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Usmívej se na lidi, i na ty, kteøí to meumìjí,
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Sestry a bratøi kapitáni!
Skonèily prázdniny, tábory, lesní �koly a kurzy, vìøím, �e jste spolu se svými oddíly v�e zvládli

bez podstatnìj�ích úrazù a mimoøádných událostí. Bohu�el v�ak vím i o smrtelném úrazu, který se
stal na (nikoli vodním) skautském táboøe. O to víc vystupuje do popøedí úkol daný krajským kapi-
tánùm - uspoøádat v okruhu svého pùsobi�tì kurz bezpeènosti na vodì pro suchozemce.

Podle registrace Junáka na rok 2001 je registrováno 179 oddílù vodních skautù v rùzných vìko-
vých kategoriích. Znamená to, �e podzimního srazu kapitánù a kapitánek by se mìlo spolu s kapi-
tány pøístavù zúèastnit na dvì stì èinovníkù. Tento sraz, který se bude konat o nìco pozdìji, ne� je
jindy zvykem, bude bezprostøednì navazovat na X. valný snìm Junáka. Je�tì pøed ním se sejdou
s Hlavním kapitanátem kraj�tí kapitáni a vodáètí delegáti Snìmu, aby se poradili o taktice a spoleè-
ném postupu zejména pøi rozhodování o nových stanovách Junáka. HKVS obhajuje variantu nové-
ho ústøedí v podobì Náèelnictva Junáka, kde jsou pøímo zastoupeni pøedstavitelé skautských krajù,
náèelnictva OS a HKVS.

Vìøím, �e jednání K+K v Kojetínì (var.: v Hranicích) bude ji� schopno rozvíjet a konkretizovat
úkoly vodních skautù a podrobnì pøipravovat i Navigamus 2003 - Bitvu o Guadalcanal.

Sestry a bratøi kapitáni!
Doka�me opìt, �e vodní skauti jsou stmelenou èástí Junáka, doka�me opìt, �e doká�eme sladit

vývoj s dobrými tradicemi, doka�me opìt, �e umíme.
Do druhé tøetiny �roku od navigamu k navigamu�

ahoj!
Vezír,

hlavní kapitán
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Sto osmdesát oddílù vodních skau-
tù a skautek je øízeno Hlavním kapita-
nátem, pravidelnými pùlroèními srazy
kapitánù a kapitánek a metodickým lis-
tem Kapitánská po�ta.

Kromì bì�ného �ivota skautských
oddílù se vodní skauti samozøejmì vì-
nují svým specifickým èinnostem, pøe-
dev�ím vodním sportùm a námoønické
romantice. Bìhem tøíletého období od
pøedchozího valného snìmu Junáka
probìhly volby HKVS a jmenování
krajských kapitánù. Kraj�tí kapitáni
(komodoøi) byli potvrzeni volbou na
krajských snìmech vodních skautù,
hlavní kapitán pùsobil v Ústøední radì
Junáka jako zpravodaj pro nadstandard-
ní výchovné èinnosti. Kraj�tí kapitáni
obdr�eli pro nejbli��í období konkrét-
ní úkoly: pøedev�ím metodicky sledo-
vat a øídit oddíly vodních skautù, dále
pøedávat informace o vodáckých pøed-
pisech i nevodáckým oddílùm a koneè-
nì tam, kde pro to jsou podmínky, pù-
sobit na vznik nových vodáckých
oddílù.

V období vzniku Skautu ABS svo-
lal HKVS mimoøádný sraz kapitánù
a kapitánek, který se jednoznaènì vy-
slovil pro setrvání v organizaci Junák
pøi zachování korektních vztahù
k ostatním skautským organizacím
v ÈR. Proto se vodní skauti podíleli i na
splnìní nìkterých úkolù spoleèných Ju-
náku:

- v soustavì odborných zkou�ek
vytvoøili vodní vèetnì tìch urèených
pro nevodáky

- na soustavì pøíruèek pro èekatel-
skou a vùdcovskou zkou�ku pøispìli
pøedev�ím v oblasti bezpeènosti

- do Øádu pro vzdìlávání byla jako
odborná kvalifikace beze zbytku pøej-
ata Kapitánská zkou�ka

- odborné lesní �koly a kurzy vod-
ních skautù jsou tradiènì otevøeny i ne-
vodákùm (letos ji� 10. roèník Lesní
�koly vodních skautù, dále èekatelské
lesní kurzy vodních skautù, v minulé-
m roce lesní �kola Trinidad (souèasnì
probíhající instruktorská lesní �kola, ji�

druhý roèník seniorské lesní �koly
a motivaèní lesní kurz), v minulých le-
tech Kotik - vodácký kurz pro vedoucí
vlèat, �abièek a svìtlu�ek, a dal�í mo-
tivaèní kurzy. Zcela specifickými vzdì-
lávacími akcemi jsou Admiralitní plav-
by - jsou to nadstavbové vodácké lesní
�koly poøádané jako putovní tábory na
plavidlech, jejich� tøetí roèník probìhl
letos.

- Hlavní kapitanát se nemohl nepo-
dílet na velkorysé zmìnì kroje Junáka.
Pøi zachování tradièní barvy kroje a do-
plòkù je kroj vodních skautù nejen vý-
razný a vzhledný, ale souèasnì zacho-
vává novou koncepcí kroje celé
organizace

- ve spolupráci s odborem pro øády
a vyznamenání byly inovovány zásady
k udìlení øádu Støíbrného bobra a no-
vì zøízena medaile Bronzový bobr; ta
by mìla nahradit èestné odznaky Vel-
ký bobr a Deset let

- vodní skauti a èlenové HKVS se
zúèastnili Evropské skautské konferen-
ce v Praze jako servisteam, prùvodci
i delegáti

- v mnoha mìstech byly akce orga-
nizované vodními skauty výraznými
atrakcemi jednotlivých Bambiriád v le-
to�ním i minulých letech

HKVS vydal Závazný pokyn k po-
øádání skautských vodáckých táborù
a akcí platný i pro nevodácké oddíly.

Zpráva o stavu Unie (o èinnosti vodních skautù)
pro Zprávu o èinnosti Junáka v období mezi IX. a X. snìmem 1998�2001.

Pøesto�e byl publikován v centrálním
skautském tisku, dostává se do povì-
domí jen pomalu a je smutné, �e tepr-
ve nìkteré nemilé události nutí vùdce,
aby se s ním seznámili. Proto HKVS
prostøednictvím krajských kapitánù
postupnì nabídne kurzy vodáckého
minima.

Ve specificky vodácké oblasti patøí
mezi nejvìt�í úspìchy tøetí roèník sra-
zu vodních skautù Navigamus 2000.
Tisícovka vodních skautù z ÈR a �esti
dal�ích státù se dobøe bavilo pøi závo-
dech, soutì�ích a hrách na Seèské pøe-
hradì v duchu tøístého výroèí karibské
pirátské republiky Tortuga. Samozøej-
mì se ji� nyní pøipravuje Navigamus
2003 k výroèí bitvy o Gualacanal. Ve
stínu vodáckého trienale v�ak nemohou
zùstat dal�í pravidelné ústøední soutì-
�e Pøes tøi jezy (závod napøíè Prahou,
který ji� dostal dlouhodobì pøidìlený
stabilní termín), SKARE (závod pla-
chetnic), SKAPA (závod pramic a ka-
noí) a mnoho závodù poøádaných re-
giony vodních skautù. Oplachtìná
pramice �P550� je dnes nejen nejtypiè-
tìj�ím plavidlem èeských vodních
skautù, ale i nejpoèetnìj�í tøídovou lodí
v ÈR a dùstojným protìj�kem kupø.
nizozemské skautské �lelienvleet�
a polské �lilijky�.

V minulém roce se zástupci HKVS
úèastnili evropského setkání èinovní-
kù vodních skautù v Polsku, kde byli
pøekvapeni mj. faktem, �e èe�tí vodáci
patøí mezi pìt nejpoèetnìj�ích skupin
vodních a námoøních (!) skautù - èle-
nù skautských organizací WOSM
a WAGGGS v Evropì. Na�e pramice
se staly zvlá�tností obdobnou èeské
podsadì a rovnì� toto slovo nebude
pøekládáno. Slo�itìj�ím se v�ak ukáza-
lo tradièní názvosloví èeských vodác-
kých funkcí a kupø. HKVS bylo nutno
pøekládat slovem Admiralita. I proto
do�lo rozhodnutím HKVS a souhlasem
srazu K+K k zmìnì pojmu �pøístavný
oddílu� na �palubní�. Dal�í zmìny jsou
pøipraveny na vhodnou dobu a náladu.
Z podobných dùvodù byla definována
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vlajka HKVS jako vlajka èeských
skautských lodí plujících v zahranièí.
V souvislosti snovým krojovým pøed-
pisem do�lo i k drobné úpravì funkè-
ních �títù kapitánù oddílù a dal�ích èi-
novníkù vodních skautù.

Jako pøíloha Kapitánské po�ty byly
vydány nìkteré pøíruèky vodních skau-
tù, stále se v�ak nepodaøilo vydat kom-
plexní Pøíruèku vodních skautù jako
materiály kapitánské zkou�ky. Pøipra-
vuje se v�ak druhé vydání Lodní kní�-
ky vodních vlèat a �abièek a zpracová-
vají prvky Kiplingovy povídky Bílý
lachtan jako námìty pro vodácké do-
plòky nejmlad�ích vlèat a �abièek.

Hlavní kapitanát a dal�í èinovníci
vodních skautù se i v minulém období
podíleli na dal�ích úpravách Meziná-
rodního skautského centra Tortuga
v Nymburce, mj. se podíleli na vyba-
vení Admiralitní místnosti nábytkem
pomocí sbírky �Vodáci sobì�.

HKVS má tradiènì dobré vztahy
k radioskautùm a Skautské ochranné
slu�bì. Ve vzájemné souèinnosti orga-
nizovali spojení a bezpeènost na Navi-
gamu, Bambiriádách, závodech Matto-
nicup a dal�ích akcích. Spoleènì pak
pøipravují Záchranáøskou L�, kde chtì-
jí spojit síly i s organizacemi ÈÈK
a Vodní záchranné slu�by. Neobvyklou
formou spolupráce byla materiální
a humanitární pomoc skautským oddí-
lùm bývalé Jugoslávie v minulém
i tomto roce.

Jako smìr pro dal�í èinnost oddílù
vodních skautù a HKVS byla pøijata
Strategie HKVS do r. 2003, která si
kromì stálých úkolù klade za cíl hle-
dat cesty k oddílùm vodních skautù
v izolaci, øe�ení sporù mezi pøístavy,
dávat úkoly a prostor krajským kapitá-
nùm, vtahovat nejmlad�í èinovnickou
generaci do øízení èeského vodního
skautingu, zmodernizovat informaèní
media HKVS a nadále zachovávat po-
cit sounále�itosti s Junákem pøi výcho-
vì dìtí, mláde�e i dospìlých v souladu
se slibem, zákonem, Stanovami a hlav-
ními øády, pøedev�ím Systemizací
a Øádem pro vzdìlávání èinovníkù a èi-
novnic.

