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TØINÁCT PRAVIDEL COLINA POWELLA:
1. Nic není tak hrozné, jak si myslí�. Zítra ráno to bude lep�í.
2. Klidnì se kvùli problému rozèil. Ale pak jej vyøe�.
3. Nedovol, abys byl spjat se svým postavením tak tìsnì, �e kdy� o nìj

pøijde�, zhroutí� se i ty.
4. Dá se to zvládnout.
5. Vybírej peèlivì. Co kdy� to pak dostane�?
6. Nedovol, aby nepøíznivá fykta stála v cestì dobrému rozhodnutí.
7. Nemù�e� dìlat rozhodnutí za nìkoho jiného. A nemìl bys nechat nì-

koho jiného dìlat tvá.
8. Kontroluj detaily.
9. Dìl se o zásluhy.

10. Buï klidný. Buï laskavý.
11. Mìj vizi. Buï nároèný.
12. Nedej na své obavy ani na �sýèky�.
13. Stálý optimizmus znásobuje sílu.
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Vodní skauti a skautky pøejí èeskému presidentovi
bratru Václavu Havlovi

k 65. narozeninám, které oslaví 5. listopadu,
hodnì zdraví a dobrou náladu.
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Kapitáni a kapitánky!
Je øíjen a mìl bych psát o pøipraveném setkání K+K na

zaèátek listopadu v Kojetínì, mìl bych psát o X. snìmu Ju-
náka ve Vsetínì, mìl bych psát o výroèí na�í republiky. Budu.

Døíve se v�ak zmíním o jednom záøijovém dni, ve kterém
se viditelnì pootoèilo kolo lidských dìjin. Budu psát o 11.
záøí leto�ního roku. Toto datum je èernou sestrou nejen 7.
prosinci 1941, kdy byl napaden Pearl Harbor, a 7. kvìtnu
1915, kdy byla potopena Lusitania. Je sestrou i mnohem
ménì pøesným datùm jako je dobytí obchodního, kulturního
a z dne�ního pohledu vysoce civilizovaného mìsta Ceuta na
poèátku dobývání Indie, vyvrácení Caøihradu Turky a kdysi
pøedtím køi�áky, je sestrou pohybu koèovníkù Východu proti
Øímské øí�i a jmenovkyní èinù kmene Vandalù. A� budete
èíst tyto øádky, budete vìdìt mnohem víc ne� já dnes. Bude-
te znát podrobnosti newyorské a washingtonské zkázy, bu-
dete vìdìt, zda a jak se evroamerická civilizace vypoøádá
s fanatickými útoèníky. Budete vìdìt, zda a jak se tyto udá-
losti dotknou na�eho malého státu a národa ve svazku Evro-
py a NATO.

Jsem pøesvìdèen, �e v tuto dobu více ne� døíve vyniká
schopnost vodních skautù ukáznìnì pomáhat tam, kde je tøe-
ba. Jsem pøesvìdèen, �e na�ich 7 % èlenù Junáka má blízko
k vodní i jiné záchranné slu�bì. Jestli�e na�e hra na ukáznì-
né námoønictvo mohla být døíve posmívána, je dnes zárod-
kem staronového výchovného cíle: Být pøipraven pomáhat
vlasti a bli�ním, slou�it v tì�kých chvílích, být schopen pøe-
�ití za pomoci nejmodernìj�í techniky i se bez ní obejít
a hlavnì, hlavnì být obrnìn proti fundamentalismu jakého-
koli druhu humanismem zakladatelù svìtového skautingu
i na�eho èeského junáctví.

Hlavní kapitanát chce k takto formulovanému výchovné-
mu cíli za pomoci krajských kapitánù vést v�echny vodácké
oddíly. Neznamená to v�ak, �e bychom si mìli pøestat hrát
a pìstovat rozlièné druhy vodních sportù.

Z tohoto úhlu pohledu není a� tak dùle�ité, která varianta
vrcholných orgánù Junáka bude snìmem pøijata. V ka�dém
z navrhovaných modelù má HKVS pøesnì stanovené místo,
v ka�dém z nich má mo�nost vodní skauty metodicky øídit.

Jak to pøesnì udìláme, si probereme na podzimním srazu
K+K, kde postupnì rozvineme nejen krajské øízení pøístavù,
ale odstartujeme i Navigamus 2003.

Vá�
Vezír
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Sklonìni k vodì
2. U pramene
Rozlouèili jsme se zvoláním �Vzhùru k pramenùm. Teï je èas se u jednoho takového pra-
mínku zastavit. Skautské srdce si v�dycky v takové chvíli pøipomene:

�Proto�e jsem zakusil trýzeò �íznì,
vyhloubil jsem studnici,
aby i jiní mohli z ní píti� (E.T.Seton)

Pramen, studánka, studnice, studna, té� vývaøisko, v staré èe�tinì i temeno. To v�echno
jsou krásná pojmenování míst, kde zemì, obtì�kaná prùzraènou vodou která skynula z tì�-
kých oblakù, vydala tento vzácný poklad. Vodu. Vodu, proèi�tìnou v útrobách Zemì, vodu
obohacenou, èasto léèivou, v�dycky ale �ádoucí proto, �e mù�e uhasit �ízeò.
Je to zvlá�tní, �e ná� rodný jazyk doká�e hasit vodou nejen planoucí oheò, ale i palèivý
pocit sucha na jazyku, zvaný �ízní. Dobøe to øekl E.T.S. �ízeò je nesmírnì trýznivá. Známe
i jiný pøeklad jeho slov, který nehovoøí o trýzni �íznì, ale o trýzni �íznivé touhy.
Jako vyprahlost úst tou�í po dou�ku ze studánky �ivé vody, tak vyprahlá du�e tou�í po
setkání, po u�lechtilých vztazích, po kráse, po lásce, po pravdì, po v�em co mù�e du�i
pohladit, obèerstvit a uèinit ��astnou.
Posaïme se na chvíli i my u zurèícího pramene. Po zpùsobu dávných poutníkù teï opatrnì
nabereme vodu z potùèku, který tu temení a omyjeme si nejprve ruce, potom tváø a boltce
u�í, horké od pøestálé námahy. Teprve potom se vnoøí èisté dlanì do kamenné misky pra-
mene, aby pøiblí�ily k ústùm tu �ivotodárnou tekutinu. Budeme pít opatrnì, zvolna, po
dou�kách. V�dy� tak dokonale je to zaøízeno, �e víc vody ani v dlaních neudr�íme a v�dycky
nìjaká kapka unikne, aby se vrátila zemi. Kdybychom tu kleèeli a pili tøeba sto let, nikdy
bohatství pramene nevyèerpáme. Není tu jen a jen pro nás, voda v nìm se nedá zadr�et
v u�iteènosti své slu�by.
Má tady, vysoko v kopci, jen tichý hlásek, kterým se vemlouvá do na�í dùvìry: Zkus mne
napodobit ve své slu�bì. Udìlej to tak jako zde. Jen pár dou�kù staèilo tobì, ostatní
s u�itkem skropila zem. Se skautskou povinností je to stejné. Kdykoli dobøe poslou�í�
sobì, nezapomeò stejnì dobøe z bohatství své mysli a du�e poslou�it i bli�nímu. Tím napl-
ní� i svou povinnost k vy��ímu øádu, v�dy� jedná� v souladu s ním.
Podìkujme teï studánce. Odcházíme s uji�tìním staré pravdy: Kdo se napil z èistého
pramene, mine ka�dou lou�i.
Aby se nám to podaøilo, pøeje Vám i sobì

Balú
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�Bylo vám to roku onoho, johoho-
oo.....� zpívá jedna stará trampská pí-
seò a tak roku onoho 2000, to jest
v záøí jsme se rozhodli, �e by bylo
mo�ná záhodno vyrazit na dal�í �Ad-
miralitní plavbu�, a to tentokráte pøí-
mo na velkých lodích - plachetnicích
se zámìrem seznámit na�e kapitány
se základy moderní navigace na mo-
øích i øekách, s navigaèními pomùc-
kami doby star�í i nejmodernìj�í, za-
cházení s lodními motory a s takelá�í
velkých plachetnic. Poslední takovou
velkou plavbu uskuteènil kapitán B r
a � k a se svou PÌTKOU v rocích
1935 a 1936. Zároveò jsme si rovnì�
chtìli zopakovat vlajkový kód, bez-
peènost na vodì i na sou�i a na závìr
skládat kapitánské zkou�ky a vùbec se
vìnovat trochu jiné plavbì ne� jen na
pramièkách, kanoích a kajacích. Co-
pak o to, zámìr to byl pøímo bohuli-
bý, jen jsem netu�il, co to dá za práci
a shánìní v�eho potøebného. Jen�e se ukázalo, �e takový
podnik jako byla plavba PÌTKY na lodi �Gospa Poi�ana�
po Jaderském moøi se dnes nedá takøka vùbec uskuteènit.
Jednak z dùvodù politických a jednak samozøejmì i z dùvo-
dù finanèních. A potom ta nejen státní, ale i ta na�e skautská
administrativa tomu jednoznaènì zabraòují. Neptejte se mne
na dùvody a �proè�. Já to prostì nevím. Tak�e jsme se roz-
hodli pro akci jinou, tj. pro plavbu na nìkolika velkých pla-
chetnicích s posádkami tìch, kteøí si to chtìjí zkusit a ná-
slednì slo�it kapitánské zkou�ky. Tím pádem bylo nutno
sehnat lodì, které by nám vyhovovaly, rozhlásit tenhle ná�
úmysl, rozmno�it pøihlá�ky pro pøí�tí posádky, rozeslat a zase
ty pøihlá�ky stáhnout, pak se zjistilo, �e nìkolik pøihlá�e-
ných nepojede , sehnat náhradníky a tak dále, a tak dále. Na-
víc pro celou akci nejvíce nad�ený kapitán Mao z Jablonce

si naprosto v nevhodnou
dobu poøídil klí��atovou
nemoc a musel do nemoc-
nice, tak�e z pøípravných
prací a z úèasti na výpravì
bohu�el odpadl. Moc jsme
ho litovali a myslím, �e nej-
více byl zklamán on sám.
Hor�í bylo, kdy� jeden pøi-
hlá�ený kapitán z Kralup se
ani nenamáhal oznámit, �e
nepojede a my s ním pevnì
poèítali. To vùèi v�em moc
fair nebylo, proto�e poèet
úèastníkù plavby byl limi-

tován poètem míst na palubách lodí,
nìkolik vá�ných zájemcù jsme od-
mítli a pak jsme horko-tì�ko shánìli
náhradníky, proto�e jet jsme museli
v plném poètu. Nakonec se ov�em
v�echno zvládlo a tak ji� mìsíc pøed
odjezdem jsme se se�li na zahájení
na jezeøe u Dolních �ernosek a zku-
sili si plavbu jak na plachty, tak i na
motory. Pak pøi�el den �D� a kolona
plnì nalo�ených automobilù se vy-
dala na cesty. V pøístavu na jezeøe
Kisajno nás opravdu ji� èekala floti-
la lodí typu �Sasanka Supernova
660� a nastalo technické pøebírání
lodí, které v�echny posádky po men-
�ích zádrhelech zvládli i pøes to, �e
nìkteøí èlenové výpravy takovéhle
lodi, plachty a motory vidìli po prvé.
Pøece jen rozdíl mezi oplachtìnou
P550 a kajutovou plachetnicí je do-
sti znaèný co� se týká i vlastního
plachtìní. Ale i to se zvládlo a tak

celá flotila okolo 17.hodiny pomalu vyjela úzkým prùplave-
m na velkou vodu. Na �tìstí to moc nefoukalo a tak první
vyta�ení velkých plachet se obe�lo bez vìt�ích potí�í. Sa-
mozøejmì, �e zku�enìj�í èlenové posádek museli nováèkùm
vysvìtlovat a ukazovat co a jak, jak se který �provázek� jme-
nuje, za co se musí tahat, co povolovat, co kam pøivázat a ja-
ký uzel pou�ít. Také výrazy, jako �rollfog�, ��vertna�, ��vert-
kisna� a podobné, které mají pramálo co spoleèného
s èe�tinou (ale patøí do jachetního slangu), bylo nutno �pøe-
lo�it�, ale hlavnì ukázat, co to je a na co se to pou�ívá. Hlavní
ale bylo, �e se v�e podaøilo zvládnou a tak flotila 6 lodí pod
èeskými vlajkami s padající tmou poklidnì zakotvila na svém
prvním noèním kotvi�ti. První veèeøe na palubách, upravení
paland na spaní, schùze kapitánù v�ech lodí a urèení progra-
mu na pøí�tí den, to bylo zakonèení prvního dne na�í plavby.
Druhý den jsme hned ráno
nainstalovali na lodích ra-
dia, aby lodì byly trvale
spojeny, proto�e se nedalo
èekat, �e flotila zùstane stá-
le pohromadì. Vítr zaèal
pìknì foukat a lodì se roz-
jely k plnìní programu.
Chvílemi bylo dost veselé
sledovat oèima tìch zku�e-
nìj�ích jachtaøù, jak v sílí-
cím vìtru se nové posádky

