pro nás prohlídku zavírá a zamyká za námi vrata ! Výsledky: 1. Modrá, 2. Žlutá. Nerozhodný
stav až do posledního úseku! Po oddílovkách začínáme zašívat se členy PK Hangár - stan 5
x 5 metrů, který jsme dostali od Skautů S.S.V. Golem začíná dávat dohromady oddílovou
knihovnu. Vyrábíme pracovní ponk s policemi a prkennou zástěnou pro zavěšení drobného
nářadí. Od Menharta dostáváme táborové vybavení po jeho bývalém oddíle Žlutý kvítek. 27. 4.
Prokopákem. Sbírání kamenů, skákání přes laso a další cviky do STO. Trasu vedeme z Jinonic
po skalách nad údolím - krásné výhledy do kraje. 30.4. Pálení Čarodějnic v Pitkovicích. Brigáda
za uskladnění oddílového srubu. Prořezáváme stromy a keře, kácíme uschlou tůji, pálíme větve
a rozpadlé trámy zarostlé v trávě, uklízíme kovový šrot. Starými plachtami zakrýváme hromady
našeho dřeva ze srubu, které zde máme uskladněné. Poté opékání buřtů, zpívání.... .

10.5. - 12.5. Kamenná u Bohostic u Teova dědečka na koňském ranči.
KVĚTEN
Kluci oblehli tee-pee, PK přístřešky se senem pro koně. Výpravy do okolí,
Soutěž tělesné obratnosti (S.T.O.), Větříkova soutěž v luštění textu zprávy.
Noční hra „Na bludičky“, Mustangovy narozeniny - chlebový dort, v neděli prohlídka památníku
v bývalém táboře nucených prací Vojna. Čteme si o Františkovi Čvančarovi z jeho knihy
„Sejdeme se v Denveru,“ odkud se dovídáme nejen jeho příběh, ale také zajímavé momenty
z historie domu kde máme klubovnu. 25.5. Návštěva u Arneho na jeho hausbótu na Slapech.

Vašík v Arneho hausbótu

S.T.O. - Skok přes kozu

Spravujeme děravý hangár

Klubovna - Den otevřených dveří

Vaříme kyselicu - velký úspěch. Koupání a přemety z mola. Projížďka po přehradě a návštěva
hráze Slapské přehrady. Úprk na autobus do Měchenic. 28.5. Den otevřených dveří v klubovně,
oddíl + bývalí členové (Jáček, Petr Libánský, Valda, Větřík, Žluto, Řešetlák) + rodiče. Od Valdy
dostáváme staré Bobří hráze z Hlasatele a komiksové časopisy Kometa, které byly poté velmi
populární v táborové knihovně.
Hosty jedné z oddílovek jsou Jáček a Michal Beránek. Závod v přišívání
knoflíku, při kterém se kdosi snažil navléknout nit do špendlíku! Na táboře
musíme potrénovat. Celé jaro děláme oddílovky na dvorku, oblíbené jsou
hry s medicimbalem a různé běhavé hříčky. Stavák na tábořišti - víkendová příprava tábora
spolu s rodiči a bývalými členy oddílu. V oddíle končí Zajíc.

ČERVEN

Je popsán v Čigoligu speciál, které k této
události vyšlo. Zde alespoň základní
informace: Kupujeme 7 nových stanů - díky
Vlastíkovi (Padákův tatínek) za významný
finanční dar. Ze srubových prken řežeme
prkna na budoucí postele. Tábor vedl Milan, části tábora se účastnili
Dandy, Golem, Čiki + Mustang a Větřík, kteří měli na starosti
kuchyň. Hosté: Justina, Glen, Tom, Menhart, Filip. Stavíme
klasické krajinkové podsady. Mančaft rozdělen do kuchyňských
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služeb (po stanových dvojicích) a do dvou družin
pro táborovou hru „Závěť strýce Jamese“, konanou
na památku první oddílové dlouhodobé hry. Hra
měla 13 „úseků“ včetně cesty za pokladem s denní
i noční částí. Na pokračování čteme Hochy od Bobří
řeky, probíhá táborová olympiáda (v mladších vítězí
Mára, ve starších Kotva) Veselá desítka, Mistr uzlování
(vítězem Vojta), zápis do táborových lejster... Zpíváme
oddílové písničky, pořádáme rozpravy nad uplynulým
dnem, podnikáme výpravy do okolí, řádíme na voru
v rybníce. Po vzoru Hochů od Bobří řeky zkoušíme
stezku odvahy, Bobříka mlčení, vyprávíme si příběhy
z dávné minulosti oddílu...
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Vojtův kamarád Honza
Zapletal a také bývalý člen oddílu Borůvka se svým synem
Tondou, kteří uvažují o Tondově oddílovém angažmá. U Kocáby
nedaleko bývalého areálu, kam jsme dříve jezdívali, vaříme Kreslíme pamětní lísa hrajeme další hry. Cestou k autobusu do Bratřínova několikrát tečky za výpravy. Vždy
potkáváme herce a zpěváka Ondřeje Havelku, který zde má chatu.
jeden větší originál,
ostatní se tisknou pro
21.9. Klínec. Cesta skrze jeskyni, průchod armád, na tábořišti družiny vlepení do do Pracáků
ve štafetách soutěží o suroviny na vaření oběda. Hledání indiánského
tábora, vynášení čísel - mužstvo proti PK. Na hřišti v Měchenicích
ufíjená.