Vladimír Cvrèek-Vezír, hlavní
kapitán

Jiøí Janatka:

Z HISTORIE RYBNÍKÁØSTVÍ VE
STØEDNÍM POLABÍ

I. Zlatý vìk rybníkáøství
Vìt�ina rybníkù v na�í zemi pochá-

zí z druhé poloviny 15. století a z prv-
ní poloviny 16. století, z období, které
se oznaèuje jako zlatý vìk rybníkáøství.
V dobì zlatého vìku se v èeských ze-
mích postavilo pøibli�nì 25000 rybní-
kù o celkové výmìøe asi 77000 ha. Tato
doba se nápadnì shoduje s obdobím
jagellonského vìku, který trval v letech
1471 a� 1526. Byla to doba 55 let hos-
podáøské kondsolidace po dlouhém,
skoro stoletém období, které vyplnila
neklidná vláda Václava IV., husitské
války a války za Jiøího z Podìbrad.

Král Vladislav Jagellonský a poz-
dìji jeho syn Ludvík se v Èechách zdr-
�ovali jen málo a to asi �lechtì vyho-
vovalo. Do èela hospodáøského
pokroku se dostali Pern�tejnové, Ro-
�mberkové, páni z Hradce a dal�í. Z øad
panstva vycházely podnìty k vytváøe-
ní velkolepých rybnièních soustav.
Vedle toho budovala hojnì rybníky
i drobná �lechta. Za ní nechtìla zùstat
ani mìsta, napø. Hradec Králové, Jin-
døichùv Hradec, Kouøim, Pelhøimov,
Blatná i jiná. Novì zalo�ené rybníky
obhospodaøovaly i zbylé klá�tery a jed-
notlivé fary.

Velké výstavbì
rybníkù napomáhaly
v mnohých oblaste-
ch i pøírodní pod-
mínky. Byl nalézán
vhodný terén pro
stavby rybníkù a ta-
ké hojné potoky
a potùèky, které se
daly vyu�ít k napá-
jení rybníkù. V�ich-
ni rybnièní podnika-
telé si pøáli vydìlat
peníze. Vysoká po-
ptávka po kaprech
byla doma i v cizinì.
Kapøi se stali tím, co
v na�í dobì zname-
ná kuøe - brojlerem
støedovìku.

II. Rybníkaøství ve støedním Po-
labí

Na území støedního Polabí bývalo
odedávna hojnì rybníkù. Je�tì v XVII.
vìku napoèteno jich bylo na hejtman-
ství Podìbradském na 250, v XVIII.
k 200 a nìkteré z nich byly pøímo ob-
rovské, z nejvìt�ích v Èechách. Území
nynìj�ího okresu bývalo rozdìleno
mezi nìkolik panství �lechtických a dvì
panství komorní (Podìbrady, Lysá)
a podle toho byly také zdej�í rybníky
soustøedìny a obhospodáøovávany.
I královská mìsta bývala vlastníkem
mnoha rybníkù (napø. Nymburk mìl
r. 1535 10 rybníkù).

PODÌBRADSKO
Od XV. do XVIII. století pokrýva-

ly podìbradská blata rozsáhlé rybníky.
Celá soustava rybníkù povstala z mo-
èálù a blat na pravém bøehu Labe. Ryb-
ník BLATO (Nebeský rybník) zaujímal
plochu k 1000 ha (zatímco Ro�mberk
jen 720 ha). První zmínka o tomto vod-
ním díle se objevuje r. 1345

obr. 1
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Tehdy prostí sedláci podìbradských
blat netu�ili, �e jejich jména pøeèkají
století v názvech rybníkù, je� byly zøí-
zeny nad jejich grunty. Pilná badatel-
ská èinnost zesnulého podìbradského
historika Jana Helicha nám dokázala,
�e kmotry dnes zru�ených vodních dìl
�umbera, Vyhlídal, Zasmu�ila, Skou-
kala a mnohých jiných byli vesnièané
stejných jmen, kteøí se ze svých gruntù
museli vystìhovat jinam, aby se mohla
nad jejich poli v XV. èi XVI. vìku za-
lesknout hladina rybníkù. Obrovské
mno�ství rybníkù se na Podìbradsku
udr�elo do 18. století.

DYMOKURSKO
Zvlá�tì kvetlo rybníkáøství od nej-

star�ích dob. Pøi odhadu statku Dymo-
kurského r. 1673 byly shledány 102
rybníky. Mnohých rybníkù dnes ani
zjistit nelze. Jména nìkterých vymize-
la, jiným, zvlá�tì lesním dostalo se po-
jmenování nového. Na Dymokursku
uchovalo se podnes (tj zaèátek 20. sto-
letí) hodnì. Èítá jich velkostatek 20.

Uvádìné údaje jsou reproduková-
ny z publikace na zaè. 20. století

CHLUMECKO
Patøilo oddedávna

k nejrybnatìj�ím krajinám
èeským. Je�tì r. 1835 bylo
napoèteno na panství 109
rybníkù s rybí násadou.
Dne�ní králové mìsteèko
svojí jihovýchodní èástí
patøilo k panství chlumec-
kému. nejvìt�í plochu za-
ujímá �ehuòský rybník
dlouhý 6km, mìøí 335 ha.
Protéká jímøeka Cidlina.
Dal�ími velkými rybníky
byly Rutvas - 200ha, Vel-
ký Chlumecký 190 ha,
Velký Kosický 164 ha,
Milo�ovec 136 ha aj.

NYMBURSKO
Jestli�e popis pøede-

�lých oblastí obsahuje
pouze strohé údaje, chci
vìnovat Nymbursku více
pozornosti, opírajíc se
o údaje z publikace nazva-
né �Podìbradsko - místo-
pis okresu nymburského�

z roku 1910 a èlánek �K dìjinám ryb-
níkáøství ve støedním Polabí� uveøej-
nìný v è. 3-4 z r. 1965 ve vlastivìdném
zpravodaji �Polabí�.

Celá soustava rybníkù na nymbur-
ském okrese tvoøila významnou souèást
rybnièní soustavy støedního polabí.
Místopis okresu nymburského obsaho-
val celkem 103 názvy rybníkù èi vod-
ních nádr�í v této lokalitì. Tak, jako
jinde i zde mnohé zanikly a v tehdej�í
dobì jich bylo velmi málo. Nìkteré se
dochovaly z éry zlatého vìku èeského
rybníkáøství, jiné byly zalo�eny a�
mnohem pozdìji

Nìkteré rybníky zanikly a vzpome-
neme-li si na jejich pùvod, musí nás na-
padnout, �e v tom byl kus ironie osudu
- aby poskytly pùdu pro výstavbu no-
vých vsí. Tak Køehovský byl r. 1780
vysu�en pro zalo�ení sídli�tì pøistìho-
valcù z polského Slezska, kteøí tam za-
lo�ili osadu Kovansko, lidovì nìkdy
zvanou Slízko. Na pùdì jiného vznikla
dne�ní obec Okøínek.

Místopis okresu Nymburského z ro-
ku 1910 obsahuje seznam názvù ryb-
níkù, vìt�inou ji� zaniklých. Bohu�el
nelze dnes u nich urèit pøesnou geogra-
fickou polohu a tudí� zakreslit je od
jakéhokoliv plánku nebo mapy. Patøí
sem: Babínek, Barborka, Ba�antnický,
Bièický, Boøicov, Bo�ivodský, Bøezin-
ský, Cikán, Èachovský, Èuøík, Dlou-
hý, Dolení, Dolívka, Dolní Tamlovský,
Háj, Hoøení, Chobot, Jesenický, Jizbic-
ký, Kabát, Kerský, Kozák, Kratono�-
ský, Lisovský, Malojesenský, Nadfi-
drantský, Nepokoj, Netøebický,
Nohavice, Obecní, Okøínek, Oujezdec-
ký, Plíhal, Poddvorský, Podtemník,
Pod Tuchomí, Podvesní, Povovèárský,
Prostøední, Rihanec, Øehnický, Sádka,
Slatinka, �iroký, Vemeník, Vidoò, Vi-
nice, Vranský, V�echlapský, Výklatský,
Zálabský, Zahradní, Zvolenský. Zbý-
vající jsou zakresleny v plánku obr. 2
� 16 rybníkù a obr. 3 � 15 rybníkù

SÁNSKÝ KANÁL (Lánská strou-
ha) - délka 15,7 km

Je to umìlý vodní kanál, který exis-
tuje pøes 500 let. Pùvodní název Strou-
ha se v 17 století zmìnil na Lánská
strouha. Na star�ích rakouských ma-
pách je uvádìn jako Sánský kanál. Prv-
ní pøesný èasový údaj o vzniku kanálu
není, ale vznikl asi poè. 15. století. Je
to významná technická památka. Pù-
vodnì kanál ústil do Labe, teprve ppoz-

obr. 2

obr. 2
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dìji byl pod Budimìøicemi propojen
s Mrlinou. Stará èást kanálu ústící do
Labe existuje. Byl to napájecí kanál
podìbradské rybnièní soustavy, pøede-
v�ím nejvìt�ího rybníku Blato. Také
dával vodu mlýnùm, jich� v úrodném
Polabí bylo zapotøebí. Dnes je u�íván
jako zdroj pitné vody pro Podìbrady
i Nymburk a také jako svodnice meli-
oraèních odpadù. Z Lánské strouhy
(pod nynìj�ím mlýnkem) byl vyveden
kanál nový, k napájení 12ti rybníkù
(Soukal, Vyhlíd, Zasmu�il, Nadýmaè,
Okøínek, Vyhnálek, Kaòka, Zelinka,
Rohlík, Oumuslovický, �umbor. Vody
kanálu pøijímaly té� rybníky �Bader-
ský, Odøepský, Køeèkovský, Budimì-
øický, Hrádkovský, jako� i sádky No-
vomlýnské a Pátecké. U Sán odboèuje
smìrem ji�ním kanál �Baèovka�, kte-
rý napájel dnes ji� neexistující rybník
Baèov a u Velkého Oseka ústí do Labe.