Admiralitní plavba II. Léta Pánì 2001.
Jirka Hold - Amateur

pokraèování
na protìj�í stranì
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�perou� s plachtami pøi jejich vztyèování. Nìkdy jsme byli
opravdu na pochybách, zda posádky chtìjí opravdu vztyèit
plachty, nebo zda plachty chtìjí mermomocí shodit posádku
do vody. Ale ono bylo stejnì pìknì horko a i teplota vody
lákala ke koupání. V�ak jsme si toho (dobrovolného!) kou-
pání bìhem celého týdne pìknì u�ili. Dokladem toho jsou
fotografie i video z celé �Admiralitní plavby�. Pøi veèerním
zakotvení nebylo problémem vidìt na vodì záchranný kruh
a v nìm sedìt nìkterého kapitána s hrnkem kafe se �lehaè-
kou v ruce. U�íval si tak koupele a veèerního ��láftruòku�
dohromady. A tak plynul jeden den za druhým, plnily se dis-
cipliny �Kapitánské zkou�ky�, èím dále tím více se jezdilo
v odvá�nìj�ích náklonech pøi ostøej�ím vìtru, èím dále tím
lépe se plachty plnily vìtrem, u� jsme vìdìli, kdy je potøeba
zvednout �ploutev�, jak okam�itì nastartovat motor, co s kor-
midlem pøi opravdu silném vìtru (jeden den jsme mìli vítr
o síle 50 a� 60 stupòù Beauforta), u� jsme vìdìli jak elek-
tronicky navigovat podle GPS, jak hodit záchranný kruh to-
noucímu a jak udr�et rovnováhu na naklonìné palubì. Po-
sádky se nauèili pou�ívat radiové spojení, vyznat se ve
vlajkovém kódu a udr�et konvici s vodou na kafe na vaøièi,
i kdy� loï jede témìø polo�ena na boku. Kupodivu i ta �po-
norková nemoc� tolik mezi posádkami neøádila i kdy� to bylo
nìkdy ve stísnìném prostoru dost obtí�né. No a pak pøi�el
den poslední, kdy jsme se oblékli do krojù, slavnostnì se
vrátili do mateøského pøístavu, poslední nástup v krojích,
sta�ení èeských vlajek, odevzdání lodí, napakování automo-
bilù a odjezd z pøátelských vod do vod domácích.

Nemyslete ale, �e v�echno bylo v�dy stoprocentní. Mnoh-
dy chybìla potøebná kázeò nebo chu� vyhovìt pøíkazùm. Pøed
odjezdem jsme se jako organisátor a kapitán výpravy zaøekl,
�e pøece nebudu dospìlým lidem rozkazovat a naøizovat a tvr-
dohlavì jsem to celou dobu dodr�oval. Dodateènì vidím, �e
tohle rozhodnutí nebylo správné, �e je nutno mít jednotné
a nekompromisní velení a pøes to, �e tyhle zásady celý mùj
skautský a vodácký �ivot propaguji, tak jsem to bohu�el ne-
dodr�el. Zapomnìl jsem na to, co dìtem v oddílu tvrdím, �e
na �lodi velí jen jeden a disciplina je u vodních skautù na-
prosto nutná�, a �e �voda nemá trámy�. Je to pouèení pro
pøí�tì (pokud nìjaké �pøí�tì� vùbec bude) a pøípadná pøátel-
ská rada pro kapitány dal�ích podobných výprav.

Admiralitní� pokraèování

strana �5�



Kapitánská po�ta 2 2001/2002

3. 8.
Petry krásné autíèko nás dovezlo a� do Pavlova, kde

jsme strávili hodinu a pùl pouhým èekáním. Poté jsme se
odebrali do pøechodných ubytovacích prostor v ochranáø-
ské stanici. 27 lidí se nìjakým zázrakem ve�lo na pùdu,
jediným zádrhelem bylo malièké vìtrací okénko o rozmì-
rech 40×40 cm a spoleèná místnost s Pavlem Èesákem,
který byl první noc pøekvapivì tichý. Pøed pohádkou na
dobrou noc od babièky Vinky jsem si je�tì poslechla pøed-
ná�ku o hvìzdièkách, ale bez hvìzdièek.

P.S. Petøino tvrdohlavé autíèko nám usnadnilo stìho-
vání tím, �e odmítlo napoprvé vyjet malý kopeèek a bez
povolení si vy�ádalo asi hodinovou pauzu, po které tepr-
ve zaujalo své místo na parkovi�ti.

4. 8.
Po Gumovì budíèku, který spí� pøipomínal po�ární po-

plach a po provedení ranní oèisty následoval blok reklam
(snídanì) stanice Stvoøidla 2001. Bìhem nìj jsme byli za-
svìceni do pravidelných programových bodù vysílání i do
aktuálního denního programu. Dopoledne se vìt�ina z nás
aktivnì podílela na odstraòování travnatých porostù
z místní stanice, jen� bylo jen na krátkou chvíli pøeru�e-
no sváèou. K obìdu se podávali rozvaøené (dle pesimis-
tù) a nespálené (dle optimistù) tìstoviny se �pagetovou
omáèkou, doplnìné úryvkem od Václava Bøicháèka v rám-
ci knihovny Milu�e Klusákové. Po poledním klidu strávi-
la Støelka hodinu neúspì�nou snahou donutit mì zapama-
tovat si jména pøítomných a pak jsme si �li popovídat
s místní zvíøenou (jako obvykle pr�elo). Odpolední pøed-
ná�ka zamìøená na pokus mì vydìsit pøed mým prvním
ponorem se zdaøila, jak pùjdu plavat s pøístrojem, netu-
�ím. Po veèeøi (chlesesý) jsem vydr�ela sedìt témìø do
deseti hodin na pøedná�ce Václava Bøicháèka osobnì.
Skvìlý èlovìk, jinak není co dodat. Veèer jsem zalehla
a (samozøejmì a� po pohádce babièky Vinky) spala a spala
a spala.

5. 8.
Tøetí den Lesní �koly jsem dospìla k tomuto poznání.

Absolventi Lesní �koly nejsou jen lidé mající urèité zna-
losti, nýbr� Ti, kteøí mají dostateènou psychickou odol-
nost, aby pochopili, o co jde, vyøadili zbyteèné, ujasnili
si to ostatní a to v�e bez následkù na svém sebevìdomí.

Po ranním probuzení jsme opìt pokraèovali ve zvele-
bování ochranáøské stanice a to i po svaèinì, kdy si nás
Datel spletl s vydrami a házel nám tatranky témìø a� do
úst. Po polední reklamì (rý�e byla dle optimistù nerozva-
øená, ale dle realistù mírnì køupavá) jsme si sbalili svá
zavazadélka a naskládali se do pohodlného a vìt�inou
spolehlivého dopravního prostøedku, abychom se pøesu-
nuli na Stvoøidla. Jen co jsme dorazili, zavalili nás èin-

ností. Pøedstavit maskota dru�iny - sovu pálenou, vyrobit
(s pomocí �ikovnìj�ích èlenù) lakrosovou pálku a nako-
nec podpálit les bez sirek. Veèeøe byla studená, zato oheò
nedlouho po ní høál a� do pùlnoci. Mìsíèek mi svítí na
hlídku a mì se chce spinkat. Dobrou noc.

P.S. Zcela nekulturnì jsem se v pùl jedné v noci posta-
vila doprostøed vyhasínajícího ohni�tì ve snaze zabránit
omrzlinám.

6. 8.
Dnes ráno jsem byla pøinucena absolvovat první roz-

cvièku po nìkolika letech a èirou náhodou to byly Je�ko-
vy oblíbené (a mnou nenávidìné) kliky. K snídani byl
chleba s pa�tikou, který mi po ètyøech dnech u� zaèíná
lézt krkem a to i pøesto, �e jsem následovala pøíkladu své
vùdkynì a pa�tiky nejím. Dopoledne jsem pomocí Støel-
ky vytvoøila klec na Králíka (pardon, pro králíky) a poté
jsem se se svou dru�inou pokou�ela otesat beztvarou klá-
du do ký�ené podoby. Po jisté dobì jsem se pøesvìdèila,
�e tato snaha je marná a tak jsem svou dru�inu zanechala
svému osudu a pustila se do hory nádobí, jen� se za do-
poledne nahromadila v kuchyni. K obìdu byl mnou mi-
lovaný �penát a pak pøi�el na øadu mùj køest ohnìm - voda.
Na�tìstí mùj kormidelník D�ína byl zku�ený, trpìlivý
a stejnì pra�tìný jako já. Projely jsme ka�dou vlnu (a sem
tam i nìjaký ten kámen), zahájily vodní bitvu (aby star�í
úèastníci nedostali pøi povinném pøevrhnutí infarkt) a na-
konec málem utopily loï neznámo jak. Skonèilo to jíz-
dou na pneumatice a svaèinou (byl pro zmìnu chleba
s pa�tikou). Následovalo veèerní matyné, kupodivu jsme
skuteènì mìli osobní volno, a k veèeøí

polívka studená
co v ní plavou
místo písmen
nudle a zelenina.
Po Cedníkovì pøedná�ce o bezpeènosti, kdy se jen tak

mezi øeèí nìkolikrát zmínil, co v�echno budeme zítra dì-
lat, si jsem jistá, �e zítøej�í svit mìsíce budu obdivovat
z pohodlné postele obskakována sestrami z jednotky in-
tenzivní péèe. Ale i pøesto se hroznì moc tì�ím.

7. 8.
 Ráno zaèalo usmìvavì, i kdy� ne zrovna teple a po dob-

ré snídani jsme se pøesunuli k lomu, místu mé zkou�ky
odvahy. Zaèala jsem u záchranáøù. Voda byla prùhledná
a studená, ale i pøesto v ní bylo lépe ne� venku na de�ti.
Po skákání a vzájemných pokusech se utopit jsem dostala
pøíkaz pøesunout se k potápìèùm. Navlékla jsem si na sebe
neoprén, ploutve, masku, záva�í a lahve, naposledy si pøe-
èetla své poznámky a pøesvìdèena tím, �e klesnu ke dnu
jako balvan jsem se s Gumou pøesunula pod hladinu. První
nadechnutí a... stal se zázrak, já jsem je�tì �ila. I pøes pro-
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testující u�i a naprostou
dezorientaci spojenou
s nemotorností to byl jeden
s nejzajímavìj�ích oka-
m�ikù, co jsem za�ila. Ne-
hledì na to, �e jsem u�
mo�ná byla trochu v dusí-
kovém opojení, proto�e si
jsem jistá, �e jsem sly�ela
mluvit Gumu pod vodou.
Na závìr jsem si sjela po
lanì z deseti metrù (samo-
zøejmì za pøíslu�ného hlu-
ku) a pak u� jsem rychle
spìchala na svaèinu. Jen
co jsem se pøevlékla do su-
chého obleèení vylezlo
sluníèko (jak u� to tak
bývá). Spolu s dru�inou
a babièkou Vinkou jsem
poté vytvoøila mezi stromy
lanovou lávku, která se
ov�em pøi pøíslu�ném za-
tí�ení stávala lávkou po-
zemní. Proto�e bylo stále
hezky, je�tì jednou jsem si
na sebe vzala mokré plav-
ky a sjela si dolù ze skály.
Koneckoncù druhou pøíle-
�itost u� mít nemusím.