V loňském roce jsme období
ŘÍJEN
do Vánoc měli zpestřené
zajímavostmi a závody na téma
objevitelé a dobyvatelé. Letos vyhlašujeme dlouhodobý
program - Podzim s Rychlými šípy. Na základě
komiksových příběhů vybíráme zajímavá, inspirativní
témata. Každý dostává vždy při vyhlášení nového
příběhu kartičku, vztahující se k příběhu i zadanému
úkolu. Vyrábíme výtvory z přírodních materiálů,
dalším úkolem je přečíst knížku z trilogie Záhada
hlavolamu, napsat článek do TAM - TAMU, začínáme
vyrábět oddílový totem, natáčíme audio příběh Rychlé
šípy hrají divadlo, chystáme se na do „Stínadel“ na
Večer světel...
5.10. Výprava do Prokopského údolí. Vyrážíme
z Radlic, cestou záplava vlašských ořechů. Na bývalém
poli u Dívčích hradů vyrůstá výběh pro stádo koní
Převalského. Zde několik her. Jdeme přes Skalní Hřišťátko,
kolem jezírka. Začíná hustě pršet. V dešti vaříme oběd.
Program na Lavóru a poté už na vlak do Holyně.
18. - 20.10. Kamenná u Bohostic, Zbenice. První
nocleh máme u Teova dědečka. Hrajeme noční
kořistění baterky. V sobotu velmi zdařilá hra obchodní lodě. Figurují zde piráti, vzájemné přepady a
obchodování s přístavy. Drobné hry na zahradě, úklid a
přesunujeme se do zámečku Zbenice, po cestě sbíráme
houby. Šimon díky houbařským znalostem dostává
přezdívku Houbička, Ondra díky své drobné postavě
a kloboučku se stává Cipískem. Majitel nám ochotně
ukazuje své sbírky, kluci si mohou vyzkoušet vojenské
uniformy, půjčují si hračky z dob našeho mládí,
hrajeme na gramofon s klikou... Vaříme na otevřeném
ohni na bývalém nádvoří. Večer po jednotlivcích
výpravy do nitra smuteční vrby, zde si čteme ze
Záhady hlavolamu. Spíme mezi exponáty. Druhý
den máme možnost vyzkoušet si střelbu z historické
vzduchovky, pomáháme s úklidem sadu a sbíráme si
hromady vlašských ořechů a spadaného ovoce. Majitel
zámečku - pan Češka nám neúnavně vypráví další a
další zajímavosti. Cesta na autobus nedopadla podle
očekávání, neboť nás autobusák odmítl vzít. „Mám to
napsaný tady u schodů, hele, že neberu k stání“ Ale jak
to má člověk sakra vědět! Do Příbrami odjíždíme taxíky,
odtud už bez problémů autobusem.

LISTOPAD

Dandy
vyhlašuje
výsledky
bodování za září - říjen. Na listopad
vyhlašujeme v rámci podzimu s RŠ

Bodování září - říjen 2019
poř.
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101,67 b.
96,17 b.

Modrý život. Kromě tradičních disciplín (otužování, čištění
zubů, ranní cvičení, dobrý čin, radostný prožitek, slušná mluva
a čestné jednání) si každý může zvolit svůj tajný úkol se kterým
se pokusí poprat. Vyrábíme v zázemí klubovny „půdičku“,
uklízíme táborový materiál. Zahajujeme po dvojicích služby
v klubovně (zametení, utření prachu, vynesení košů...).
Rychlé šípy žijí Modrý
m živlavici
otem
Kupujeme skládací oddílové stoly a lavice
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Milan by byl jistě také, ale ten si zrovna někde poletoval...
Zdá se, že zle vypadající nehoda nebude mít následky.
16.11. Myší plácky. Výjimečně pouze polodenní výprava.
Milan se doléčuje, výpravu vedou Golem a Mustang. Liknavost
k oddílové výzbroji u většiny mužstva znemožňuje uskutečnit
některé body programu. Pracujeme společně na zlepšení
30.11. Výprava Zakšín - Pustý zámek (Kokořínsko)
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Naše oddílové písemnosti
Po Vánočním sešitě, shrnujícím oddílovou činnost v roce 2018, jsme vydali Čigoligo speciál
k oddílové akci Napříč městem - putování po klubovnách, na přelomu měsíců říjen - listopad vyšla
potom ve formě dalšího speciálního Čigoliga zpráva o období 2018/2019. Pro vlepování do Pracáků
již máme hotovou celou řadu materiálů. Patří sem třeba oddílová historie, přijímačka, STO, povinná
výzbroj, Nepsané zákony, obsah KPZ, semafor a morseovka a řada dalších.
22.10.2019
24.4.2019