Pozdìji, kdy� po zru�ení rybníkù
ztratil Sánský kanál svou pùvpdní funk-
ci, byl koncem 18. století postaven
mlýn u Odøeps, zvaný �Mlýnek�. R.
1820 byl pak zøízen tøetí mlýn v Pátku.
Z kanálu - pùvodního napájecího pøi-
vadìèe vod do rybníku se postupnì stal
zdroj energie. Kromì toho pøi melio-
raèních úpravách na blatech, provádì-
ných v 90. letech 19. století, byla Lán-
ská strouha a èásti ostatních vodních
dìl pou�ity jako souèást melioraèního
systému. Zmìnil se úèel a význam to-
hoto jistì zajímavého a na svou dobu
dùmyslného díla. Má nemalý význam
klimatický a krajinotvorný. Svým bøe-
hovým porostem skýtá mezi lány polí
vhodné prostøedí pro mnoho men�ích
i vìt�ích �ivoèichù. Má jistì význam
i rekreaènì sportovní, jako lovi�tì spor-
tovních rybáøù. Pomìry vlastnické
i zpùsob u�ívání mohou v prùbìhu
doby podléhat rùzným zmìnám, av�ak
význam dobøe zbudovaného díla se
mìní jen formálnì a kanál slou�í i dnes,
po stoletích.

ØEKA LABE
- SADSKÁ

Roku 1900 se objevil v odborné li-
teratuøe èlánek hodnotící význam a stav
øeky Labe, která postupnì ovlivòovala
mezi jiným i rybnièní soustavy støed-
ního Polabí. Øeka Labe zde se svými
pøítoky jako Cidlinou, Mrlinou, Výrov-
kou a øadou dal�ích men�ích potokù

a struh vedle tvoøivé síly uplatòovala
i sílu ru�ivou, kdy vymílala star�í hor-
niny a odná�ela náplavy, èím� dávala
tokùm nová øeèi�tì. V na�ich podmín-
kách se øeka negativnì projevovala
v úsecích od Kolína k Podìbradùm, od
Kostomlátek k Hradi�tku i ní�e. V pa-
mìtní knize mìsta Sadská je zmínka
z roku 1838:� øeka Labe podél mìst-
ských borù teèe a ubírá bøehù z vátého
písku sestávajících tolik �kody, �e Labe
na levém bøehu pùdy ubírá a na pra-
vém ji ponechává, tvoøíc zde �nástin�
v podobì podkovy a luka a pozemky a�
k Brandýsu pískem zaná�í. Obec sice
odedávna své bøehy hájila, ale to v�e
nepostaèuje a proto� bylo okolo roku
1814 rozhodnuto Labe pøekopati�.

Jednání bylo i roku 1838 zavede-
no, av�ak opìt bez výsledku. A� roku
1861 ve�lo pøekopání øeky ve skuteè-
nost. Mìsto Sadská prohlásilo, �e prù-
kop Labský vlastním nákladem podnik-
ne s tím, �e straé øeèi�tì Labe mìst
Sadské pøipadne. Pøekopání poèalo
4.VIII. 1859, voda vpu�tìna 11. a 12.
XII. tého� roku, ale rùzné opravy bylo
nutno provádìt a� do 10.VI. 1860. Pøi
této práci bylo zamìstnáno i mnoho
dìlného lidu z okolních obcí

- NYMBURK
Labe v Nymburce tvoøilo ve støe-

dovìku umìlými rameny zavnými
�VALY� souèást opevnìní mìsta.
Zbytky opevnìní, hradby na pravém
bøehu øeky jsou dosud zachovány jako
historická památka. Je�tì pøed úprava-
mi nará�ela voda pod hradbami na skal-
ní opukový høbet a byla nucena se
prudce zatáèet. Tento ostrý zákrut

s pevnám jezem bránil odchodu vel-
kých vod a zpùsoboval ledové zácpy.
Podobnì zpùsobovaly kalamitu i lab-
ské zákruty, vytvoøené ve vzdálenosti
3km nad mìstem. Úèinkem tìchto pøe-
ká�ek vystupovalo Labe z bøehu ji� pøi
zvý�ení hladiny o 1,6m a zatápìlo �i-
roké území pøi povodních. Následkem
toho byly ka�doroènì pusto�eny roz-
sáhlé plochy polní a luèní a nièeny byly
krásné mìstské sady (dnes Tyr�ovy).

Proto bylo pøikroèeno k rozsáhlým
regulaèním úpravám, a to:

� prohloubením øeèi�tì
� výstavbou pohyblivého jezu

místo pùvodního pevného
� odstranìní pevného jezu v Dra-

helicích
� výstavba nové elektrické cent-

rály
Úpravy Labe v Nymburce byly pro-

vádìny v letech 1914-1923. Poslednì
bylo Labe regulováno na Podìbradsku
roku 1819 u Pøedhrádí. Ne�li ustálilo
Labe svùj nynìj�í bìh, mìnívalo od
vìkù svùj tok. Na pøítocích Labe Cid-
linì. Mrlinì, Výrovce a Vlkavském
potoce bývaly zhoubné povodnì, nì-
kdy zhoubnìj�í ne� záplavy labské. Tak
napø. roku 1862 se protrhla hráz �e-
huòského rybníka. Nejvìt�í povodeò na
Cidlinì byla 6.�8. III. 1891. Na Výrov-
ce se opakovaly povodnì dosti èasto.
V letech 1878�1882 se protrhly nìko-
likráte hráze ve Vrbové Lhotì a voda
zaplavila západní a ji�ní èást katastru.
V roce 1876 vzala voda (Mrliny) �e-
leznièní most na trati Severozápadní
dráhy u Nymburka. Na Labi nejvìt�í
povodeò zuøila v bøeznu roku 1845,
kdy byla voda nad normálem 4,26 m,

obr. 2
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podobnì øádila povodeò 1. 2. 1846.
Hrozné bývaly i povodnì jarní, kdy �ly
ledy, v roce 1910 strhlky døevìný most
v Nymburce.

V minulost (konkrétnì je�tì na
zaè. 20. stol.) byly na Labi pøívozy
u obou mlýnù (Ba�ty a Komárny), té�
u Pòova a Vel. Zbo�í, jako� i u Píst
a Hradi�tka. S postupnou výstavbou
pøemostìní øeky pøívozy zanikaly.

III. KDY� ZANIKALY RYBNÍ-
KY

Výstavba rybníkù, která ovládla
èechy a Moravu od druhé poloviny 15.
století skoro do konce 16. století, skon-
èila postavením krále èeských rybníkù,
Krèínova Ro�mberky. Dru�iny rybní-
káøù se roze�ly za jinou prací a nad ryb-
níky vládli u� jen ba�týøi a porybní.
Na�e zamì se staly zemìmi kaprù. Tì�-
ké ztráty zpùsobila v rybníkáøství tøi-
cetiletá válka. (zaè. 1618 � konec
1648). Poèet obyvatel v na�í zemi znaè-
nì poklesl. Celá zemì pustla. Místy
zpustly i rybníky. Nejvíce �kod pùso-
bili vojáci bojujících armád. Vypou�-
tìli rybníky, rozkrádali ryby a nièili

rybnièní zaøízení. Èasto se nena�el ni-
kdo, kdo by rybník alespoò zahradil
a napustil. Promy�lený systém rybniè-
ního hospodáøství, uva�ující v chovu
plùdkù a násady na celou øadu let do-
pøedu, byl zcela rozvrácen. Teprve
v druhé polovinì 17. století se zaèalo
o rybníky znovu víc peèovat. Je�tì
dlouho se v chovu vystaèilo se starými
osvìdèenými metodami 16. století.
Pohá obnova zpusto�eného rybníkáø-
ství vy�adovala mnoho znalostí a trpì-
livé systematické práce. Mnoho rybní-
kù bylo zalo�eno pøíli� mìlce. Zvlá�tì
v rovinatých oblastech je rybáøi radìji
vypou�tìli, ne� by se potýkali s bujným
rùstem rákosin.

Bìhem 18. století zaèínají rybníky
mizet. Zpoèátku to byly jen jednotlivé
rybníky, které daly jejich majitelé pøe-
mìnit na pole a louky. Ke konci 18. sto-
letí se v�ak ru�ení rybníkù znaènì roz-
�íøilo. Pøíèinou tohoto hospodáøského
jevu byla zmìna orientace tehdej�í ze-
mìdìlské výroby na zvy�ování produk-
ce sena. Bìhem 18. století se v zemi
rychle zvy�oval poèet obyvatel, které
muselo zemìdìlství u�ivit. Starobylý

trojstranný (trojhoný) systém, který
ponechával celou jednu tøetinu polí
jako úhor, ji� nevyhovoval. Na jeho
místo nastupovalo støídavé hospodáø-
ství. Zavádìlo se pìstování jetele, voj-
tì�ky a brambor. Vìt�í péèe o louky
a nové pícniny umo�òovaly pøechod ke
stájovému chovu. Rolníci vyu�ívali
ka�dý kousek zemì, mimo jiné i plo-
chu po zru�ených rybnících. Existující
louky se hnojily bahnem, nové louky
s ezískávaly ru�ením rybníkù. V úrod-
nìj�ích oblastech nebylo mo�né rybní-
ky zachovat. Ji� na konci 18. století
zmizela vìt�ina rybníkù, v Èechách
hlavnì rybnièní soustavy v Polabí,
prakticky celá rybnièní soustava Podì-
bradsky, Hradecha, Byd�ovska a Chlu-
mecka. V roce 1786 bylo v Èechách
20796 rybníkù (76816ha) - do roku
1840 u� zbývalo pouze 35414 ha. I ná-
stup øepaøství od 2. poloviny 19. sto-
letí mìnil ráz èeské krajiny. Povìstné
polabské èernavy se ukázaly dobrými
pùdami v øepaøství, obilnáøství a zeli-
náøství. Nìkdej�í sláva starého rybní-
káøství byla nenávratnì pryè.