Vrátili jsme se do tábo-
ra, pojedli skvìlou, bájeè-
nou a výbornou veèeøi -
sma�ený kvìták, a nakonec
se nechali se�rat odporným
hmyzem v prùbìhu nástupu. Zbytek svých sil jsem po-
tom vyplýtvala marnou snahou rozdìlat oheò bez sirek
a bez papíru. Bohu�el jsem si nedala svou polední kávu
a tak jsem u� od veèeøe pøe�ívala v jakémsi polospánku.
Dokonce jsem byla po krátké poradì v hangáru donesena
Juppem a� do svého stanu, ale díky svým povinnostem
jsem nemohla jít spát. Bìhem kulturního veèera se mi
nepodaøilo usnout jen zásluhou neúnavných rejpalù a ne-
zdolné energie tety Pí�i. Do spacáku jsem zalezla a� v pùl
dvanácté a upadla bìhem nìkolika sekund do hlubokého
bezvìdomí.

8. 8.
Dne�ní ráno koneènì zaèalo optimistickou písnièkou a já

(stále je�tì v mimózním stavu) jsem dokonce smìla spát
i bìhem rozcvièky. Po snídani (èaj a chléb bez pa�tiky)
jsem uplatnila své malíøské schopnosti a na dru�inový
obraz Oceány a moøe nakreslila parádní �elvu (�la celkem
bez potí�í rozeznat od kraba vedle). Poté pøi�el na øadu
program po dru�inách. Zaèala jsem lukostøelbou, která mì
absolutnì nadchla a jsem rozhodnuta si luk poøídit. S lak-
rosem to bylo hor�í, snaha by byla, ale nadání a talent
prostì nenahradí. Rozptýlením byl pohled na lukostøelce
hledající ztracené �ípy (vèetnì toho, jen� jsem tam zane-

chala já). Po obìdì a zají-
mavé debatì o dovolené
a stipendiích jsem se pøe-
vlékla do plavek a se zjev-
nou nechutí se odhodlala
nauèit eskymáka na kajaku,
na kterém jsem nikdy pøed-
tím nesedìla. Zmrzlá
a mokrá, av�ak povzbuze-
ná úspìchem jsem strávila
je�tì pár chvil na lodi a na-
konec jsem byla schopna
dopravit se (s nìkolika
otoèkami) na mnou pøedem
urèené místo. Následoval
vcelku nenároèný program
kreslení na hedvábí , pak
veèeøe, neoficiální nástup
(a nezapr�í a nezapr�í)
a nakonec filozofická de-
bata o rituálech, která se
ukázala zajímavou z hle-
diska støetu názorù z roz-
dílných �svìtù a kultur�.
Ale i tak jsme byli schop-
ni rozumnì diskutovat na
rozdíl od nìkterých lidí,
jen� se diskusemi �iví. Zla-
tým høebem veèera byla
noèní hra. Dokonale zazi-
mováni jsme se shromá�-
dili v hangáru, kde nás Je-
�ek st. zasvìtil do dìje.
Na�ím úkolem bylo do-
plout do Mìsíèní (Sluneè-

ní) zátoky, kde jsme si pak povídali a pøirovnávali a ko-
chali se noèní oblohou. Najít zpáteèní cestu podle ne
zrovna pøesných instrukcí bylo obtí�né, ale ne neprove-
ditelné. K spánku jsem se ulo�ila po hlídce s tetou Pí�ou
a� ve ètyøi hodiny ráno.

9. 8.
Je�ek ml. nás drasticky vzbudil u� v osm hodin a proto

v�ichni vypadáme tak, jak vypadáme. Zpomalené pohy-
by, nefunkèní my�lení a citelný odpor k jakékoli fyzické
èinnosti. Bohu�el (nebo bohudík) jsme nevìdìli, co nás
èeká. Zaèali na nás zvolna, vysíláním pro �koly, ale pak
pøi�lo na øadu Gumovo Mistrovství svìta na vodì. Znaè-
nì vydì�ená jsem si sedla na kormidlo kánoe a poèala se
uèit kormidlovat pøímo v prùbìhu závodu. Vlastnì jen
díky Ko�akovi jsem projela v�echny branky (s dotykem)
a úspì�nì se dostala i podruhé do cíle. Tato nenároèná
èinnost nám zabrala celé dopoledne a polední klid, tak�e
jsme obìdvali v pùl tøetí a od tøí hodin zaèínal dal�í od-
poèinkový program. Bìhali jsme, pádlovali, plavali a ko-
lovali, co nám síly staèily, co� se samozøejmì neobe�lo

pokraèování na následující stranì
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bez potluèených a odøených kolen, nara�ených kotníkù
a hektolitrù potu. Jen co jsme dali dohromady sloku ne-
logických, ale rýmujících se ver�ù, pøesunuli jsme se (auty)
do Pavlova, kde jsme se seznámili se slovenským vydøát-
kem a orlem Charliem - specialistou na nálety. Po veèeøi
pøi�el na øadu hajaja na téma Karel Kryl, první jen� mì
skuteènì nadchl. Pak jsem a� do jedné (mìla jsem hlídku)
sedìla v hangáru s Petrou, Lenkou a Mojmírem. Poslední
hodina u� byla trochu nepohodlná, nohy mi mrzly a proto
jsem se tì�ila do spacáku.

10. 8.
Probudila jsem se do �edivého a de�tivého rána, naivnì

doufajíc, �e budíèek bude (dle na�eho táborového zvyku)
odlo�en kvùli �patnému poèasí. Bohu�el, jiný kraj, jiný
mrav. Po dvaceti minutách dilematu, kdy jsem se pøesvìd-
èovala, �e bych nemìla nechat èekat kvùli své lenosti a po-
hodlnosti celý tábor pøevleèený do plavek a nastoupený
na námìstí a na druhou stranu bojovala s instinktem zù-
stat v teplém a suchém spacáku, jsem nakonec podlehla
davové psychóze a vlezla do neuvìøitelnì ledové Sázavy.
Mìla jsem u toho spoustu zbyteèných øeèí a� nadávek, ale
i pøesto jsem se nezaèala tì�it domù, co� byl jediný smysl
drastického ranního probuzení, na který jsem pøi�la.

Dopoledne nás donutilo poèasí strávit v hangáru, na pro-
gramu proto byla Datlova pøedná�ka o vodních hrách a pak
diskuse o programu L�VS, která byla klidnìj�í a u�iteè-
nìj�í ne� jsem èekala. Po mexických fazolích, pøíslu�ném
mno�ství nádobí v kuchyni a knihovnièce (bez poledního
klidu) zaèala groteska - lakrosový turnaj. Spí� díky �tìstí
ne� rozumu a �ikovnosti jsme skonèili na druhém místì.

Nevím, èí to byla zásluha, ale pøed veèeøí jsme získali
hodinu osobního volna, která utekla stra�nì rychle. Po-
tom u� jsme zùstali v hangáru napùl v obavách, napùl s ra-
dostným oèekáváním, co si na nás zase nachystali. Vydali
jsme se do lesa, kde nás pøivítala záøící svìtla svíèek
a Osud sám nám sdìlil, jak získat klíè ke �tìstí. Celá hra
byla brilantní ukázkou spolupráce jednadvaceti frekven-
tantù pøi boji proti jedné èarodìjnici nápadnì se pøipomí-
nající Je�ka st. , ale jsem si jistá, �e �lo o podobnost èistì
náhodnou.

Po spontánnì zazpívaná veèerce a upøímné zábavì ko-
lem dohoøívajících svíèek jsme se roze�li do stanù a ulé-
hali s vìdomím, �e zítra je poslední spoleèný den, ale to
nám nezabrání si ho u�ít.

11. 8.
Po velmi krátké noci nás opìt probudil Je�ek ml. pís-

nièkou a rozcvièka byla s Datlem. Chtìla jsem si ji tento-
krát poøádnì u�ít (vynahradit si vèerej�ek) a ne�etøila jsem
silami. Dokonce jsme se s Májou pokou�ely pøedbìhnout
Datla samotného, to se nám samozøejmì nemohlo poda-
øit, ale na�i èest zachránila Aida.

Snídanì byla témìø královská, vánoèka a kakao a sou-
dì podle toho, jak rychle se obojí vypaøilo, jsme v�ichni
oèekávali nároènou a� drastickou celodenní hru, jen�e...

Na nástupu jsme nejdøív smluvenì protestovali proti prv-
ní verzi vysílání, netu�íce, co si tím zpùsobíme. Pod ná-
zvem Zkou�ka orchestru se skrýval neproveditelný úkol
nastudovat divadelní hru Fidlovaèka bìhem osmi a pùl
hodiny a zahrát ji na Lesní �kole Gemini. Po poèáteèních
vtípcích jsme se brzy rozbìhli po táboøe jako vydì�ené
fretky a sna�ili se tento úkol splnit. Kulisy, sbor a herci
byli z nedostatku èasu nuceni zkou�et oddìlenì a nikdo
netu�il, zda bude mít výsledný celek hlavu a patu. Jako
èlenka sboru nevím, jak probíhaly pøípravy jinde, zato si
dobøe vzpomínám na litry kávy, která pomohla stvoøit té-
mìø muzikálové hity. Asi ve ètyøi hodiny dospìla nervo-
zita k vrcholu, z táboøi�tì se stalo zmatené mraveni�tì, kde
ka�dý zamìøil své síly na nakládání potøebných vìcí
a úèinkujících samotných do aut. Dorazili jsme na scénu,
kde podrobných úpravách a s pouze pìtatøicetiminutovým
zpo�dìním mohla zaèít Fidlovaèka. Hru �lo charakterizo-
vat jedním slovem - improvizace, k happy endu nás do-
táhlo snad jen rozhodnutí se nevzdat. Kdy� jsme to mìli
skuteènì za sebou zaplavila nás obrovská vlna nad�ení,
vzájemného objímání, poplácávání a potøásání rukou..
V èajovnì o pár chvil pozdìji jsme dostali trochu nostal-
giètìj�í náladu, ale ta nezabránila zpìvu a projevùm ne-
skrývané radosti ze zdárnì dokonèené práce.

S èasovým skluzem jsme odjeli zpìt do tábora, nìkteøí
z nás si pøi tom mìli mo�nost prohlédnout okolní vesnice
a vyhnout se tak pøípravám ohnì. Pøi vlastním pokusu za-
pálit oheò tøením døívek jsme u� byli v plném poètu a na-
konec jen díky vzájemné spolupráci se nám podaøilo zá-
vìreèný oheò zapálit. Stále mám pøed oèima obraz
vzne�ené pagody, u které Je�ek st. pronesl nìkolik my�-
lenek na závìr a pak se zpívalo témìø a� do rána. Velmi
pøíjemným pøeru�ením byla veèeøe v podobì �védských
stolù, èím� si instruktoøi chtìli zajistit ututlání faktu, �e
vodáci jedí jen lu�tìniny a chleba s pa�tikou. Následova-
la krátká, ale pøesto neuvìøitelnì studená, praktická pøed-
ná�ka o hvìzdách, po které jsme se rádi vrátili k høející-
mu ohni. Na Jáckùv návrh se poslední noc hlídalo
demokraticky, tudí� na ka�dého vycházelo asi deset mi-
nut. Odhlídala jsem v pùl druhé, ale jít spát se mi nechtì-
lo, pro ty, kdo vydr�eli, jsem do konce zahrála jedinou
písnièku, kterou umím na kytaru. Bohu�el mi nezbylo nic
jiného ne� stejnì nakonec krátce po ètvrté odejít do sta-
nu.

12. 8.
Bez jakýchkoli výèitek svìdomí jsem zaspala budíèek

a probudila se v pùl deváté. Spokojená, ale nostalgická
zároveò, jsem si dala k snídani polívku a zaèala likvido-
vat nepoøádek pøed a ve stanu. Balení jsem si je�tì zpest-
øila hrou Kdo hledá, najde a své vìci roztrou�ené po v�ech
koutech tábora jsem s pomocí ostatních úspì�nì na�la.
Kdy� jsem si odnesla svá ètyøi zavazadla k Petøe do auta,
zbývalo jen bourání tábora a smutné louèení.