Vydává: Spolek Pražská Dvojka,
Hoši od Bobří řeky

SPECIÁL

Sídlo: Křížkovského 1582/3,
Klubovna: Kubelíkova 48, Praha 3 - Žižkov

SPECIÁL K TRADIČNÍMU PODNIKU NAPŘÍČ MĚSTEM
PUTOVÁNÍ PO KLUBOVNÁCH
V sobotu 13. dubna proběhl v ulicích Prahy mezidružinový závod „Napříč městem“. Akce se kromě
dětí a vedení spolku Pražská Dvojka - Hoši od Bobří řeky zúčastnilo také několik bývalých členů Dvojky,
rodičů a přátel. Letošní téma mělo přiblížit úsilí oddílových generací a zejména pak dlouholetého vůdce
Dvojky Jestřába při shánění oddílových kluboven, přiblížit formou výňatků z kronik patálie při jejich
údržbě a provozování i každodenní obavy o jejich osud.

1. úsek
Grébovka
„Lanové
lávky“

Za výkony v úsecích hry získávaly družiny jednak body do celkového
hodnocení a zároveň pamětní lísky pro vlepení do „Pracáků“ které byly
tematicky svázané s jednotlivými zastávkami.
Všechno vypuklo ve 12:30 zastávkou u první klubovny „V Grébovce“
na rohu ulic Koperníkova x Čermákova na Vinohradech. Vysvětlujeme
pravidla, nakukujeme oplechovanými okenicemi do polosuterénu, kde
bývala klubovna v letech 1971 - 1978. Na klubovnu krátce zavzpomínali
pamětníci Honza Vokřál a Jirka Beneš.

prostor
bývalé klubovny

ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU PRAŽSKÁ DVOJKA - HOŠI
OD BOBŘÍ ŘEKY ZA OBDOBÍ 2018-2019

Zahájení činnosti - budování klubovny
V září 2018 jsme zahájili činnost našeho sdružení. V počátcích
bylo naším hlavním úkolem dát dohromady zázemí pro
klubovní schůzky. Jáčkem nám byl poskytnut prostor
ve sklepě v Kubelíkově ulici 48, který jsme postupně vlastními
silami rekonstruovali. Po vyklizení jsme zde vybudovali
sítě, záchod, sklad, malou dílnu, kuchyňku a klubovnu,
která je celá obložena dřevem. Jednu stranu obložení tvoří
palubkový historický obraz Kriváně, během letošních
prázdnin pak přibyla dřevěná podlaha. K dnešnímu dni jsme
do rekonstrukce investovali cca 45.000 Kč.

Klubovnu jsme vyzdobili v klasickém oddílovém stylu. Jsou zde
tradiční vyřezávané trojúhelníčky, oznamovatel s oddílovým
barometrem 13 tužek, repliky znaků táborů (do této činnosti
uvítáme další pomocníky), vývěsky s aktuálními fotografiemi,
bodováním, docházkou, oddílovými nálepkami a přehledem
o jejich sbírání. V čele klubovny visí historické fotografie
z oddílového dávnověku, pracujeme na novém totemu.

Členstvo

V loňském roce jsme zahajovali se třemi dětmi + jedním
návštěvníkem. Dnes máme 12 dětí rozdělených do Žluté
a Modré družiny. Členstvo je tvořeno spíše mladšími ročníky, věkový průměr je 11 let.

Oddílové podniky

Každý týden v úterý pořádáme oddílovou
schůzku (k družinovkám bude možné přistoupit
až po vychování rádců nejdříve za 2-3 roky),
každých čtrnáct dní celodenní sobotní výpravu,
dvě výpravy + stavák byly víkendové. V uplynulém
období to bylo tedy cca 40 oddílovek a 20 výprav.