obr. vodopisná mapa PODÌBRADSKA
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Zatímco se na�i pøedci orientovali
podle hvìzdné oblohy, Slunce, Jaku-
bovy hole a sextantu, my jsme se do-
pracovali k dru�icovým navigaèním
systémùm. Nejznámìj�í a nejpou�íva-
nìj�í z nich se jmenuje GPS (angl.
�Global Positioning System,� èesky
�Globální polohový systém�) spravo-
vaný americkým ministerstvem obra-
ny. Pøesto�e jde pùvodnì o vojenskou
zále�itost, mù�e si luxusu pøesné navi-
gace (a to díky bývalému presidentovi
USA, Ronaldu Reaganovi) dopøát dnes
naprosto kdokoliv a hlavnì kdekoliv.
A� u� námoøník, lovec, jachtaø nebo
vodní skaut. Je k tomu sice nutný pøi-
jímaè GPS,ale ten si dnes bez problé-
mù mù�ete u� za pár tisícovek koupit.
(Pokud ov�em ty tisícovky v kapse
máte!). S jeho pou�itím (mimochodem,
klidnì se vejde do dlanì ruky) a s nì-
kolika dru�icemi v kosmu dosáhnete
urèeni zemìpisné, polohy s pøesností
døíve nevídanou. Ta pøesnost se pohy-
buje od ± 100 metrù a� do nìkolika cen-
timetrù. (Vysvìtlím v dal�ím!). Naví-
ce jsou k dispozici údaje o va�í
nadmoøské vý�ce, rychlosti pohybu
a dal�í kouzla - a to je pøece sen ka�dé-
ho letce, námoøníka, automobilisty,
cyklisty nebo turisty. Pøesto�e je ve høe
�pièková kosmická a elektronická tech-
nologie, základní princip fungování
GPS není tì�ké pochopit. Nejprve si
dáme malou lekci anatomie a pak si
nìco povíme o signálech z dru�ic, kte-
ré poletují nìkde nad na�imi hlavami
a které ná� pøijímaè GPS �vidí�. Z èe-
ho tedy je GPS systém slo�en: Systém
GPS se skládá ze tøí �segmentù�: kos-
mického (dru�ice), øídicího (pozemní
podpora dru�ic) a u�ivatelského (to jste
Vy, resp. vá� pøijímaè). Kosmický seg-
ment se skládá ze sítì 24 orbitálních
dru�ic umístìných na �esti rùzných
obìhových drahách kolem Zemì ve
vý�ce 20.200 km. Jednotlivé obì�né
dráhy mají stálou polohu vùèi Zemi -
jejich sklon je 55 stupòù vzhledem
k pøímce tvoøené obìma póly; u�ivate-
lé na kterémkoli místì planety by tak
mìli mít dostateèné mno�ství potøeb-
ného signálu. 21 dru�ic je navigaèních,

zbylé tøi jsou zálo�ní, av�ak zcela
funkèní. Dále by nepøetr�itì mìlo být
dal�ích sedm dru�ic v záloze na Zemi
v pohotovosti a pøipraveno k okam�i-
tému vypu�tìní. Ka�dá dru�ice obìh-
ne na�i planetu za 12 hodin. Øídicí seg-
ment dr�í celý ten vesmírný cirkus
pohromadì. Aby vùbec mohly být dru-
�ice k navigaci pou�ity, musí samozøej-
mì poskytovat pøijímaèi GSP nìjaké
údaje. O aktualizaci tìchto údajù se sta-
rají tøi vysílací stanice umístìné na rùz-
ných místech zemského povrchu. Dále
jsou na Zemi rozmístìny ètyøi monito-
rovací stanice a jedna hlavní øídící sta-
nice, která se nachází na letecké základ-
nì amerického vojenského letectva
FALCON v Colorado Springs. Práce
øídícího segmentu probíhá následovnì
: Monitorovací stanice prùbì�nì mìøí
signály vysílané dru�icemi, ty se pøe-
ná�ejí do hlavní øídící stanice, která
aktualizuje potøebná data a vysílací sta-
nice nìkolikráte dennì roze�lou tyto
novinky do vesmíru. Podotýkám, �e
tento popis je samozøejmì znaènì zjed-
nodu�en, ono to v praxi takhle moc jed-
noduché není, ale pro pochopení prin-
cipu to staèí. U�ivatelský segment je,
jak ji� døíve napsáno, vlastní pøijímaè
GPS, který dr�íte v ruce, proto�e je
dnes velký (vlastnì malý), jako mobil-
ní telefon. V zásadì je to malé transis-
torové rádio kombinované s poèítaèem.
Rádio pøijme signály velmi vysoké
frekvence (tyto signály vysílají dru�i-
ce ), detekuje je a pøedá integrované-
mu poèítaèi, ten signály vyhodnotí
a výsledky uveøejní na malé obrazov-
ce (na displeji). Celé tohle minimon-
strum pracuje asi takhle: Aby se pøiji-
maè GSP dokázal zorientovat a vyvést
vás tøeba z ba�iny nebo na moøi dovést
do pøístavu, musí získat svou dávku
informací. Ka�dá dru�ice, která je v da-
né chvíli k disposici, vysílá tzv. pseu-
donáhodný kód (postaèí, kdy� si jej
pøedstavíte jako urèení poøadového èís-
la dru�ice, obvykle se ukazuje na dis-
pleji GSP pøijímaèe) a efemeridy (an-
glicky �ephemeris� - pøiznám se, �e
èeský název neznám)*. Ty obsahují
údaje o èasu, datu a stavu satelitu a dále

NAVIGAMUS znamená �my plujeme� a proto navigujeme modernì a pøesnì.
Jirka Hold - Amateur

Malý úvod do navigování pomocí pøijímaèù GPS
i tzv. almanach, tedy jakýsi jízdní øád
v�ech dru�ic - údaje o obì�ných dra-
hách. Ale jak z tohohle mi�ma�e pøijí-
maè GPS pozná, jaká je jeho zemìpis-
ná �íøka a délka? Zkuste se v�ít do role
takové ma�inky - dostáváte hlá�ení asi
v takovémhle stylu : �Jsem satelit èís-
lo XYZ, nacházím se na místì Q a ten-
to vzkaz jsem poslal v Z hodin�. Jen-
�e, co teï s tím? Princip (ale jen ten
princip!) je jednoduchý - pokud vím
v kolik hodin pøesnì bylo hlá�ení vy-
sláno z dru�ice (od toho jsou na dru�i-
ci miniaturní atomové hodiny) a v ko-
lik hodin to hlá�ení pøijal GSP pøijímaè,
mohu z tìchto údajù a trochou znalos-
tí fysiky spoèítat vzájemnou vzdále-
nost. V ideálním (ale bohu�el nereál-
ném ) pøípadì, �e by toti� hodiny
dru�ice i hodiny pøijímaèe byly doko-
nale synchronizované, by staèily k ur-
èení polohy u�ivatele (tedy toho, který
dr�í pøijímaè GPS v ruce) jenom tøi
dru�ice. Nevìøíte? Vzpomeòte si, �e u�
známe nejen vzdálenosti od jednotli-
vých dru�ic, ale také jejich polohu - no
a pak je to u� jen a jen matematika.
Nane�tìstí v�ak nelze uvedeného ide-
álního stavu k navigaci dosáhnout -
pøijímaè GSP atomové hodiny neobsa-
huje. Pøece jen nelze takové malièké
atomové hodiny sestrojit a v GPS je
umístit. A proto je v reálu k mìøení je�-
tì ètvrtá dru�ice, s její� pomoci se do-
poèítá i neznámý posun hodin pøijíma-
èe proti dru�ici. Matematicky tedy
øe�íme soustavuètyø rovnic o ètyøech
neznámých. Co� u� také není pro nor-
málního èlovìka vùbec �ádná legrace,
ale na�tìstí máme v GPS miniaturní
výkonný poèítaè, který tenhle výpoèet
udìlá bleskovì za vás. Je tu ov�em je�-
tì jeden problém a to problém umìlý.
Principiálnì by se dala poloha u�iva-
tele GPS urèit naprosto pøesnì, tj. na
plus minus 1 centimeter, ale to by ne-
smìly být na svìtì teroristé a podobní
výteèníci. Systém GPS stále je�tì pra-
cuje se dvìma kódy - jeden z nich je
urèen pro vojenské úèely, druhý kód
pou�íváme my normální lidé. Ten dru-
hý je ov�em nìkdy ovlivnìn náhodnou
chybou selektivní dostupnosti (to je
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pøeklad z anglického �SA - Selective
Availability�), její� velikost ovlivòuje
Pentagon, tj. Ministerstvo obrany USA.
Je�tì nedávno se hodnota této chyby
pohybovala bì�nì kolem 20 - 30 met-
rù. Cíl byl a je jasný, toti� bránit po-
tenciálním nepøátelùm USA v pou�ívá-
ní pøesného navigaèního systému, aby
si nemohli zamìøit své bohulibé raket-
ky. Pokud ministerstvo obrany USA
chybu SA vypne, nepøesnost civilních
GPS klesne pod 2 metry. A to, jak jistì
uznáte, je na moøi vzdálenost naprosto
zanedbatelná. Ale i v civilním sektoru
existuje metoda, jak z velké míry pøe-
konat chybu SA. Jedná se o tzv. dife-
renciální GPS, zkrácenì DGPS. Popsa-
ný princip zùstává stejný, pouze se do
navigace zapojí referenèní pozemní sta-
nice DGPS s pøesnì stanovenou zemì-
pisnou polohou. Proto�e tato stanice
svou polohu zná, mù�e spoèítat aktu-
ální chybu zavinìnou SA a rozeslat ra-
diovou cestou tuto informaci mobilní-
m pøijímaèùm GPS a tedy i tomu
va�emu pøijímaèi. Pak se chybné urèe-
ní va�í polohy nebo va�eho cíle zkori-
guje a� na ten jeden centimeter.

Tak to by bylo v kostce vysvìtlení
metody GPS, které se dnes ji� bezvý-
hradnì pou�ívá v celém civilizovaném
svìtì. Krásnì øemeslnì vypravované
sextanty na lodích jsou ji� jen ozdobou
navigaèních kajut, i kdy� ov�em jsou
stále povinnou výbavou námoøních
lodí. Pøece jen, kdy� sel�e elektrika, tak
tím sextantem polohu své lodi urèíte.
Jen�e holt musí svítit sluníèko a nesmí
být moc velká mlha. A tak i tenhle mùj
èlánek byl vyprovokován tím, �e mne
nìkdo mùj krásný, mosazný sextant
ukradl, tak�e na leto�ní�Admiralitní
plavbì� budeme navigovat pomocí pøi-
jímaèù GPS. Ani se nemusíte se bát, �e
na obsluhu GPS pøijímaèe nebudete
staèit, �e neumíte poèítat a �e vám ná-
moøní matematika naprosto nic neøíká.
Nejde o �ádnou vìdu, pokud zvládne-
te mobilní telefon, zcela jistì si pora-
díte i s dru�icovou navigací!

* efemeridy jsou údaje o poloze
nebeského tìlesa (tedy i dru�ice)
v daném okam�iku (poznámka
PÈ)

Na okraj Evropské
skautské konference

Na zahájení konference byl pozván té� br. Ka-
rel (arcibiskup Otèená�ek). Proto�e nemohl oslo-
vit pøítomné jako starý skaut se Støíbrným vlkem,
jako politický vìzeò - mukl a jako arcibiskup v jed-
né osobì, po�ádal o oti�tìní své knì�ské øeèi:

Sestry a bratøi, vá�ení pøátelé,
s radostí jsem pøijal pozvání na zahajovací shro-

má�dìní této Evropské skautské konference a rád
bych vás v�echny, kteøí jste pøijeli z tolika zemí na-
�eho kontinentu upøímnì bratrsky � a také tak tro-
chu otcovsky - pozdravil. A doufám, �e mohu pøi-
pojit i pozdrav jménem církve, jejím� pøedstavitelem
jsem a jménem bývalých politických vìzòù, mezi ni-
mi� bylo tolik na�ich junákù a skautek.