Pro�ila jsem tady jedny z nejhezèích chvil v �ivotì, po-
znala spoustu lidí, kteøí mì brali, jaká jsem i s chybami.
V�ech si jich nesmírnì vá�ím a jsem jim vdìèná za vzpo-
mínku trvale vrytou v mé pamìti.

Kritika vysílání�pokraèování z pøedchozí strany
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ních podmínkách se dá stan pou�ívat na výpravy, pøedev�ím
je v�ak ale vhodný na tábory. Lze v nìm vcelku pohodlnì
ubytovat ètyøi dìti. Ná� oddíl vyu�ívá tyto stany ji� témìø
deset let a jsme s nimi velmi spokojeni - díky jejich praktiè-
nosti, kvalitì a jednoduchosti na stavbu, úklid i údr�bu. A ne-
smím opomenout ani jejich jedineènost.

Kromì tohoto jednoduchého a na stavbu èasovì velmi
nenároèného stanu je mo�né pustit se i do stavby slo�itìj-
�ích staveb, napøíklad pravìké chý�e. Jde o jakýsi dùm, mír-
nì zakopaný pod úroveò zemì. Pøední a zadní stìnu tvoøí
vyplétané a vymazané stìny. Boèní stìny, respektive støe-
cha je tvoøena døevìným rámem, na který je uvázaný rákos
na zpùsob jakýchsi do�kù. Vázání rákosu je vidìt i na foto-
grafii.

Ohni�tì je opìt blízko støedu. Podél jedné strany je lù�ko,
u vchodu je místo pro zásoby v keramických, èásteènì v ze-
mi zahrabaných nádobách. Na tyèi pod støechou - hambalce
- visí pytlíky s potravinami nebo su�ené byliny. Kolem dru-
hé boèní strany chaty je místo urèené k práci, pro zásobu
døeva, nádoby, misky nebo vyøezávané so�ky.

Stavba takovéto chaty je v�ak velice nároèná pøedev�ím
na èas, ale i na materiál (velká spotøeba rákosu, hlíny) a na
práci (zahloubení, stavba konstrukce, vymazávání).

Ale máte-li dostatek èasu nejen pro stavbu pravìké chý�e,
mù�ete se pokusit i o dal�í stavby - velké ohni�tì, chlebo-
vou pec, døevìnou bránu, vyplétaný plot, obøadní prostor èi
obìti�tì.

Máte-li tedy dost v�ech tìch klasických podsadových sta-
nù nebo tee-pee apod., pus�te se do stavby nìkterého z pra-
vìkých obydlí a budete sami pøekvapeni jejich výjimeèností
stejnì tak, jako ony pøekvapují ka�dým rokem znovu a zno-
vu i nás.

Pou�itá literatura a kreslené obrázky: H. a J. Èervinkovi,
L. Tintìra: Výpravy do pravìku.

Aby se èlovìk cítil dobøe, potøebuje pocit bezpeèí. Ten
mu skvìle poskytuje místo, kterému se øíká domov. Svùj
domov mìli i lidé v pravìku (i kdy� znaènì odli�ný od na-
�ich dne�ních obydlí); v�dy to bylo - i je - místo, kde se èlo-
vìk schová pøed nepøáteli a �patným poèasím, kde ho èeká
rodina s nìèím k snìdku, kde je teplo a pohoda.

První jednoduché pøístøe�ky (dostavováním vhodných pøí-
rodních útvarù vìtvemi, kamením apod.) si zaèínali stavìt
pøíslu�níci druhu Homo habilis (èlovìk zruèný) u� nìkdy
pøed více ne� jedním a pùl milionem let. Spoleènì s vývo-
jem èlovìka a rozvojem jeho znalostí se vyvíjelo i jeho obyd-
lí. Druh Homo erectus (èlovìk vzpøímený) ji� stavìl uzavøe-
né pøíbytky. U nás je první taková stavba datována do doby
nìkdy pøed 700 tisíci lety a byla nalezena v Pøezleticích u Pra-
hy. Zhruba pøed 40 tisíci lety se ve východní Evropì obje-
vují velké stanové pøístøe�ky se støechami z kù�í mamutù.
Neolitiètí zemìdìlci (ji� s brou�enými kamennými sekera-
mi) staví dlouhé a �iroké domy, kde �ily jednotlivé velkoro-
diny. Pozdìji se s rozpadem tìchto velkorodin zmen�ují
i obydlí, které nakonec slou�í jako bydlení pouze pro jednu
rodinu.

Pro experimentální archeologii v na�em oddíle, a vlastnì
pro v�echny, je nejjednodu��ím typem obydlí pravìký stan -
Zubøík. Zrekonstruovali jej èlenové Neolit klubu v roce 1988.
Pùvodnì si ka�dý musel vyrobit celty pro tento stan sám,
dnes se dají sehnat i v nìkterých specializovaných obcho-
dech s tábornickými potøebami. Jde o obydlí, které není ni-
jak v rozporu s poznatky o pøíbytcích pravìkých obyvatel,
které je snadno pøenosné, prostorné a lze v nìm zároveò roz-
dìlat i oheò.

Kostru stanu tvoøí dvì døevìné tyèe, vysoké asi 3 metry,
které nahoøe spojuje vodorovná tyè, dr�ící vrchlík. Kromì
vrchlíku se stan skládá je�tì ze ètyø dal�ích celt, které tvoøí
jeho stìny. Otvor mezi vrchlíkem a celtami je urèen pro od-
vod kouøe. Pøi silném de�ti mù�e tímto otvorem do stanu
lehce kapat, av�ak kapky (narozdíl od in-
diánského týpí) nestékají po tyèích.

Jak byl takový pravìký stan vybaven
je zøetelné z obrázku. Pøibli�nì uprostøed
se nacházelo ohni�tì. U nìj, na stranì dále
od vchodu byl plochý kámen na peèení
placek, masa a zrní. Podél ètyø stìn jsou
umístìna lù�ka. Jaká byla pùvodnì není
mo�né zjistit, ale pravdìpodobnì byla
z ko�e�in. Zásoby a vìci byly ulo�eny
v podélných koutech stanu. Nìkteré dal-
�í vìci, jako napøíklad obleèení, lze za-
vìsit na trojno�ky. Na ni��í podélné ráh-
no (tzv. hambalek) lze povìsit také
nìkteré lehèí pøedmìty nebo rostliny na
su�ení.

Zubøík se dá zku�enými staviteli posta-
vit za nìkolik málo desítek minut. V dne�-

Experimentální archeologie II

KAM SLO�IT HLAVU?
Pavel Bár - Pavlík
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Mimoò � dnes jsem se podíval jed-
né �ivotní tragedii pøímo do oèí
a uvìdomil si, èeho si v �ivotì musí-
me nejvíce vá�it. Pøed rokem chodi-
la Lenka Berkiová, které skautky ji-
nak neøíkaly ne� �pulínek, do tøetího
oddílu vodních skautek v Mimoni.
Byla v�dy samý smích, v�emi oblí-
bená, øíkaly, �e je smí�ek oddílu.

Na schùzky oddílu jezdila z neda-
lekých Hradèan na kole a� do té doby,
kdy jsme v novinách èetli strohou
zprávu, pøi které nás pøe�el smích.

ZRANÌNÁ CYKLISTKA ZÙ-
STALA BEZ POMOCI.

Po viníkovi dopravní nehody, kte-
rá se pøihodila v sobotu podveèer za
obcí Boreèek ve smìru od Hradèan
na Mimoò usilovnì pátrají èeskolip-
�tí policisté.

Obìtí nehody se stala ètrnáctiletá
cyklistka, kterou srazilo auto, jedoucí v protismìru. Pøípad
je o to stra�livìj�í, �e øidiè z místa nehody ujel a tì�ce zra-
nìné dívce neposkytl pomoc.

Ta pøi�la o nìkolik minut pozdìji, kdy ji objevilo dal�í auto.
S poranìním Hlavy a nohou byla letecky dopravena do li-
berecké nemocnice na ARO.

Rok je u� za námi.
Uplynul celý rok od té události, lékaøi se sna�ili dìlat zá-

zraky, pachatel nebyl vypátrán a Lenku vozí bratr autem na
dru�inové a oddílové schùzky do Skautského domova v Mi-
moni za dìvèaty, kte-
rým díky jejímu obrov-
skému optimismu u�
zaschly slzy.

Kormidelnice oddílu
je s námi.

Lenka o berlích hraje
s dìvèaty hry a soutì�e,
ale na výpravy a hlavnì
na vodu to pøeci jen
s berlemi nejde. Pøesto
je stále aktivní kormi-
delnicí oddílu a rozdává
dál svùj milý úsmìv
a smích. Dìvèata si
v�dy najdou chvíli, aby
se pøi�ly na svoji sestru
podívat i domù, zejmé-
na kdy� nocují na skaut-

ské chatì, kterou mají v Hradèanech.
Pro dìvèata z tøetího oddílu skau-

tek platí, �e správného pøítele - se-
stru, poznáme podle toho, jestli k ná-
m pøijde, kdy� je to nejvíce potøeba.
A tomu je také, mimo jiné, uèí skaut-
ské zákony.

Lenku èeká je�tì tøetí operace,
nechce o tom v�em mluvit, ale vìøí,
�e v�echno dobøe dopadne. Øíká, �e
se nièeho nebojí, �e je to v�echno
fajn, hlavnì kdy� mù�e být mezi
dìvèaty v oddíle. Má pevnou vùli,
chu� k �ivotu, který je vlastnì je�tì
pøed ní. Je to prostì stateèná skaut-
ka. Myslím, �e si právì ona vybrala
ze skautského zákona ten pro ni nej-
dùle�itìj�í bod, který nyní potøebu-
je: �skautka je veselé mysli!�

Snad nepatøí mezi slu�né lidi.
Bohu�el dodnes chodí okolo nás

a docela mo�ná dál jezdí autem èlovìk, který snad ani nemá
svìdomí. Nezná co je to cit, nerespektuje zákony, slu�nost
ani povinnost. Snad se ani neumí stydìt a rozhodnì nemá
srdce na pravém místì. Byl bych rád, aby si alespoò pøeèetl
tyto øádky.

Byl to nejdel�í rok.
Nìkomu ubìhne rok jako voda v Plouènici, ale ten uply-

nulý rok byl pro Lenku snad ten nejdel�í co pamatuje. Pøesto
díky �ivotnímu optimismu, odvaze a stateènosti chodí Len-
ka do svého skautského oddílu, který je i jejím druhým do-

movem. Skautské heslo
�Buï pøipraven!� vy-
chovává skautky a skau-
ty, aby byli opravdu pøi-
praveni na v�e, co je
mù�e v �ivotì potkat.
Na to dobré, hor�í, ale
i �patné. A �e to není jen
pouhé heslo, o tom nás
pøesvìdèuje i tento pøí-
bìh.

Nedá mi, ne� konèit
pouèením pro v�echny,
zejména pro ty v au-
tech: �Jezdìte opatrnì!
Nepospíchejte! Jsou
chvíle, které se u� nikdy
nedají vrátit! Va�me si
�ivota, zdraví a pravého
pøátelství!�

Jiøí Øeháèek-Balù

Stateèná skautka
��ít také pro druhé � jen takový �ivot stojí za to �ít!�
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JSME TAKY �JENOM� SKAUTI
Stanislav Postl - York, zástupce vedoucího SOS

V den svátku svatého Václava 28.záøí 2001 se konal tradièní vodácký závod �Napøíè Prahou pøes 3 jezy�. Na zaji�tìní této akce
se ji� potøetí v øadì podílela i Skautská ochranná slu�ba (SOS), nìkterým zasvìceným té� známa SOSka.

Èlenové SOS se podíleli na zaji�tìní pøepravy lodí a závodníkù do prostoru startu. Z dùvodu nedostatku místa v prostoru
parkovi�tì u stadionu vodních sportù na Císaøské louce se ka�doroènì organizuje kyvadlová doprava mezi èerpací stanicí
(SOSka se oficiálnì úèastnila zaji�tìní této akce ji� potøetí). Nejvíce nás Na�i bratøi upozoròovali : �Jezdíme sem ka�dý rok,
nikdy jsme vás tady nevidìli a v�dy si to øidièi dokázali zorganizovat sami�. Tì�í nás �e si nìkdo v�iml na�ich nových pracovních
krojù, potvrdila se jejich opodstatnìnost. Hlavní organizátor celé akce (Guma) nás pøed akcí po�ádal o pomoc pøi zaji�tìní
právì dopravní situace, k tomuto kroku pravdìpodobnì pøistoupil na základì pozitivních zku�eností s na�í prací pøi øe�ení této
problematiky v minulých letech, ale jak nìkteøí tvrdí �byli jsme na 3 jezech teprve poprvé�! Vzhledem k bezohlednosti nìkterých
øidièù se dokonce stalo, �e jeden z autobusù zùstal na parkovi�ti u startu zablokován více nì� 3/4 hodiny a druhý ohleduplnì
èekal zhruba stejnou dobu na vjezdu u èerpací stanice (skvìlí a ohleduplní øidièi).