Historie
Dvojky

Naše „nepsané zákony“
Postupně zavádíme nepsané zákony, které tvoří určitý soubor pravidel
vytvářejících charakter oddílu. Tato pravidla ovlivňují chování a vzájemné vztahy mezi námi , jsou otevřeným kodexem, do kterého postupně
přibývají další ustanovení a je naší ctí je dodržovat, jak umíme nejlépe .

- - Milan, 25.3.2019 --

2. oddíl skautů vznikl jako
jeden z prvních roce 1913
a jeho prvním skautským
vůdcem byl Vašek Jelen.
Skautská
myšlenka
byla
tehdy velmi mladá a pro
společnost
znepokojivá.
Projít Prahou v krátkých kalhotách, přiznat se k tomu,
že noc stráví venku v lese, že si uvaří jídlo na ohni, že si
zahrají nějaké hry, vyžadovalo značnou dávku odvahy.
Dnes běžně používané táborové podsady se poprvé
vyzkoušely na táboře u Pelíškova mostu na Sázavě v roce
1913. A Dvojka byla u toho.. Nebo například cesta z tohoto
tábora domů do Prahy na primitivně postavené pramici. Byl to průkopnický čin, který podnikl Vašek
Jelen s několika chlapci, kteří o několik let později stáli
u zrodu vodního skautingu. V roce 1915 pomáhali
hoši z Dvojky s chodem a organizací prvního dívčího
skautského tábora.

Založení
oddílu

Nadšení nováčci z roku 1913, zapálení pro táboření,
zálesáctví ale zároveň kladoucí velký důraz na sebevýchovu
a rozvoj osobnosti byli v roce 1918 mladí mužové,
dokonale připraveni být k službám vznikající republice.
Mezi významné členy z počátků Dvojky patří například
Prokop Drtina - poválečný ministr spravedlnosti, Josef
První členové oddíllu, vlevo Vašek Jelen
Rössler-Ořovský (všestranný sportovec, spoluzakladatel
Českého olympijského výboru, zakladatel prvních
lyžařských, tenisových, jachtařských a kanoistických klubů nebo MUDr. Josef Charvát - významný
lékař a akademik )
V roce 1925 přichází do Dvojky neznámý mladík. Je roztrpčený a zklamaný, protože musel opustit
svůj původní, dobře prosperující 34. oddíl, aby pomohl nejstarší československý skautský oddíl
zachovat při životě. V té době byla Dvojka po odchodu svého vůdce Slávy Bursíka v nejtíživější situaci
od svého založení. Tak mu to vysvětlil jeho přítel a vůdce přecházející do Dvojky s ním, který měl

Zákon o slzách
říká zjednodušeně toto: Nedělej ostatním to co bys nechtěl, aby druzí dělali tobě. Patří sem zejména různé
rozjívené či klackovité zábavy, pošťuchování, posmívání se druhému z jakékoliv příčiny a podobně.

Nemluvíme hrube
Chceme v oddíle vytvářet prostředí slušné, bez jakékoliv hrubosti. Nadávky, neslušná slova či neurvalé výrazy
mezi Hochy od Bobří řeky nepatří. A mělo by být naší společnou snahou být slušným NEJEN v oddíle ale
i doma, ve škole, kde nejsme nikým z oddílu pozorováni. Pokud komukoliv z nás hrubý či neslušný výraz
někomu „ulítne“, ostatní ho na to upozorní.

Nemluv za jízdy s mužem u kormidla
Toto ustanovení říká, že pokud někdo z vedení vysvětluje například pravidla hry, vyhlašuje výsledky nebo
má jiný „proslov“, neskáče mu nikdo do řeči. Jestliže má kdokoliv nějakou připomínku či dotaz, zvedne ruku,
a čeká až bude ke sdělení vyzván.

Nástup do trinácti vterin
Je-li pískán nástup, dostaví se do třinácti vteřin každý člen oddílu který je v doslechu, byť by byl v danou chvílí
sebevíc zaměstnán. Nastupujeme podle družin, do pozoru a až do pokynu POHOV se mezi sebou nebavíme.

Torny do rady
Po příchodu na tábořiště nebo zastávce během cesty vyrovnáme svoje torny pěkně do řady a udržujeme kolem
nich po celou dobu pořádek.

Pozdrav a podání ruky
Při příchodu i odchodu z oddílové akce si podáváme pravou ruku. Není myslitelné se prostě jen „vypařit“
a nerozloučit se s ostatními. Zákon dále říká, že pozdravíme také jakoukoliv osobu, která například přijde
do klubovny - rodiče, bývalé členy a pod. Nepozdravit považujeme za neslušné. Specifickým oddílovým
pozdravem je pozdrav „Tři psi“ doprovázený zdvižením palce, ukazováčku a prostředníčku pravé ruky.