�Skautské ideály spojují svìt!� zpíváme pøi slav-
nostních setkáních. Tím principielním ideálem, kte-
rý mne osobnì v�dycky znovu oslovuje a povzbu-
zuje, je slu�ba, nezi�tná pøátelská slu�ba v�em, a to
v bratrském spojení, které ji je�tì umocòuje. To
v�echno bylo v tì�kých letech druhé poloviny mi-
nulého století tisíckrát provìøeno právì v této zemi,
i kdy� samozøejmì je v�ude bez poètu pøíle�itostí
k osvìdèení se. Jistì jsou zde mezi námi mnozí bra-
tøi a sestry, kteøí mi na základì svých vlastních zku-
�eností dají za pravdu. Av�ak to v�echno nás také
zavazuje, abychom to svìtlo, které vedlo nás, pøedá-
vali generacím, je� pøicházejí po nás.

Jistì jste se zde se�li i proto, abyste hledali nové
zpùsoby, jak to co nejlépe konat v dne�ní, stále se
mìnící dobì, v�dy� v�ichni dobøe víme, jak je tento
úkol nesnadný.

Bùh vám pomáhej objevovat schùdné stezky
v tomto obtí�ném terénu, jím� stoupáme do dopo-
sud jen tu�ených sfér poèínajícího století a tisíciletí.
a Bùh vám �ehnej, abyste svou slu�bu nejen vedli
a vychovávali svìøené dìti a mláde�, ale i bratrsky
povzbuzovali a podpírali ty, kteøí na vás spoléhají.

Dìkuji Vám Karel
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Dostala se mi do ruky pøíruèka
v tvrdých deskách s krou�kovou vaz-
bou a titulem �Bezpeènost pøi práci
s dìtmi pro vedoucího dìtského ko-
lektivu�. V roce 1999 ji vyproduko-
val kolektiv autorù pravdìpodobnì
z Pionýra a byla vydána pro potøebu
(a patrnì také nákladem) ÈRDM.

Døíve ne� se pustím do této pøí-
ruèky, zmíním vlastní genesi v obo-
ru. Dávno pøedtím, ne� bylo u nás
známo slovo �outdoor� jsme se v od-
díle zabývali èinnostmi, které do toho
dnes spadají. A pøed lety mne mlaïo-
�i vytoèili nìjakým ponìkud volnìj-
�ím pøístupem. Pùvodnì jsem jim
chtìl pøedlo�it konkrétní návod pro
danou èinnost, ale nakonec z toho byl
se�itek s názvem �Krise�, který poz-
dìji dostali také kapitáni VS a byl na
pokraèování oti�tìn v tøebíèském
�Abahoa�. Potom jsem byl upozor-
nìn na podobný se�it Agentury Ko-
niklec s názvem �Bezpeènost práce
s kolektivy dìtí a mláde�e�. Kdy�
jsem byl TDC po�ádán o zpracování
kapitoly o bezpeènosti do pøíruèky
k èekatelkám, pou�il jsem pùvodní
Krisi, kterou jsem samozøejmì aktu-
alisoval a její obsah posunul více do
sféry prevence. V �ádném pøípadì
jsem nechtìl vytváøet nìjaký pøedpis,
i kdy� to nakonec jako výèet urèitý-
ch doporuèení dopadlo. Daleko lep�í
by asi byla èítanka, popisující rùzné
prù�vihy, doplnìné komentáøem
a z toho vyplývajícími zásadami. Asi
nìco takového, jako �Bezpeènost na
skále, ledu a snìhu� od Pita Schuber-
ta z DAV (doporuèuji v�em lezcùm,
je ale dost drahá).

Jádro toho, co bych nahoøe uve-
dené pøíruèce vytkl, otiskl Marek
Bárta v èervnovém Skautingu. Ov�e-
m v pùvodním textu jsem si neodpus-
til øadu jedovatostí, smìøovaných
vùèi Pionýrùm, které jsem pokládal
za iniciátory a tvùrce. Ty byly v oti�-
tìném textu vypu�tìny (jsem dalek
abych to nazval censurou) s osobní-
m vysvìtlením, �e nejen Pionýøi
v tom mají prsty. S tím se také vytra-

tilo to, co bylo sice nevysloveno, ale
ètenáø by si snadno domyslel. Nu,
teïka to øeknu:

� Jak je mo�né, �e se za peníze
ÈRDM vydávají texty, které se
tváøí jako obecnì platné, nì-
kdo by je mohl pokládat za
závazné a které jsou pøitom
z valné èásti pøekonané, ne-
správné. A to, co je tam správ-
nì aby v poledne s lucernou
hledal. �e by byl skaut hospo-
dárný?

� Kde je ona proklamovaná kon-
trola ÈRDM Junákem, proti
jeho� vùli nemohou ostatní nic
udìlat?

Jedno vysvìtlení se ov�em (opa-
kovanì) nabízí:

� Jakoby se na�i pøedstavitelé
utápìli v strategických vizích
a PR, a nad to, co by mohlo øa-
dovému oddílákovi pomoci,
nebo mu naopak znepøíjemnit
�ivot jsou povzneseni.

Je jasné, �e vlastní èinnost s dìt-
mi závisí na fungování oddílù a obì-
tavosti vùdcù. Proè by se tedy naho-
øe takovými malièkostmi zabývali,
nìjak to bude fungovat v�dycky, a�
u� udìlají cokoli. Bohudík mají prav-
du.

Aby bylo jasno! Nejsem zásadním
odpùrcem ÈRDM. To, co bych ale od
jejího fungování oèekával jsem na-
znaèil ji� ve �Zvratcích�. Je tedy na
delegátech nadcházejícího snìmu,
aby na�e èlenství v ÈRDM zhodno-
tili a pro dal�í období povìøili na�e
zástupce i úkoly, které budou pro
obyèejnou èinnost oddílù pøínosnìj-
�í. Doufám, �e to bude o to snaz�í,
kdy� se øeditelem kanceláøe ÈRDM
stal Edy Zajíc.

A co akreditace?
V novì pøipravovaném zákonu

o mláde�i jsme si pøeèetli, �e s dìtmi
budou moci pracovat pouze lidé, kteøí
budou vy�koleni a slo�í zkou�ku u or-
ganisace, která k tomu bude mít akre-
ditaci. Takovou podmínku minister-
stvo �kolství pro leto�ek stanovilo pro

Jak bych to jenom nazval?
Pavel Èesák

Ach ta bezpeènost!
pøidìlování dotací na tábory. Proza-
tím se uznávají na�e vùdcovské
zkou�ky, ale jak dlouho? Organisa-
ce, které nám nejvíce �le�í v �alud-
ku�, tedy Pionýr a Duha ji� akredita-
ci mají. V èem jsou na�e vùdcovské
zkou�ky hor�í? A co s tím OVÈIN
dìlá? Aby to nedopadlo tak, �e si bu-
deme vùdcovky mudlat dál, ale aby-
chom mohli jet na tábor, budeme se
muset nechat vyzkou�et jinde. Nebo
bychom se mohli doèkat toho, �e by
nìjaké sdru�ení skautských výmìnká-
øù zalo�ilo právní subjekt, který by
pro nás tuto slu�bu milostivì zaji�-
�oval. Doufám, �e i to bude na snì-
mu vysvìtleno.

Poznámka hlavního kapitána:
Pavlova slova, která jste právì

doèetli, jsou silnì emotivní, ale v zá-
sadì bohu�el pravdivá. Podpora stá-
vající Ústøední rady Junáka (jejím�
jsem èlenem) ÈRDM vyplývá z pøe-
svìdèení, �e je to spoleèenství pro-
spì�né. ÈRDM mù�e a má pomáhat
organizacím pracujícím s dìtmi
a mláde�í v�ude tam, kde jde o spo-
leèný zájem. Pùvodní pøesvìdèení, �e
skauti, pøesnìji Junák ovlivní ji� svým
poètem a mno�stvím hlasù servis, kte-
rý ÈRDM poskytuje, se ukázalo být
trochu naivním. Na�i zástupci v radì
ÈRDM se zèásti nìkolikrát obmìnili,
zèásti nemìli dost sil, aby se této prá-
ci vìnovali s plným nasazením. Pa-
radoxnì to bylo pro to, co odpùrci na-
�eho èlenství v ÈRDM po�adují:
Preferovali práci v Junáku (zpravidla
na vysokých postech) pøed tou
v ÈRDM. Tìch nìkolik vytrvalých pak
bylo vlastnì v men�inì. Nedìlám si
iluze, �e ostatní èlenské organizace
ÈRDM jsou moc ukáznìné. Kupø. pøi
kandidatuøe do Rady Èeské televize
podporovala ÈRDM na�eho místoná-
èelníka �palka, ale kromì toho jed-
na èlenská organizace separátnì na-
vrhla kandidáta vlastního.

Co se týèe zmiòované pøíruèky, je
práce ÈRDM pøíkladem, jak pomá-
hat v obecné rovinì (ano, pùvodnì to
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Sklonìni k vodì
1. Kapka vody
Taková zdánlivì obyèejná vìc. Kdo by o ní uva�oval? Kapka vody!
Jen�e ona je ve své obyèejnosti nejen krásná, nejen dùle�itá, ona je vìè-

ná. Je tím nejjednodu��ím a nejkrásnìj�ím symbolem vìènosti, té� symbo-
lem vìrnosti, u�iteènosti a nejvy��í mo�né èistoty.

Je jím, a� ji vidíme v duhovì záøící nádheøe kapièky rosy za ranních èer-
vánkù, a� v huòatém ko�í�ku chladné jinovatky, která chrání za mrazu ple-
tiva stromù pøed zmrznutím, a� v mnohotvaré nádheøe snìhových vloèek
i v hrozivém pøívalu ledových krupek za letní bouøe. Chutná a u�iteèná je její
krása na �íznivých pohárcích jazyka, kdy� ji nabíráme z horského pramene
vysíleni �árem, posilující a krásná je, kdy� hladí tìlo plavce v letním �plou-
chání a nará�í na ni pádla a vesla posunující lodice po hladinì.

Ano, je vìèná v ka�dé z tìch podob. Byla tu dávno pøed námi a vykonala
bezpoèet kolobìhù, je� ji mìnily z neviditelné páry do hmatatelných podob.
Bude tu, a� my tu nebudeme. Bude tu jako vìèná cestovatelka èasem a pro-
storem modré planety Zemì. Bude stále stejnì vìrná a stále stejnì po-
slu�ná k odvìkému øádu pøírody. Tisíckráte zneèi�tìná v�dy znovu oèi�tì-
na �árem sluneèních paprskù stoupala, stoupá a bude stoupat vysoko nad
obzor, aby se v modravých vý�inách pøipravovala na nové a nové role.