Dále jsme mìli na starosti záchranu pod tzv. Karlovkou, kde byl pro tento úèel k dispozici jeden sosácký nafukovací motorový
èlun. Stejnì jako loni bylo potøeba zasahovat a� na konci kategorie �OPEN� (jednalo se o podnapilé vodáky na kánoi). Na
Helmovském jezu jsme té� mìli jednoho ze svých lidí pro pøípadnou záchranu pøi pøevr�ení èí utopení lodì(byl na jezu nakonec
jediný). V prostoru cíle èlenové SOS zaji��ovali dopravu spí�e tím, �e se sna�ili docílit prùjezdnosti pøíjezdové komunikace.

Na spolupráci s organizátory 3 jezù si v �ádném pøípadì nemohu stì�ovat, byla naprosto perfektní a pokud bude z jejich
strany zájem, budeme v ní pokraèovat.

 Na závìr chci podotknout, �e pokud nìkdo z tìch vìèných kritikù a stì�ovatelù u startu byl skaut, tak mám velkou obavu
o skautského ducha (kam se ztratil, najdeme ho je�tì vùbec nìkdy ?).

Pokud se tato situace nezmìní, tak dopravní situaci bude muset zaji��ovat nìkdo jiný a uvidíme jestli s nìkým bude diskuto-
vat, nebo si nechá nesmyslnì a bezdùvodnì nadávat od øidièù nebo úèastníkù akce (doporuèuji Polici Èeské republiky).

NÁPAD
Nápad dodala Béïa, kdy� psala fiktivní program lesní �koly

jako práci pro loòskou IL� na Lanèovì. Pùvodnì formální cvi-
èení se v�em tak zalíbilo, �e celá Vydøí stopa se odehrávala na
teritoriu støediska Vysoké Mýto: jarní splutí Tiché Orlice a Louè-
né (Guma : zase dvì øeky, na které u� nemusím jet), pak jachet-
ní víkend na Seèi, tøi dny na stanici pro záchranu vyder v Pav-
lovì a nakonec týden na základnì vysokomýtských pod
Stvoøidly. Aè Béïa tvrdí opak, zùstalo zachováno v�echno nej-
dùle�itìj�í z jejího návrhu. Díky.

MÍSTO
Místo je to kouzelné. A� za ranních mlh, v poledním slunci èi

za mìsíèních nocí. Byl jsem varován, abych lesní �kolu pøíli�
nezatí�il sentimentem z blízkosti Sluneèní zátoky na stranì jedné
a Orlovské myslivny na druhé, ale to krásné místo, které zatím
jen málokdo z vodních skautù zná, si o to samo øíkalo. Bylo
pøesnì takové, jaké jsem si pøedepsal v loòské poznámce úètu-
jící s pro mì ne úplnì jednoznaèným vyznìním Trinidadu na
Lanèovì. �ádná elektrika, jen pùlkruh áèek na podsadách, døe-
vìná kuchyò a hangár pro chvíle de�tì. Díky.

RÁDIO
Rádio se asi do nového století u� nehodí, mo�ná bude brzy

smeteno, ale pro mì to bylo o dùvod víc pøipomenout nìkteré
dávno zaniklé poøady i jména, která pøed léty posluchaèi zná-
vali jako dnes kteréhokoli televizního deb�ota. Zároveò se na-
bízela øada asociací: úèastníci se stali posluchaèi, instruktoøi,
kteøí mìli slu�bu, byli hlasateli, denní øád se promìnil ve vysí-
lací schéma a plán lesní �koly v program vysílání. Od rady pro

televizní a rozhlasové vysílání jsme dostali licenci na dobu od
3. do 12. srpna a získali jsme frekvenci 2001. Jmenoval jsem se
programovým øeditelem a zaèali jsme vysílat.

PRACOVNÍCI ROZHLASU
Pracovníci rozhlasu byli skvìlým týmem u� dávno pøed Vy-

døí stopou. Vlastnì u� od L�VS 1997 pøes Devátou vlnu a�
k loòskému Trinidadu. Pøibyl vlastnì jen elév Je�ek mlad�í, mezi
externími spolupracovníky pak Cedník se Syslem a nakonec
�posluchaè zapojující se do vysílání� King, jinak instruktor pra�-
ské lesní �koly. Je radost øídit nìkoho, kdo ani øídit nepotøebu-
je, proto�e to svoje ovládá skvìle a ke spoleèným programùm
pøistupuje se snahou udìlat je co nejlep�í, nikoli prosazovat sám
sebe. Díky.

POSLUCHAÈI
Posluchaèi Rádia Stvoøidla se vymykali bì�né skladbì roz-

hlasových koncesionáøù, pasivních konzumentù. Na�i poslu-
chaèi byli publikem pozorným, pøemý�lejícím, aktivnì spolu-
pracujícím a vdìèným. Za�il jsem takový zázrak na pøedchozích
kursech u� nìkolikrát, jednu chvíli jsem to u� zaèal pova�ovat
za samozøejmost, ale tentokrát jsem si pøíle�itost podìkovat
spolupracovníkùm instruktorùm i �spolupracovníkùm� úèast-
níkùm Vydøí stopy ujít nenechal. Díky.

PROGRAM VYSÍLÁNÍ
Program vysílání byl pøevá�nì zamìøen k pøípravì na kapi-

tánské zkou�ky, doplnìn byl smìsí poøadù z obecných skaut-
ských disciplín, poøady oddechovými i naopak tìmi, které byly

CO VYSÍLALO RÁDIO STVOØIDLA NA FREKVENCI 2001
aneb X. L�VS Vydøí stopa 3.-12.8.2001 z pohledu vùdce

pokraèování na následující stranì
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zamý�leny jako programové vrcholy. Pùvodní plán bylo sice
tøeba nìkolikrát zmìnit (náhlý vy��í stav vody na Stvoøidlech,
trvalý dé��, nepøítomnost pracovníka vydøí stanice), jeho roz-
sah byl v�ak dodr�en (s výjimkou plavání, jeho� lektor byl pra-
covnì zaneprázdnìn, a oprav lodí, které zhatilo de�tivé poèa-
sí), dokonce doplnìn o nìkterá pøekvapení. Ve�kerý program
byl posluchaèi �hitován� jednou a� pìti hvìzdièkami. Objekti-
vita hitací v�ak brzy vzala za své, kdy� posluchaèi zpoèátku svá
hodnocení nadsadili a skuteènost, �e následující programy se
jim líbily je�tì víc, vyjadøovali �esti a více hvìzdièkami. Na-
rovnání nastalo a� po naoko rozdurdìném vyhlá�ení, �e �maxi-
mum jsou ètyøi�, co� v�ichni správnì pochopili a dávali pìt.

PROGRAMOVÉ CYKLY:
BUDÍÈKY S JE�KEM MLAD�ÍM
�Vstávej holka, u� je ráno kalný jako Metuje...�
Budíèek je v�dycky nepøíjemná vìc. Kdy� je to ale budíèek

s kytarou a s Je�kem mlad�ím, který citlivì vybíral písnièky z re-
pertoáru Plíhalova, Nohavicova èi Mòágy a �ïorp, uznejte, �e
to není a� tak hrozné. A kdy� poslední den nasadil Janotovu
I cesta mù�e být cíl, zalitoval jsem, �e jsme si ji nedali do záhla-
ví lesní �koly.

ROZCVIÈKY S PAVLEM BEL�ANEM
Existují vìdecké studie dokazující �kodlivost ranního cvièe-

ní, pøesto jsme ranní prota�ení zaøadili, i kdy� jen na úrovni
�rozcvièek, které zvládly �abièky ze Staré Boleslavi. Skuteè-
nost, �e i tak mìly jeho rozcvièky prakticky nejni��í hitace, vede
vùdce lesní �koly k tomu, aby je�tì pilnìji trénoval optimistic-
ký tón Pavla Bel�ana. Na druhou stranu: kdo za�il Gumovu
dobrovolnou rozcvièku v de�ti, které se zúèastnili v�ichni, bude
si nav�dy pamatovat, co je to davová manipulace.

VYSÍLÁNÍ PRO �KOLY
Vypeèeným dramatickým hrám (zkrácenì vydrám) jsme le-

tos øíkali Vysílání pro �koly, nebo� se na první pohled zdají být
urèeny toliko malým dìtem. Ve skuteènosti mají velmi pozitiv-
ní vliv i na dospìlé, o èem� svìdèí i výsledky hitace. K úspì�-
nému Vysílání pro �koly bych pøiøadil té� seznamovací hry,
drátování a malování na hedvábí, nebo� je v�echny pøipravo-
vala Støelka. Tro�ku jsem se bál, jak pøijmou tvrdí mu�i mezi
úèastníky �holèièí� programy, ale ukázalo se, �e mé obavy byly
liché.

POLEDNÍ KNIHOVNIÈKA JANY KLUSÁKOVÉ
Tento cizorodý prvek jsem nejprve vnutil do programu a pak

se ho sna�il nìjak �zakomponovat�. A tak jsem èetl úryvek z Ju-
náka na pøelomu století pøed výstupem Václava Bøicháèka, fo-
glarovskou montá� pøed stìhováním do údolí Sázavy, Pavlíè-
kovo Troseèníkem v drsné pøírodì (�Mít chu� na urèité jídlo je
vrcholem zmìkèilosti.�) na podporu jídelníèku realizovaného
Je�kem mlad�ím, z Wolkerova deníku pøed cestou na Lipnici
a ze Zábranova pøed náv�tìvou Orlov, jen ukázka z právì vy�lé
knihy Karla Rumla Z deníku Vlaku svobody na�tìstí nemusela
mít pøímou souvislost s �ádným z programù, zato jsem si s gus-
tem vychutnal podvratnou èinnost literáta Ha�ka ve skautském
táboøe, jak ji popisuje Z.M. Kudìj v kní�ce Ve dvou se to lépe
táhne.

ÈERVENÁNÍ S RADIMEM UZLEM
�Proè mi Datel øíká, �e sem bramborovej knedlik?�
Chtìli jsme jednou jiný název ne� je Zápra�í èi podobnì seri-

ozní tituly a sami posuïte, jak to dopadlo. Ka�dopádnì se vù-

bec nemluvilo o sexu. Nikdo se na nìj neptal, maximálnì chtìl
Mojmír vìdìt, proè je bramborovej knedlik, co� stejnì vzápìtí
dementoval. Docela vá�nì se ale v polední pauze hovoøilo o kro-
jích a o jejich vyu�ití (Vydøí stopa si stejnì jako pøedchozí De-
vátá vlna svou vlastní krojovou otázku vyøe�ila), nebo o tom,
kolik ze svého volného èasu je kdo ochoten vìnovat skautingu.
Obojí stojí za samostatnou poznámku, tak snad nìkdy pøí�tì.
Páteèní Èervenání bylo vìnováno hodnocení L� a asi nejvá�-
nìj�í výtkou byla poznámka, �e výrobì totemu mìl pøedcházet
alespoò krátký obecný úvod. Jinak cítím, �e pokraèuje trend
posledních let, kdy úèastníky lesních �kol u� tolik neberou �pal-
èivé problémy hnutí� a nemají potøebu se ke v�emu vyjadøo-
vat, jak to bylo bì�né na akcích z poèátku devadesátých let.
Mo�ná je to tak lep�í.

PODVEÈERNÍ MATINÉ
�Mají zbyteènì moc èasu:�
Okøídlená Gumova vìta byla mínìna jako nadsázka, nebo�

podveèerní hodina volna v programu sice byla, ale vzhledem
k tomu, kolik drobných úkolù museli posluchaèi v jeho prùbì-
hu zvládnout, de facto k Podveèernímu matiné leckdy ani ne-
do�lo. Poøád nìkdo drátoval, maloval, vyrábìl lakrosku, dlabal
totem (nìkteøí i za svitu baterek) èi chystal soupravu pro rozdì-
lávání døeva. A mezitím slu�ba vymý�lela reklamy, které mu-
sely nutnì pøedcházet výdeji jakéhokoli jídla, i kdyby to byla
jen mrkev k odpolední svaèinì... Nikdy by mì nenapadlo, �e to
v�ichni vezmou tak vá�nì.

�IVÁ SLOVA S AKADEMIKEM ZDEÒKEM NEJED-
LÝM

Název pro povídavé programy, které nastávaly po veèeøi byl
blízký èernému humoru. V�ak také, kdy� jsem bezprostøednì
po sugestivním výstupu Václava Bøicháèka utrousil ��koda, �e
to nemohl sly�et akademik Nejedlý�, �el èelný èeský psycholog
do kolen a dovolil jsem si to jenom proto, �e vím, �e jaký je
formát, a taky proto, �e jsem ho pøedem upozornil , v jakém
programovém cyklu vystupuje. Rozhodnì bych nìco takového
neudìlal po Balúových rituálech, které na rozdíl od Gigantova
skautingu pro XXI. století nemìly dobrou odezvu. Snad mìla
pravdu pøemý�livá posluchaèka, která usoudila, �e duchovní
rozmìr je zále�itost natolik obtí�ná, �e jí vìt�ina z nás nemù�e
pochopit, a proto jí dáváme tak nízkou hitaci. Snad.

HAYAYA
Døíve jsme mu také øíkali program na dobrou noc a støídali

jsme se v nìm . Letos jsme na�li ideálního Vlastimila Brodské-
ho v Je�kovi mlad�ím a on si zas dokázal vybírat. Nevím, kdo
bez nìj vzal do ruky Ortena, Thákura, Daniila Charmse èi Zbyò-
ka Havlíèka. Vrcholem byl pak veèer pro Karla Kryla s kytarou
i recitací, staèí pohlédnout na hitaci.Jako pøídavek zaøadil Je-
�ek v de�tivé páteèní dopoledne je�tì kryptogramy inspirované
právì Krylem. Tentokrát tvoøili úèastníci sami a bylo to výbor-
né. Tento kryptogram jsem dostal já:

Jak tak Vydøí stopa pádí
Evidentnì jako mládí
�áci v�ichni jenom trnou
Endlich jejich dny tu hynou
Kdy� se konec chýlí

A pøí�tì vám napí�i, jaké byly PROGRAMOVÉ VRCHOLY
Je�ek
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ZPRÁVA PARDUBICKÉHO KAPITÁNA
Po uskuteènìných volbách se uskuteènil rychlostní závod

kanoí na øece Chrudimce a Labi za úèasti 15 posádek pøísta-
vù Pardubice a Vysoké Mýto.

Pøipravuje se program na akci �Kapka�. K úèasti byli vy-
zváni vedoucí su�áckých oddílù z celého kraje, pøedná�ky
budou zahájeny v listopadu leto�ního roku.

Byl pøipraven závod SKARE na Seèi.
Dìda

ZPRÁVA LIBERECKÉHO KAPITÁNA
Proto�e od zaèátku srpna po dne�ek jsem byl nemocný,

nemohu podat vyèerpávající zprávu, tedy jen to co vím a po-
kládám za nutné�

� 2× úèast KK na krajské radì v Liberci
� oddíly z na�eho kraje se úèastnili na tìchto sportovních

akcích: Mimoòské pádlo (Mimoò), Kotorský závod (Libe-
rec), Pøes 3 jezy (Praha), Krajské závody v kanoistice (Mi-
moò), SKAPA (Kolín)

� jednotlivé oddíly se úèastnily Svojsíkova závodu a� do
úrovnì krajského kola

� oddíly uspoøádaly své letní putovní nebo stálé tábory
vèetnì mezinárodní úèasti, nebo výjezdu do ciziny

� úèast na Admiralitní plavbì Mazury 2001
Mao

ZPRÁVA PLZEÒSKÉHO KAPITÁNA
V souèasné dobì se zamìøujeme na dva stì�ejní úkoly.

Jeden je ná� vodácký, a to Kapka. Ji� máme v podstatì vy-
øe�ené rozdìlení jednotlivých víkendù a to jak po stránce
termínù, tak i místa. Rovnì� tak je v bìhu soustøeïování
a zpracovávání v�emo�ných materiálù, které bychom rádi
poskytli frekventantùm. Je�tì sice neuplynula doba, do kdy
mají být podány závazné pøihlá�ky, ale podle pøedbì�ného
zájmu vìøíme, �e Kapka probìhne podle pøedpokladù.

Druhým na�ím úkolem je participace na akci, která má ji�
svou tradici - to je Západoèeské jamboree. Vzhledem k to-
mu, �e na místì døívìj�ího jamboree - vojenské støelnici
v Lobzích - probíhá výstavba nové støelecké haly, rozhodl
pøípravný �táb uspoøádat jamboree v areálu výstavi�tì, je-
ho� pøedností m.j. je, �e le�í na bøehu øeky. A to by zase byla
pøíle�itost pro plzeòské vodáky, aby úèastníkùm jamboree
nabídli nejen ukázky na�eho výcviku, ale hlavnì, samozøej-
mì za odborného dohledu, i rùzné aktivity na vodì, pramice
i lehké lodì. Doufáme, �e i touto cestou by bylo mo�no pod-
nítit mnohé pì�í oddíly k vodácké èinnosti. Pinda

ZPRÁVA KOMODORA O STAVU VODNÍHO
SKAUTSTVA

Na území Moravskoslezského kraje se nacházejí 4 pøísta-
vy VS a 3 OVS pøi suchozemských pøístavech. Na svém usta-
vujícím zasedání si kromì jiného dal za úkol pravidelnì po-
øádat krajskou akci VS. Po smutné zprávì o úmrtí nestora
VS Unnry pøirozenì padl návrh, poøádat tuto akci jako �Unn-

rùv memoriál�. V jejím rámci probìhnou i pøípadné kvalifi-
kace na celorepublikové akce.Pøi ustavujících volbách byli
do KRJ zvoleni br. Hogan z Pøístavu Opava jako pøedseda,
ses. Valèáková z 3. OVS Havíøov jako VZ DK, br. Káòa
z Pøístavu Eskadra jako pøeds. rev. komise co� s mou maliè-
kostí èiní 4 vodní skauti z celkovì sedmnáctièlennì KRJ tak�e
tato je u� od samého vzniku zøetelnì namodralá.

V pøí�tím roce bude stì�ejní krajskou akcí �Moravskoslez-
ské Jamborée�. Jejím vùdcem byl jmenován br.Hogan (z ti-
tulu své funkce nemìl morální právo se návrhùm na své
jmenování dlouho bránit), tak�e vodácký program bude na
Jamborée urèitì výraznì zastoupen.

Velice plodná spolupráce byla navázána s 50. oddílem
vodních harcerù z polského Chorzowa, ale o tom a� pøí�tì.

Sten

NOVÉ KLUBOVNY V BRANDÝSE
Pøístav Retra získal za symbolický nájem 1 Kè roènì nì-

kolik místností ve zdevastované budovì bývalého soudu,
a tak se po návratu z tábora u rybníka Musíku u Pøíèov vì-
novaly skautky i svìtlu�ky a� do konce prázdnin zednickým
pracem. Teï na konci záøí jsou u� v�echny místnosti vykli-
zeny,vymalovány a v pøidìlené gará�i jsou slo�eny pøístav-
ní lodì.

j.

�ELVA NA TÁBOØE ÈESKOBUDÌJOVICKÝCH
Na táboøe èeskobudìjovické BRIGY na Orlické pøehradì

byla spatøena asi 20 cm dlouhá tropická �elva. Ne� v�ak byl
pøipraven plán k jejímu odchytu, �elva frnk frnk a byla pryè.

�otek

JAK JSME �ZMRZLI� NA OHØI
Na zaèátku záøí, kdy by je�tì mìlo být krásnì a teplo, jsme

se vydali na oddílovou výpravu na Ohøi. V sobotu ráno jsme
v�echny maminky ujistili, �e zima a dé�� je jen v Plzni, za-
tímco v Karlových Varech u� je pravé letní poèasí. Kdy�
v�ak pr�et nepøestávalo ani v Lokti, rozhodli jsme se, �e na
vodu pojedou jen vìt�í, kde�to men�í dìti pùjdou na pro-
cházku do mìsta. Zázrakem pr�et pøestalo a dokonce chvíli
svítilo sluníèko. Druhý den se sice nepovedl a zmokli jsme
opìt, pøesto to byla zdaøilá akce.

Jája, 92,OVS Kotva Plzeò

SRDÍÈKOVÝ DEN V BRODÌ
Vodní skauti z Havlíèkova Brodu se 22. záøí zúèastnili

�srdíèkového dne � ,který poøádala Nadace Olgy Havlové.
Nemalý poèet 175 �pendlíkù se symbolem èerveného srdíè-
ka prodali èlenové 5, oddílu bìhem tøí hodin a svým dílem
tak pøispìli na léèbu rakoviny.

Jana

Od na�ich krajánkù

pokraèování na následující stranì
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Od na�ich� pokraèování z pøedcházející strany

JILEMNIÈTÍ NA BEROUNCE
42. oddíl vodních skautù z Jilemnice uspoøádal putovní

vodácký tábor po øece Berounce, kterého se zúèastnilo
14 skautù. Mimo sjí�dìní øeky jsme nav�tívili hrady Køivo-
klát a Karl�tejn. V prùbìhu tábora byl proveden �køest� no-
váèkù a plnili jsme odborku plavce. V závìru jsme pøestáli
velkou prùtr�, která byla na hranici vìtrné smr�tì.

Mráèek

ROVERSKÉ KINO V PLZNI
Co znamená název �roverské kino�? To se jednou a� dva-

krát mìsíènì sejdeme na mìstské radì v Plzni a promítá se
film, který byl pøedtím inzerován na plakátcích. Spí� mìl by
se promítat, proto�e vìt�inou vidíme film úplnì jiný. Ale to
nevadí, proto�e je tady bezvadná atmosféra a sejde se tu
spousta výborných lidí. Machi

TAKY MODRÁ KOTVA MÁ NOVÉ KLUBOVNY
Pøístav Modrá Kotva Libìchov a 14. oddíl VS z Brandýsa

dostali klubovny ve stejné budovì jako Retra. Od konce tá-
bora zde polykáme spousty prachu a vyná�íme harampádí
od plynových masek a� po zdravotnická lehátka. U� se zde
ale scházíme a budujeme 3x. Na podzimní prázdniny poje-

deme do Èeského ráje na ètyødenní výpravu. Zdena

�PAÈKOVÁ LIGA V TØEBÍÈI
I pøes de�tivé poèasí se vlèata, �abièky, skauti i roveøi z tøe-

bíèského pøístavu zúèastnili druhý záøijový víkend tradièní
�paèkové ligy, která se odehrává v lesích nedaleko Studen-
ce. Na místo spoleèného srazu jich sice dorazilo jen nìkolik,
ale na �paèkovi�ti samém se se�li s tìmi, kteøí dorazili se
svými rodièi, nebo� �paèek je hra pro v�echny vìkové kate-
gorie a vìt�ina rodièù si to nenechá ujít, ani kdyby trakaøe
padaly.

j.

SEDMIÈKA PARDUBICE
Malování: Zaèátkem záøí jsme se rozhodli vymalovat na�e

klubovny a vylep�it si tak estetické cítìní ze své klubovny.
Chopila se toho Admiralita a daný úkol odvedla na výbor-
nou. Dámská èást pøístavu se ujala úklidu klubovny a také
se jim to podaøilo.

Minulou nedìli - podzimní plavba po Chrudimce na pra-
micích. Perfektní poèasí, perfektní atmosféra, skvìlé hry.
Èeká nás je�tì Vavøinecký potok a celý oddíl �ije v oèeká-
vání Ïábelského sedmiboje s tradièní 110% úèastí. Oèeká-
vaným závodem je i Zlatá �elva, kde se letos poprvé otevírá
kategorie �open� a samostatná kategorie �Tarbínek�

Tøi jezy poprvé s kluky
�roub

Tak jsem jel letos poprvé Tøi jezy s na�imi kluky. A stálo
to za to.