Nepøipomíná nám její tichá, samozøejmá a nesmírnì u�iteèná pøítom-
nost nìco? V�dy� i ka�dý z nás, kdo jsme ozdobili svùj kroj slibovou lilií, po-
tøebujeme toté�, co ona. Potøebujeme neustálé a opakované proèi��ování
vlastního �ivota, na�ich vztahù.

Zkusme se nad tím zamyslit, a� zase probudí na�i neteènost nìjaká ta
kapka vody. Vùbec nebude zále�et na tom, zda se tak stalo z mé vùle, kdy�
vztahuji ruce po její oèistné síle, nebo zda to byla neodbytná v�eteènost
de��ových kapek, které mne pøekvapily na cestì. Ta krásná, èistá a v�udy-
pøítomná voda bude øíkat v�dycky stejnou my�lenku: Probuï se z ospalosti
k èilému a èinnému �ivotu. Jsi tu i pro druhé, tak jako já, kopuletá kapka
vody.

S pozdravem, vyjadøujícím touhu po oèistné síle vody i my�lenek: �Sur-
sum ad fontes!�

Vá� bratr Balú

byl materiál Pionýra, dru-
hé doplnìné vydání ji�
nese podpis ÈRDM. Ne-
jsem tak dostateènì fundo-
ván znalostmi souèasných
pøedpisù, abych pøíruèce
nevìøil. Nyní Pavel ozna-
muje, �e tam jsou chyby.
Vìøím tedy i jemu a zasa-
dím se, aby jeho vìcné pøi-
pomínky pøe�ly prostøed-
nictvím Josého
a zmiòovaného Edyho
k editorùm.

Otázku akreditace,
resp. neakreditace na�eho
vzdìlávání pova�uji za zá-
va�nìj�í. Shodou okolnos-
tí jsem zamìstnáním profe-
sionál v oboru dal�ího
vzdìlávání dospìlých a vi-
dím proto, jak si (mé)
M�MT ulehèuje �ivot. Ne-
akredituje systém organi-
zace, ale projekt (progra-
m) konkrétního
vzdìlávacího subjektu. Pi-
onýr a Duha mají po jed-
né vzdìlávací instituci, na-
víc mají (myslím a vlastnì
vím) mezi sebou dost býva-
lých profesionálních sku-
pinových vedoucích èi pra-
covníkù Pionýrských
domù, kteøí v tom umìjí
chodit a mají spoustu pøá-
tel v pøíslu�ných institu-
tech M�MT. Pova�uji za
nezbytnì nutné, aby na�i
odborníci v OVÈINu na-
pøeli ve�keré síly, aby
akreditaci získalo obèan-
ské sdru�ení Junák, ne jen
jednotlivá lesní �kola,
kupø. Gemini. Myslím si, �e
to mo�né je, zvlá�tì kdy�
jedna z dùle�itých institu-
cí M�MT má adresu Pra-
ha, Senová�né nám. 26.

Nereju a nejednám za
zády, pøibli�nì toto vèetnì
mých poznámek se projed-
návalo na èervencovém za-
sedání ÚRJ.

Vezír
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PØÍSTAVNÍ POKØIK:
Hipi ripi � Hurej,
Hipi ripi � Hurej,
Hipi ripi � Hurej
Volám buïte pøipraveni
My hájíme v ka�dém boji,
jako dravci vlajku svoji,
vpøed plujem jak Argonauti
RETRA Brandýs vodní skauti.

PÁR SLOV NA ÚVOD
Nejdøíve si ujasníme, co to vlastnì

RETRA znamená. RETRA byla staro-
slovanská pevnost na pobøe�í Jaderské-
ho moøe, kde sídlili argonauti (plavci)
a �íøilo se odtud slovanství. Pevnost
nebyla nikdy dobyta a zanikla a� pøi
stìhování národù. Samotné slovo RE-
TRA znamená proti. Mo�ná i proto si
tento název v posledních letech války
vybrali zakladatelé pøístavu. Oficiálnì
pøístav vzniká po skonèení 2. svìtové
války, a odtud se datuje historie pøísta-
vu, o které máme pouze útr�kovité in-
formace, nebo� kroniky a jiné zázna-
my o èinnosti zùstaly v rukou
soukromé osoby. Proto se budeme zmi-
òovat pouze o novodobé historii. U�
v roce 1989 se se�la skupina nad�encù
a hned na poèátku roku 1990 byla ob-
novena èinnost prvního koedukované-
ho skautského oddílu Retra Brandýs.
Trochu jsme se za posledních deset let
rozrostli a v souèasné dobì máme 1.

oddíl oldskautù, roverù
a rangers, 2.oddíl vod-
ních skautù a 3. oddíl
vodních skautek, kam
patøíme i my. Ná� oddíl
Bublinek má 25 èlenek,
rozdìlených do tøí dru-
�in �abièek (Delfíni,
Hvìzdièky a Kapièky)
a jedné dru�iny skautek
(Kosatek).

PROÈ PØÍSTAV
NA SUCHU?

Vlastnì jsme nejen
pøístav na suchu, ale
také jsme byli dlouhou
dobu i bez støechy nad
hlavou. Do roku 1994
jsme mìli klubovnu
a lodìnici na bøehu
Labe, která ov�em jed-
noho krásného dne lehla
popelem. Nìkolik let
jsme potom pøebývali
pøes léto v pronajaté
klubovnì kajakáøù a v zimì v nepøíli�
prostorné, ale postaèující buòce. Pak
jsme pøi�li i o mo�nost pùjèování ka-
jakáøské klubovny a stal se z nás sku-
teènì pøístav na suchu. O pomoc jsme
po�ádali i Mìstský úøad, který nám po-
skytl pozemek u Labe na vybudování
skautské základny. Ani toto nebylo tak

jednoduché, jak se zprvu zdálo. Po pár
letech vleklých dohadù s bývalými ná-
jemníky pozemku , nad�ených plánù
a jejich následného zamítání kvùli ne-
dostatku penìz jsme koneènì získali
vhodnou klubovnu a nyní mù�eme za-
mìøit své síly na vybudování lodìnice.

Díky nedostateènému prostorové-
mu zázemí pøístav vlastní dvì pramice
Sázavy, jednu P550, kterou máme
v úmyslu oplachtit a pouze ètyøi C2, je-
jich� poèet bývá pro plavby doplnìn
kanoemi rodièù a pøátel vody.

CO DÌLÁME CELÝ ROK
Co se týká pravidelných schùzek,

nejsme �ádnou výjimkou, jednou týd-
nì máme dru�inové schùzky, první pá-
tek v mìsíci je pak oddílová schùzka
a jednou mìsíènì výprava. Celopøístav-
ních akcí, jako jsou Odemykání a Za-
mykání øeky, podzimní Drakiáda èi
mikulá�ský Countrybál, se zúèastòují
nejen èlenové oddílù, ale i jejich sou-
rozenci,kamarádi a rodièe, co� také pøi-
spívá k vzájemné komunikaci.

PØÍSTAV RETRA BRANDÝS NAD LABEM
Jak se daøí pøístavu na suchuaneb

aneb
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 V na�em dvoumìstí
Brandýs nad Labem - Sta-
rá Boleslav jsou je�tì dvì
støediska pozemních
skautù, s nimi� se podílí-
me na organizaci akcí pro
skautskou základnu, i pro
�irokou veøejnost. Spoleè-
nì poøádáme celomìst-
skou hru u pøíle�itosti
Dne sesterství, Georgiá-
du, a oslavy 75. a 80. vý-
roèí zalo�ení skautingu
v na�em mìstì.

Úèastníme se øady skautských sou-
tì�í, nejúspì�nìji pro nás ji� po dvakrát
skonèil závod svìtlu�ek �O vlajku ná-
èelní�, kde se na�e �abièky umístily v ce-
lostátním kole v roce 1997 na 11. místì
a v roce 1999 dokonce na 5. místì. Po-
tì�ilo nás i tøetí místo skautek v katego-
rii pramic do délky 530 cm pøi premié-
rové úèasti v závodì �Pøes 3 jezy�.

Vyvrcholením celoroèní èinnosti je
samozøejmì tábor. Ná� pøístav nemá
stálé táboøi�tì, a tak oddíly poznávají
ka�dý rok jiná místa. Vzhledem k vel-
kému poètu �abièek jezdíme pøevá�nì
na stálý tábor, nejlépe v blízkosti øeky
èi rybníku. Putovní tábor se od obno-
vy èinnosti junáka konal pouze dvakrát.
Na loòský putovní tábor na Berounce,
jsme s sebou vzaly radìji i skauty (kdo
by se jinak nosil s lodìmi, hlídal po

nocích a dojídal zbytky), proto�e jsme
vezly v�echny své vìci na lodích.

A KDO MÁ TOHLE V�ECHNO
NA SVÌDOMÍ?

Kapitánkou pøístavu je Jiøina Vaò-
ková a hlavními osobnostmi 3.DVO
jsou sestry Holeèkovy. Lenka Holeè-
ková jako vùdkynì oddílu a Petra jako
její zástupce, pomocník, zdravotník
a øidiè v jedné osobì. Díky tomu, �e
zvládnou nejen energií pøekypující �a-
bièky a dospívající skautky, ale i nìkte-
ré tvrdohlavé star�í èleny je oddíl scho-
pen existence a pomalu si vychovává
nadìjné následovnice, kterým budou
moci pøedat vedení oddílu a v�e jen
zpovzdálí sledovat.

Za 3.DVO, pod nátlakem,
pro X. L�VS napsaly Jitka a Petra

O pøí�tím
Navigamu,

ale nejen o nìm
Sten

Doufám, �e nejsem sám komu se
nelíbí, �e nìkteøí K+K podmiòují ko-
nání vìt�ích akcí pøítomností �urèité-
ho zázemí�.Zatím bylo definováno
jako:
1. Pøítomnost hotelu, pensionu, kem-
pu, èi nìèeho bytelného co je pøedem
k dispozici.
2. Dopravní dostupnost.
ad1. je zdùvodòováno ubytováním
nìkterých star�ích úèastníkù a VIPù
a prostory pro organizaèní �táb, dále
jako �pojistka, kdyby celé 4 dni pr�e-
lo�. Bylo by zajímavé zjistit, jak si tito
skaut�tí vùdcové poradí s trvalej�ím
de�tìm na stanovém táboøe. Nationale
Water Camp holandských vodních
skautù pøedstavuje 6000 úèastníkù od
13 do 99 let a org. �tábu, ubytovaných
10 dní ve stanech a hangárech v�emo�-
ných typù postavených na zatravnì-
ných bøezích jezer vzniklých tì�bou
�tìrku, k nejbli��í vsi asi 1,5 km.
ad 2. tento problém je mo�no brát
vá�nì v pøípadì zámìru poøádat akci na
Hincovì plese ve Vys. Tatrách, nebo
u Èertova jezera na �umavì. V�echny
ostatní vìt�í vodní plochy v na�em ze-
mìpisném pásmu jsou dostateènì
pøístupné po zpevnìných komunika-
cích.