Jako ka�dý rok pøijeli jsme u� den pøed, ostatnì jako vìt-
�ina závodních posádek. Na start jsme se dostali po dlouhé
jízdì metrem, ano jeli jsme a� z �Háje�, pøihlásili, zaplatili
a èekali na lodì. Kupodivu pøijely v èas, ale kdy� jsem je
strojil, nestihl jsem výklad tratì, to se ukázalo jako kámen
úrazu.

Na startu jsme si prohlédli vìt�inu soupeøù ze pøedu, jeli-
ko� tu byla velká �ance, �e je uvidíme jen ze zadu. Kupodi-
vu se kluci dobøe rozjeli, a� jsem se divil. Dlouho jsme jeli
v malé skupince z které zaèaly odpadávat posádky a� nás
zbylo jen pár. Pod kyvadlem jsme si to namíøili do pravého
oblouku, tam nám ov�em Je�ek naznaèil �e tudy cesta neve-
de, tak jsme pøejeli Vltavu na levou stranu a pokraèovali skrze
levý oblouk. Zde nás zase dojelo pár sou-
peøù. V cíli jsme byli druzí, po malých
úpravách výsledkové listiny pak i prv-
ní.

To jsem neèekal. Musím pochválit
kluky, proto�e jeli co mohli a hlavnì do-
jeli. Taky se jim musím omluvit za malý
kiks pod kyvadlem.

Letos se mi závod moc líbil, mùj do-
jem z organizace závodu byl dobrý a v�e
�lo jak se øeklo, za to vám Pavle a Gu-
mo dìkuji.

Tak zase za rok �Aaahoj�

PMT
�roub

Ptáte se co to je? Kdy to je?
To je závod který se nevzdává, pøelo�eno do èe�tiny Pra�-

ský Maratónský Triatlon, letos byl u� jeho tøetí roèník a je
hned druhý den po Tøech jezech.

Na startu se se�lo nìkolik dvojic mu�-mu� a jedna dvojice
�ena-�ena, v na�em pøípadì dìvèe-dìvèe, jeden jednotlivec.
Letos nebyla smí�ená �ena-mu�.

Nechápu, proè nás nebylo více, proto�e si pøi závodì krásnì
protáhneme. Je to celkem pouhopouhých cca 42 km a nìja-
ké drobné. Já se tì�il jak malý kluk na vláèky. Nìjakých
2,4km lodí, 2,5km bìhem a 3,5km kolmo a to v�e jen pìt-
krát. Do ètyø hodin to má ka�dý za sebou, ti nejrychlej�í sko-
ro za tøi (Jupp). Musím je�tì podotknout, �e ta nì�ná dvoji-
ce (Polárka - Viki) nás v�echny pìknì prohánìla. Pøi ka�dé
zmìnì sportovního náèiní máte �anci se posilnit ovocem a ta-

ké se napít. Zále�í co po-
øadatel pøipraví. Samot-
ný závod je taková
rychlej�í procházka oko-
lo Vltavy.

Chtìl bych také podì-
kovat Juppovi, �e pøipra-
vil po dobu závodu pro
na�e kluky hru, a my
jsme si mohly jít v klidu
zabìhat. Juppe pøí�tí rok
nás, nebo aspoò mne tu
má� zase.
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Pra�ský maratónský tøíatlon 2001
Stalo se ji� zvykem, �e po závodech Napøíè Prahou pøes

tøi jezy poøádá 16. pøístav VS druhý den nároèný závod pro
R&R a star�í - Pra�ský maratónský tøíatlon. Nejinak tomu
bylo i letos. Na startu se letos se�lo jedenáct úèastníkù. Oproti
pøedchozím roèníkù do�lo k men�í zmìnì v pravidlech pro
dvojice - døíve se ubìhnuté èi ujeté kilometry poèítali dvoji-
ci dohromady a tudí� onìch 42, 195km spoleènými silami
urazili døíve. Letos ka�dý z dvojice musel ujet a ubìhnou
celkem 42,195 km. Ani toto znároènìní závodu v�ak spor-
tuchtivé lidièky neodradilo.

Po projetí trati a vysvìtlení pravidel se za obrovského po-
vzbuzování divákù závodníci vydali na tra�. Síly byly mezi
v�emi vyrovnány, tak�e bylo se opravdu na co dívat. Závod-
níci se s velkým nasazením vydávali na jednotlivé okruhy -
jízdu na lodi, bìh èi jízdu na kole. Do èela závodu brzy se
prosadily známé tváøe - obhájci loòských vítìzství. Ostatní
si to, ale nenechali líbit a vítìzství jim rozhodnì nechtìli dát
zadarmo. Nakonec rozhodovala zku�enost a pøedchozí pøí-
prava. Byly stanoveny nové tra�ové rekordy pro dvojice a do-
konce padl i dva roky starý rekord jednotlivcù - Jupp se nám
asi dobøe vyspal. Po dobìhu v�ech závodníkù a odpoèinutí
následovalo vyhlá�ení vítìzù, rozdání cen a novì i udìlení
putovních pohárù.

Co dodat na závìr - pøí�tì pøijeïte v�ichni a koneènì u�
porazte Juppa, �rouba a Honza�e. A� jsou na pohárech nová
jména.

Výsledky:
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Slovo øeditele k závodu: Napøíè Prahou pøes 3 jezy
Nejprve omluva, za v�e, co nebylo úplnì v poøádku, zejména za tu neotevøenou �lajsnu, na kterou se v�ichni urèitì moc

tì�ili. Snad to do pøí�tího roku bude opraveno.
Leto�ní roèník byl opravdu rekordní. Rekord padl v poètu pøihlá�ených posádek (celkem 112, z toho 34 bylo v kategorii

Open), s èím� souvisí i rekord v konzumaci uzenek. Rekordní byl i èas nejrychlej�í posádky na pramici (v kategorii Open),
který má hodnotu 34 min. 13,9s. Také byl historicky nejvìt�í poèet závodníkù v jediné kategorii (�áci na P550 - celkem 25
posádek), i tak byl start této kategorie hromadný bez vá�nìj�ích kolizí.

Celkem se závodu zúèastnilo 53 oddílù z 31 pøístavu nebo støediska. Bylo obsazeno celkem 10 kategorií, z nich� v�ak tøi
nesplnili pravidlem daný poèet posádek (v�dy pouze dvì lodì). Z celkového poètu 78 pramic v závodních kategoriích bylo
57 typu P550, co� je 73,1 % startovního pole! Rychlostních pramic bylo 12, ostatních jen 9. Z pøihlá�ek dále vyplynulo, �e
10 posádek bylo ve vlèáckém èi svìtlu�kovském vìku (do 12 let).

V�e vý�e uvedené mì vedlo k nápadu pøedhodit plénu návrh nového uspoøádání kategorií pro pøí�tí roèník:
Jediná kategorie rychlostních pramic � �áci a �ákynì (dohromady).
Jediná kategorie ostatních pramic � �áci a �ákynì (dohromady).
Kategorie na P550: star�í �áci (12�15), star�í �ákynì (12�15), dorostenci (15�18), dorostenky (15�18) a navíc mlad�í �áci

a �ákynì dohromady (mlad�í 12 let).
Nová kategorie (stejnì se v ní neoficielnì závodí) � pìtièlenná pramice bez omezení vìku a typu pramice.
Kategorie Open pro v�echna plavidla a obsazení, které nesplòují podmínky vý�e uvedených kategorií.
Tak na pøí�tích �jezech� AHOJ.

Guma
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Vodácký lesní kurs
SkVoKuLeÈek

Pøedposlední týden v srpnu se se�lo 24 frekventantù z celé re-
publiky v Bøeznì u Mladé Boleslavi.V�ichni pøijeli plni oèekává-
ní, smíøení s tím, �e bude obèas potøeba zapojit i mozek, aèkoliv
jsou prázdniny. Sbor instruktorù svým zalo�ením plnì odpovídal
ztøe�tìnosti v�ech zúèastnìných. Kromì toho, �e jsme se zde do-
zvìdìli mnoho nového, seznámili jsme se s novými skvìlými lid-
mi, opravdovými kamarády, na které bylo v ka�dé situaci spoleh-
nutí. Za ten týden spoleènì strávený na kursu jsme si vryli do pamìti
i srdcí mnoho krásných a zárovìò drsných zá�itkù, na které bude-
me dlouho vzpomínat. Se�la se tu parta ú�asných lidí, kteøí si plnì
dùvìøovali a vzájemnì si pomáhali, kdykoli bylo tøeba. Pøáli by-
chom si, aby takovým kursem mohlo projít hodnì mladých skautù
a skautek.

Za ty krásné zá�itky vdìèíme zejména instruktorùm Prá�kovi, Ve-
zírovi, �roubovi, Kvítkovi, a za ty drsné hlavnì Juppovi. Dìkuje-
me!!

Jen neradi jsme se louèili a v�ichni jsme si slíbili, �e se sejdeme
na 3 jezech i v Nymburce pøi skládání èekatelské zkou�ky.

Alena �erhantová - Fi�ïa
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Kapitánské zkou�ky v roce 2001
Pavel Èesák

Ve dnech 28. a 29. záøí 2001 probìhly na závìreèném víkendu X. L�VS kapitánské zkou�ky. Pøed zku�ební komisí HKVS,
vedenou J. Veitem - Gumou, podstoupilo 26 kandidátù teoretickou èást zkou�ky. Praxi ji� vìt�ina z nich splnila na víken-
dech a táboøe lesní �koly. Jednadvacet kandidátù zkou�ku dokonèilo, pìti dal�ím zbývá doplnit buï nìkterou z praktických
disciplin, nebo splnit formální podmínky pro udìlení. Novým kapitánùm pøeji dobrý vítr do plachet a aspoò stopu vody pod
kýlem. Jsou to:

01/01 Luká� Bíca Èeské Budìjovice

02/01 Jana �nebergerová Plzeò

03/01 Roman Houdek Tøebíè

04/01 Vladimír Kuèera Hostivice

05/01 Petra Holeèková Stará Boleslav

06/01 Jitka Hlavatá Stará Boleslav

07/01 Petr Machovec Jilemnice

08/01 Jana Navrátilová Pardubice

09/01 Kristýna Králíèková Ralsko

10/01 Markéta Babóová Liberec

11/01 Franti�ek Topinka Praha

12/01 Jana Holendová Havlíèkùv Brod

13/01 David Bryxí Podìbrady

14/01 Zdena Nesnídalová Brandýs nad Labem

15/01 Radka Machaòová Jablonec nad Nisou

16/01 Milan Maxa Tøebíè

17/01 Ladislav Berit Kralupy nad Vltavou

18/01 Mojmír Novotný Tøebíè

19/01 Lucie Machová Plzeò

20/01 Jaroslav �ejnoha Horní Poèaply

21/01 Kateøina Maurová Nové Mìsto n. Metují
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Bezpeènost a riziko na
skále, snìhu a ledu.

Pit Schubert, FaB Praha a KLETR Plzeò, cca 600 Kè

Unikátní èítanka, která na øadì skuteèných pøíhod demon-
struje pøíèiny i následky nejrùznìj�ích horolezeckých nehod
a vyvozuje z nich praktické závìry pro to, aby se pokud
mo�no neopakovaly. Autor, sám vynikající horolezec, pro-
fesí pracovník leteckého a kosmického vývoje je vedoucím
bezpeènostní sekce Nìmeckého alpského spolku (DAV)
a soudním znalcem pro oblast horolezeckých nehod. Kní�-
ka, pøes svou vysokou cenu, by nemìla chybìt v pøístavních
knihovnièkách, aby byla k dispozici lezeníchtivým roverùm.
Ale i ostatním má co øíci. Abyste si uèinili pøedstavu, zmí-
ním názvy nìkterých kapitol a odstavcù:

* Jak jen se to mohlo stát - uème se z chyb druhých
* Nebezpeèí v dùsledku náhlého zvratu poèasí
* Nebezpeèí pøi bouøce - úder blesku do stanu - èlovìk

jako bleskosvod
* Kdy se mù�e pøetrhnout lano
* Navazování na lano - vìèný problém
* Konec éry draèích smyèek
* Co v�echno se je�tì mù�e stát
* Mo�né je úplnì v�echno
* Slabá útìcha

Nakonec je�tì zmíním, �e takto bych si pøedstavoval bez-
peènostní èítanku pro vedoucí èinností s dìtmi.