Tak�e on ten pravý dùvod bude asi
nìkde jinde, a to ve vlastní pohodlnos-
ti. Pokud jí podlehneme, staneme se zce-
la závislí na slu�bách, které stì�í budou
èasem levnìj�í a po veèerce budeme do
èasných ranních hodin naslouchat tech-
nodunìní kempových diskoték.

Vìøme, �e èeský skauting u� koneè-
nì vyrùstá z dìtských støevíèkù, a �e pøi-
bude akcí, které pøedvedou veøejnosti
jeho sílu a pøita�livost. Snad ve vìt�inì
z nás zùstane potøeba být dál od hluèící-
ho davu. I za cenu urèité námahy a s men-
�ím pohodlím. V�dy� nejvìt�í nebezpe-
èí pro Zemi je právì lidské pohodlí.
Vìøme, �e to nebudou jen vysoké nákla-
dy, které nás donutí zajistit si vlastní vy-
bavení, které umo�ní poøádat i vìt�í akce
na �zelené louce�. Mo�ná ho máme, ale
je nevyu�ité, proto�e se o nìm neví.
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�Skauting je hra�. Jedno slavné hes-
lo zakladatele Roberta Baden-Powel-
la, které my�leno ve vá�ných i ménì
vá�ných souvislostech, výbornì cha-
rakterizuje èinnosti na�eho hnutí. Toto
heslo vlastnì vyjadøuje jednu ze základ-
ních metod skautské výchovy - výcho-
vu hrou, toti� praktickým poznáním
vìcí, je� se uèíme.

Z tohoto hesla vychází i jedna
z mnoha druhù aktivit, uskuteèòova-
ných dìtmi a jejich vedoucími v rámci
skautského programu. Jde o �hru na
pravìk�, èinnost odbornì nazývanou
experimentální archeologie. Experi-
mentální archeologie je v mém mìstì
Tøebíèi i �ir�ím skautském okolí èin-
ností vcelku jedineènou, zabývá se jí
opravdu jen nìkolik málo skautských
oddílù v celé republice, a kromì skau-
tù i nìkteré jiné specializované tábor-
nické oddíly. Pøesto jde v�ak o èinnost
nesmírnì atraktivní pro v�echny, kteøí
se s ní setkávají, pro samotné dìti, je-
jich rodièe i pro vedoucí, které v�ak
stojí spoustu døiny a shánìní rùzných
potøebných nástrojù a pomùcek.

Bìhem jedenácti let fungování na-
�eho oddílu se nám podaøilo uskuteè-
nit spoustu zajímavých aktivit: kdy se
kupøíkladu ocitnete na táboøe, kde není
ani jeden høebík a místo nìj jen stavby
vázané sisálovým provazem; kdy si
mù�ete dát opravdu vynikající polév-
ku z kravského bachoru; kde si vyøe-
�ete l�ièku ze døeva; upeèete placku
z vlastnoruènì umleté mouky, placku
upeèenou v peci, kterou si pøedtím sami
postavíte; kde si vyrobíte a vypálíte
hlinìný hrneèek a kde to navíc v�e je�-
tì prakticky upotøebíte? A celá atmo-
sféra je nadto umocnìna pravìkými sta-
ny a dekoracemi.

Experimentální archeologie pøiná-
�í konkrétnì na�emu oddílu - 6. oddílu
VS Tøebíè - i spoustu výhod, pøedev�ím
je to atraktivita této èinnosti pro dìti.
Je tak mnohem snaz�í získat je pro tuto
vìc a pøilákat si tak nové èleny, nováè-
ky. Zároveò pùsobí i na jejich rodièe,
kteøí jsou èasto takovýmito aktivitami
svých dìtí nad�eni. Pomìrnì velký
úspìch mìla na�e prezentace i na me-

zinárodním skautském setkání Fénix
v roce 1997 v Praze. Úèast na tomto
podniku nám dala mnoho zku�eností,
získali jsme mnohé kontakty, mezi nimi
i s holandským skautingem. Letos se
nám podaøilo uspoøádat spoleèný tábor
pro na�e rovery a holandské �explorer-
s�.

Co to vlastnì je ona experimentál-
ní archeologie? Mù�eme ji brát jako
vìdní obor, ve kterém si archeologové
- odborníci ovìøují své pøedpoklady
o �ivotì pravìkých lidí. Sna�í se jejich
èinnost napodobit na základì pøesných
a dlouho pøipravovaných rekonstrukcí.
Pro nás skauty jde v�ak spí�e o to, na-
podobovat pravìké èinnosti a postupy
nejen pro poznání, ale i pro zábavu.
Hlavním cílem je poznání �ivota lidí
v dávných dobách, spojené s pobytem
v pøírodì v podmínkách tehdej�ího èlo-
vìka. Prostì a jednodu�e �hra na pra-
vìk� pomocí napodobování dávných
postupù a èinností.

Atraktivita i kouzlo té spousty pøe-
rùzných aktivit od výroby nástrojù,
zbraní èi odìvù pøes stavbu obydlí,
výrobu keramiky èi pøípravì jídla spo-
èívá právì v tom, �e lidé dne�ní mo-
derní doby láká zkou�ení postupù pra-
vìkých lidí, stylu jejich �ivota,
upotøebení jejich výrobkù k praktické-
mu �ivotu. �ivotu v souladu s pøírodou
a v úplné závislosti na ní, bez v�ech
vynálezù celé té dlouhé doby, co utekla
mezi tìmi dávnými èasy a souèasností
a co dne�nímu èlovìku pøinesla spoustu

Experimentální archeologie I

HRA NA PRAVÌK
Pavel Bár - Pavlík

výdobytkù, bez nich� si ji� ná� �ivot
nedovedeme vùbec pøedstavit. Ale pøe-
sto je tak lehké odjet kousek za mìsto
na skautský tábor a tam �ít, alespoò
zèásti, právì tak, jako na�i pøedci pøed
stovkami let.

A o tom, �e to lehké opravdu je, by
vás mìl pøesvìdèit tento seriál èlánkù,
který by mìl letos v Kapitánské po�tì
vycházet. Mìl by vás seznámit se zá-
kladními postupy, které se pou�ívají,
s výsledky na�í èinnosti i s návody, jak
si i vy a vá� oddíl mù�ete nìkteré zají-
mavé projekty na vlastní kù�i vyzkou-
�et.

Doufám, �e vás tento mùj èlánek
alespoò trochu navnadil na tento seriál
o experimentální archeologii, jeho�
první èást jsem se právì pokusil napsat
a pøedlo�it vám, ètenáøùm.
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Foukalo v�em, nìkomu hodnì
(Struèná zpráva o jachetním víkendu X. L�VS konaném 8.-10.6.2001 na

Ústupkách na Seèi)
Od té doby, co má Kapitánská po�ta profesionální hábit, nedostanete do ní

zprávu o akci konané zaèátkem èervna døív ne� v záøí. Tak�e aspoò telegraficky :
X. L�VS pokraèovala na základnì jachtaøù z Vysokého Mýta na Ústupkách, co�
bylo místo pro na�e zámìry naprosto ideální. Domluvila nám ho opìt Béïa, která
se také spoleènì s Ivanem postarala o kvalitní zázemí vydaøeného podniku. Jedi-
né, co zaøídit nemohla, bylo poèasí. To se v�ak zachovalo velkoryse : pr�elo jen
pøes noc, a kdy� se mìlo jít plachtit, zaèal foukat vítr, nìkterým posádkám dokon-
ce hodnì. Pøesto�e byla osou programu mokrá èinnost na vodì, zbyl èas i na su-
chou teorii a dokonce na nìkolik kontaktních her . Atmosféra byla výborná , spo-
kojenost úèastníkù vyplývá z hitace, obecnì vládlo pøíjemné oèekávání pøed letním
táborem L�VS na Stvoøidlech. Ale o tom a� pøí�tì.

Hitace jachetního víkendu X. L�VS:
4,7 .......... Pravidelný pøísun stravy (Béïa)
4,6 .......... Kontaktní hry (Je�ek)
4,3 .......... Plavba pod plachtami (Thor&Sam)
4,1 .......... Støi�ba (Je�ek)
3,9 .......... Plavání, potápìní (Pavel)
3,6 .......... Bezpeènost (Pavel)
3,3 .......... Topologie, vodní stavby (Guma)
3,3 .......... Provizorní skripta (Oscar)
3,3 .......... Meteorologie (Thor)
3,3 .......... Teorie jachtingu (Thor+Sam)
3,1 .......... Øád plavební bezpeènosti (Pavel)
3,1 .......... Celoroèní program oddílu (Je�ek)

 Je�ek

 Proè se mu øíká Sergej?
(Karel Ruml: Z deníku Vlaku svobody. Nakl. Barrister+Principal, 2001)

Nejprve v reportá�i v èasopise Reflex a nyní v samostatné kni�ní publikaci
má �iroká veøejnost mo�nost seznámit se s pøíbìhem, který vodní skauti alespoò
rámcovì znají. Nìkdej�í nymburský skaut Karel Ruml zachytil deníkovým zpù-
sobem své zá�itky z let 1948�1951. Zaèíná vzpomínkou na posádku Vorvanì a ro-
dinnou vilu Tortugu a pøes pùsobivé vylíèení vlastního zapojení do tøetího odboje
se dostává a� k finále pøíbìhu: útìku z komunistického Èeskoslovenska ve Vlaku
svobody, který pøejel státní hranici u A�e 11. záøí 1951. Kniha je skvìle napsána
(pochválil ji v pøedmluvì i Pavel Tigrid), pøitom je zjevné, �e Ruml nepøikra�lu-
je, jen jakoby stroze zaznamenává skuteènost. Fantastické na tom je, �e, aèkoliv
od onìch pohnutých událostí uplynulo u� pùl století, pamatuje si autor øadu po-
drobností. Deníkový styl vyprávìní je pochopitelnì stylizovaný, v�dy� Ruml si
zejména o svém odbojovém pùsobení �ádné poznámky dìlat nemohl, nato� aby
se je sna�il pøevézt pøes hranice. Kdy� jsem ten pøíbìh objevil v kterémsi èísle
Reflexu, pøiznám se, �e mi chvilièku trvalo, ne� jsem si ujasnil, �e toto je èlovìk,
který nám vìnoval Tortugu. V�dy� v�ichni o nìm mluví jako o Sergejovi???

P.S. A ète se jedním dechem. Koupil jsem si ji pøi mezipøistání v Praze a, ne�
jsem dojel na tábor u Sedlèan, mìl jsem ji pøeètenou.

Je�ek

IX. roèník
podzimního
vodáckého

sjí�dìní
Rokytky

se uskuteèní v sobotu 13. øíjna 2001

Sraz v�ech úèastníkù je v 10 hodin
pod Kyjským rybníkem u bývalého
mlýna. Plavba bude ukonèena okolo
13. hodiny ve vodách Vltavy v Libeò-
ském pøístavu u skautského srubu Va-
tra.

Na plavbu dlouhou 6 mil zveme
v�echny zájemce.

Za poøadatele: 25. støedisko Vatra
z Prahy 8 a 53. støedisko Atahokan
z Prahy 9

Informace na tel.: 802 340 (Pra�-
ská rada Junáka)

V. roèník
zavírání

Doubravy
se uskuteèní

v sobotu 27. øíjna 2001-09-07
Zaèátek v 11 hodin v Ronovì nad

Doubravou. Plavba cca 6 km obtí�nosti
ZW. Za pøíznivého vodního stavu mo�-
ná plavba Paøí�ov - Ronov (cca 10 km
WW I - II).

Informace: Franta Zvìøina -
Bobr, Pod nádra�ím 520, 58 42 Ro-
nov n. Doubravou, tel. 0455 690 184
a 0607 526 167.
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Termín: 9.�11. listopadu 2001

Místo: Skautská základna
Kojetín,
adresa:
Závodí 272 Kojetín

Cena: 275 Kè pro øádnì pøihlá-
�ené v termínu
(platba na b.ú. pøístavu
èíslo 0209529263/0300)
350 Kè pro nepøihlá�ené
na místì srazu K+ K.
(cena zahrnuje stravu
a ubytování od pátku
16:00 do nedìle 16:00)

PROGRAM:
� V pøípadì zájmu je dohodnuto se

Státní plavební správou Pøerov, �e by
nám udìlali (ZDARMA !!!) cca 5hod.
�kolení z Øádu plavební bezpeènosti
a v�eho co s tím souvisí + následné
zkou�ky VMP pro v�echny skupiny
(i na moøe)!!! Je to výborná pøíle�itost,
která se dlouho nebude opakovat. Tak-
�e kdo má zájem (musí nás být alespoò
15), musí se ozvat na adresu Maxy (viz
dole), který mu po�le potøebné materi-
ály (pøihlá�ku, zdravotní prùkaz, infor-
mace o zkou�ce). Obratem vyplnìné
a potvrzené za�lete zpìt a on to hro-
madnì odevzdá na SPS. Zájemci také
ihned za�ádají o výpis z rejstøíku tres-
tù (trvá cca 14 dnù), nebo� ve�keré ná-
le�itosti by mìly být u Maxy nejpoz-
dìji do 5. øíjna!!!
� Strategie HKVS po X. snìmu Ju-

náka
� Mo�nosti poøádání zahranièních

akcí
� Lesní �koly a rursy v roce 2002
� Zahájení Navigamus 2003
� Práce komisí a setkání krajských

kapitánù

Doprovodný program:
� pátek, sobota veèerní oheò a zpìv

pøi kytaøe,
� sobota dopoledne zkou�ky VMP -

SPS Pøerov
� splutí èásti Moravy (pramice, ka-

noe)
� prohlídka mìsta

Ubytování:
Vzhledem k tomu, �e základna není

vybavena dostateèným poètem postelí
(v souèasnosti pouze cca 20) je nutné,
aby si úèastníci vzali s sebou karimat-
ku a spacák nebo� se bude spát na zemi
v pokojích po 4�5 osobách. Postele
budou pro nejstar�í K + K. Ve�keré
prostory jsou vytápìny. K dispozici
dostatek WC a umyvadel.

Hlavní spoje ÈD:
Kojetín le�í na trati è. 300 (Brno �

Pøerov � Bohumín)

Z Prahy hl.n. 16:10 (R243 Beèva)
do Pøerova a z Pøerova 19:42 (R432)
pøíjezd do Kojetína v 19:58.

Z Ostravy 16:02 (R734) pøímo do
Kojetína, pøíjezd 18:01 nebo 17:57
(R432 - pøímo) pøíjezd 19:58.

Z Plznì hl.n. 12:16 (R661) jede pøí-
mo do Kojetína, pøíjezd 20:12 (ale lep�í
to bude asi pøes Prahu).

Z Brna 17:00 (R 737) jede pøímo
do Kojetína, pøíjezd 18:00.

Ostatní:
Obèerstvení po celou dobu srazu

bude zaji�tìno 1. Pøístavem Kojetín

Kontakt pro jakékoliv dotazy:
Ing. Martin Smutek-MAXA
Dudíkova 1265
Kojetín 752 01
0641/76 34 89
0641/76 13 54
0606/ 91 60 61
flotila@post.cz

SRAZ K+K � KOJETÍN Balù

VTIPY OD VODY
SUVENÝRY
Potkají se dva vodáci z rùzných pøí-

stavù:�Tak co sis brá�ko letos na táboøe
vylovil z vody na památku? Já z moøe
krásnou mu�li�, chlubí se jeden. �Ani se
neptej� povídá ten druhý. �My táboøili
u Berounky, tak�e jen starou holinku a pe-
trolejku�.

A� KA�DÝ DÌLÁ TO, CO UMÍ
Vodáci se rozhodli, �e na víkend ne-

pojedou na vodu, ale na kole. Jedou po
silnici a v pravo i v levo se míhají auta
a zbìsile troubí. Ten nejodvá�nìj�í se os-
mìlí a zeptá se: �Bratøe kormidelníku, ty
øíká�, �e ta bílá èára uprostøed silnice je
opravdu stezka pro cyklisty?�

KLIÏAS
Vodáci � roveøi s vlèetem na výpravì

brodí øeku. Voda je ale stále hlub�í a hlub-
�í. Kdy� jim sahá a� po ramena, tak se
jeden z roverù vydìsí: �Kde je Mí�a?�
�Neboj� ozval se ten druhý � kliïas. �Po-
øád ho pevnì dr�ím za ruku.�

LENO�I
Dru�ina Rackù jde spoleènì nakupo-

vat do obchodu vybavení do kuchynì pro
tábor na Orlíku. Prodavaè jim zbo�í pøed-
vádí a povídá: �Tenhle kuchyòský robot
za vás udìlá polovinu va�í práce�. Celá
dru�ina jednohlasnì prohlásí: �Zabalte
nám tedy dva roboty!�

JISTOTA
Dva novopeèení vodáci vyjí�dìjí na

Hradèanský rybník. �Ucpal jsi tu díru v lo-
di poøádnì?� ptá se jeden. Druhý se sa-
mozøejmostí povídá: �Naopak, udìlal jsem
do podlahy lodì je�tì jednu díru, aby ta
voda mìla kudy vytékat.�

POVZDECH KUCHAØE
Na bøehu sedí kuchaø pøístavu a uva-

�uje nahlas: �Tak nevím� Mám vaøit co
nám chutná, co je zdravé a nebo co je la-
ciné?�

SEBEZÁCHRANA
Lasièku, vodního skauta a dobrého

plavce chytne v øece køeè do nohy. Volá
o pomoc, ale nikdo není nablízku. Z po-
sledních sil se doplazí na bøeh a bruèí:
�Tak teda, za to bych mìl dostat vyzna-
menání �Za èin junácký�, nebýt mì, tak
bych se urèitì utopil.�
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY HKVS, KTERÉ SE KONALO 21. 6. 2001 V PRAZE

Pøítomni: Vezír, Sam, Pavel, Je�ek, Jack, Amateur, Saddám, York

� ÚRJ - skonèilo jednání smírèí rady ve vìci dìlení ostravských pøístavù. Pøi jednání
bylo dohodnuto rozdìlení majetku.

� ÚRJ - Radu� a Vezír byli potvrzeni jako delegáti evropské skautské konference.

� HKVS - pøebírá patronát nad zahranièní plavbou br. Flinta.

� Je�ek - pøipraví koncept seznamu zku�ebních komisaøù pro kapitánské zkou�ky.
Koncept byl projednán a bude vydán v záøí 2001.

� Tortuga - �ádá o pùjèku z SHP ve vý�i 15000,- Kè, termín splatnosti - bøezen 2002.
HKVS pùjèku schválil.

� Tortuga - informuje o pøedpokládaném datu slavnostního zahájení provozu admiralit-
ní místnosti dne 31. 10. 2001.

� Je�ek - informoval o druhém víkendu L� vodních skautù. Konal se na základnì
jachtklubu Vysoké Mýto, oplachtìné P 550 poskytlo Vysoké Mýto a Pardubice. Progra-
m - jachting, plavání a potápìní, meteorologie, topografie, stavby na vodì. Dìkujeme
pøístavùm z Vysokého Mýta a Pardubic za zaji�tìní akce.

zapsal Sam

JAMBOREE 2003
Dne 13. 5. 2001 na ústøedí Junáka v Praze probìhla schùzka pøípravné skupiny

èeské výpravy na 20. svìtové jamboree, které se uskuteèní v Thajsku a to od
28. 12. 2002 do 8. 1. 2003. Jednotliví èlenové (hlásící se pøedev�ím k service teamu
na samotném jamboree) si rozdìlili rùzné úkoly, jako napø. získávání financí, porpa-
gace této akce, prezentace ÈR, ale i pøípravu mlad�ích úèastníkù. Na�e výprava by
mìla èítat dva èeské tábory po 36 dìtech a 4 vedoucích. Zároveò bude k dìtem pøiøa-
zeno 8 vedoucích ze souèasné pøípravné skupiny. Celého Jamboree 2003 by se mìlo
zúèastnit 40 tisíc oddílù z celého svìta.

Palièka (Anna Sehnalová)

H K V S    H L Á S Í

Víte �e....
1. Hlavním mìstem Ukrajiny je Kyjev
2. Zámek ve Versailles dal postavit v letech 1668�1689 francouzský král Lud-

vík XIV
3. Sixtinská kaple s proslulými freskami se nachází ve Vatikánu
4. Agoron je staroøecký název pro námìstí
5. Atika je zeï nad hlavní øímsou stavby
6. Heraldika se zabývá erby
7. �erm jako sportovní disciplina byl znám u� ve 12. století pøed na�ím leto-

poètem v Egyptì
8. Nejvy��ími lidmi na svìtì jsou afriètí Tutsiové, kteøí dosahují vý�ky a�

230 cm
9. Slovanských tancù slo�il Antonín Dvoøák celkem 16

10. Obèanská válka ve �panìlsku byla v letech 1936�1939
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