Pavel Èesák

Krásná kní�ka
pro pamìtníky

(Ivan Hiawatha Makásek: Poselství Svatojanských
proudù. Pøíspìvek k rané historii skautingu.

Nakladatelství Ostrov, Praha 2001)

Aè nepamìtník, na�el jsem v útlé bro�uøe, vytvoøené
na základì nálezu stanièní knihy z dávno zatopeného ho-
týlku Záhoøí, mno�ství jmen, míst, událostí èi vùbec
pojmù, které jsou mi blízké:

U� sama �zmizelá� Vltava, Svatojanské proudy
a v�echna ta dal�í místa, to je kní�ka mého dìtství - sou-
bor Sitenského fotografií nazvaný Na øeku.

Ukázky ze stanièní knihy s kresbami Rösslera - Oøov-
ského; takové znám z publikace Sport v království èes-
kém, v ní� jsem se dozvìdìl o Josefu Rösslerovi v�ech-
no, jen to ne, �e byl zakladatelem vodního skautingu
(pochopitelnì, kniha vy�la v polovinì osmdesátých let).

Hotýlek v Záhoøí; i o nìm jsem sly�el, tentokrát v rám-
ci studií: fémovou vra�du in�enýra Formise znám z Uh-
líøových Análù ze Spálené ulice.

Tramp Áda Má�a na fotografii pøi bìhu osadou Údolí
dìsu; od malièka mì udivovaly vzpomínky pamìtníkù
na sportovní dìní v pøedváleèných trampských osadách.
Trampové, které jsem za�il já, mìli k vrcholovému vo-
lejbalu, atletice, a pochopitelnì kanoistice dosti daleko.
Kdy� jsme pak v osmdesátých letech sjí�dìli Berounku,
zastavili jsme v Údolí dìsu a hned pøed prvním srubem
jsme èetli lístek s pozvánkou na Bonanzu, legendární bìh
napøíè osadou...

Nebo Emerich Rath; odkud jen znám tohle jméno; no
jistì, ly�aøský soupeø Bohumila Hanèe!

A to se zámìrnì vyhýbám v�em odkazùm na vodní
skauting: celá kapitola o pra�ském . oddílu, profesor
Wála a klub oldskautù Varjag, unikátní rozhovor s nej-
star�ím vodním skautem MUDr Votavou - Fixínem (uni-
kátní je konec koncù celá kniha!) a samozøejmì olym-
pij�tí vítìzové Felix Brzák, Rus Syrovátka a Bó�a
Karlík...

Aè nepamìtník, byl jsem Makáskovým poselstvím na-
prosto okouzlen. Víte,
já se tím dìjepisem �i-
vím a èím dál víc si
myslím, �e umìní vy-
volat  minulou dobu
prostøednictvím nìkoli-
ka osobních vzpomí-
nek, poznámek, obráz-
kù a fotografi í  je
mnohem víc, ne� øadit

za sebou je-
nom data a su-
chá fakta.

Je�ek
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Kdyby se lidé v dospìlosti stávali tím, èím tou�í být ve
svých junáckých - ètrnácti letech, byl by svìt úplnì jiný -
lep�í.

Mimoò - kdo jednou slo�il u slavnostního táborového ohnì
svùj skautský slib, nikdy na nìj nezapomene a je skautem na
celý �ivot. �Vìèným klukem se ale mú�e stát ka�dý, které-
mu je tøicet, ètyøicet, padesát i více let. Na tento recept �mlá-
dí� jsme se zeptali mimoòské klubovnì Skautského domova
jednoho ji� �odrostlého junáka�, kterému skauti øíkají Ryb-
�a.

Vzpomíná� na ten den, kdy dozrálo tvé rozhodnutí stát
se skautem?

Vzpomínám, ale je to ji� hodnì dávno. Bylo to v roce 1968
a pro skautování mì získala moje maminka. Byla toti� sama
skautkou v pøedváleèné dobì Junáka. I kdy� moje skautová-
ní trvalo do zákazu èinnosti pouze dva roky, zùstalo mi mno-
ho pìkných vzpomínek, na které se nedá nikdy zapomenout.

Co tì k tomu pøimìlo, �e jsi se stal v dospìlém vìku
èlenem skautského oddílu, kam chodí i tvùj syn a kde má�
stejná práva a povinnosti jako v�ichni ostatní?

V dobì, kdy byl mùj syn je�tì vlèetem, bylo obèas potøeba
od rodièù nìco zaøídit pro oddíl, pomoci v lodìnici a nebo
vlèata nìkam odvézt. Proto�e vùdcové oddílu jsou mými
kamrády i mimo skautování, rád jsem jim pomohl. Navíc se
mi pozdìji zastesklo po bratrském pøátelství a dobrodru�-
ství z roku 1968 a tím i plnìní mého skautského slibu. Tak-
�e slovo dalo slovo, nikdo mì nemusel dvakrát pøemlouvat
a já se stal èlenem 2. oddílu vodních skautù v Mimoni.

Jak se dívají dne�ní rodièe na výchovu dìtí v Junáku
a program v jejich volném èase?

Vìt�ina rodièù co znám, hodnotí skautské hnutí pozitivnì.
Vítají, �e se jejich dìti zabaví nìjakou rozumnou èinností
a �e nebloumají zbùhdarma po ulicích. Který rodiè by nebyl
rád, kdy� mu dcera a nebo syn nad�enì líèí, co v�echno za�il
na výpravì, na závodech, nauèil se nìco no-
vého a nebo co zajímavého se odehrálo pøed
jejich oèima na øece a v lese.

Sna�í� se dodr�ovat skautské zákony? Co
ti dává Junák a co ty skautské organizaci?

Pokud mo�no se sna�ím dodr�ovat skaut-
ské zákony i kdy� je to obèas i pro mne tì�ké.
Junák mi dává zapomenout na dne�ní uspì-
chanou dobu a souèasnì mám pøíle�itost stát
se znovu �klukem� bez starostí co bude zítra
a �ít momentálnì pouze pro svou partu - od-
díl. I kdy� moje man�elka øíká � �e blbnu!� Já
dávám Junáku na oplátku svùj volný èas, své
zku�enosti a zruènost, jak se øíká desatero øe-
mesel a jedenáctá bída. Zatím jich dávám jen
deset, ve prospìch mimoòského Skautského

domova, lodìnice a lodí atd. Zkrátka �Ferda mravenec - práce
v�eho druhu.�

��ASTNÍ KLUCI OD BOBØÍ ØEKY
Táta Jiøí Kula-Ryb�a patøí mezi ty, kteøí se nebáli vrátit se

na start svých klukovských let a zaèít znovu �ít �ivot vìrné-
ho kamarádství. Jsou pøesvìdèeni, �e nikdy není nic v �ivo-
tì ztraceno, co je èestné, správné a u�iteèné pro ��astné dny
lidí. Ti patøí mezi tìch 10.000 èinovníkù Junáka - Foglaro-
vých hochù od Bobøí øeky, kteøí se vracejí do junáckých let
a vìnují se výchovì na�í mláde�e.

Z LODNÍHO PYTLE MIMOÒSKÉ DVOJKY
Z táborového deníku se doèteme, �e devátý den tábora,

pøi dvoutýdenním putování po slovenských a èeských øekách
dostal táta Jíøí Kula svoji novou skautskou pøezdívku spoje-
ním jmen Rybana a Jofre � �Ryb�a�. Byl pokøtìn prùzraè-
nou vodou z dravé øeky Bela u Liptovského Hrádku, kdy mu
zapadla noha mezi kameny jezu a roztrhl si lýtko. Pøeto ho
ale pøi pøijetí za èlena 2. oddílu èekala �ulièka� v�ech èlenù
oddílu dostal poøádnì pádlem pøes� záda.

VYZNÁNÍ SPRÁVNÉHO CHLAPA
Bratr Ryb�a mi øekl, �e je ��asten proto�e mù�e svému

synovi vracet to, co sám dostal a poznal krásného ve svých
klukovských letech. Èeho si nepøestal vá�it i kdy� má ji� na
tváøi vrásky. Má v úctì sny a touhy svého mládí. Má to �tìs-
tí a schopnost být bratrem v�ech skautù a souèasnì i pøíte-
lem a bratrem i svého syna. Patøí mezi kluky, kteøí milují
øeku, snad proto, �e je v ní �ivot, �e je volná, nespoutaná
a nikdy se pøed nièím nezastaví. Nedá se zkrotit nebo ocho-
èit. Nemohou �ít bez vody a jsou rádi, �e mohou po øece
plout i kdy� v ní mohou pøijít o �ivot.

Správní chlapi plní slova skautského zákona, do poslední-
ho písmene, jsou vìrni skautským ideálùm, svým bratøím
a sestrám, sobì i celé spoleènosti tak jak to musí a má být.

JAK SE Z TÁTY STAL ZASE SKAUT
Jiøí Øeháèek - Balù, Mimoò
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H K V S    H L Á S Í
Zápis z jednání SHP na Tortuze

20.6.01
pøítomni: Vlasta, Dáïa, Banán, Zde-

òour, Amateur, Oskar, Jack, �olim
1. Uvítání Evy Rumlové

2. Sto�ár zajistí �olim
3. Pøí�tí setkání SHP na Tortuze bude 31. øíjna v 17 hodin. Inte-

rier zajistí Amateur, tabulku na dveøe Kapitanátu VS vè. sendvièe
zajistí Zdeòour, namoøení stolu a lavic zajistí Oskar, historickou
mapu svìta (Køí�) zajistí Jack, Puma zajistí obraz Bludný holan-
ïan

4. Postavení lodìnice vè. se�upu do Labe zajistí �olim

Zápis ze zasedání HKVS, které se konalo 30. 8. 2001 v Praze
Pøítomni: Vezír, Sam, Pavel, Radu�, Vlasta, Jack, Amateur
Vezír - informoval o tom, �e Tøebíè navrhuje Je�ka jako kandi-

dáta do ÚRJ. HKVS sám Je�kovu kandidaturu podat nehodlá, ve
volbách je v�ak pøipraven ho podpoøit.

Vezír - informoval o evropské skautské konferenci - byly navá-
zány dal�í mezinárodní kontakty jmenovitì s Øeckem, Maltou a Tu-
reckem, pøí�tí konference se bude konat na Islandu.

Vezír - po letním ne�tìstí, které se pøihodilo na Horeckém ryb-
níce v okr. Chrudim vidí HKVS poøádání zkou�ek KAPKA pro vùd-
ce nevodáckých skautských oddílù jako nezbytnost

Pavel - informoval o poøádání zkou�ek KAPKA v Praze ve dnech
12. 10. - 14. 10. 2001

Vezír, Pavel, Amateur, Sam - byly podány zprávy o probìh-
lých letních kursech, spojené s urèitými návrhy pro poøádání kur-
sù pro rok 2002.

Sam - po�aduje pøipravit a schválit novou strukturu komisí
HKVS. Zahájení procesu se pøedpokládá na podzimním zasedání
na Tortuze, ke schválení by mohlo dojít na jarním srazu K+K.

Sam - oznamuje, �e roz�íøené zasedání HKVS se uskuteèní na
Tortuze dne 12. 10. 2001 v 18.30 hod.

zapsal Sam

Zápis z jednání HKVS, které se konalo 13. 9. 2001 v Praze
Pøítomni: Vezír, Pavel, Radu�, Je�ek, Pi�ta, Jack, Amateur
- informace o pøípravì Závodu napøíè Prahou pøes 3 jezy
- byla schválena komise pro kapitánské zkou�ky vedená J. Vei-

tem - Gumou
zapsal Pavel

Zápis z jednání HKVS, které se konalo 28. 9. 2001 v Praze
Pøítomni: Vezír, Pavel, Radu�, Je�ek, Pi�ta
Vezír - svolal pøítomné kapitány a kapitánky a informoval je

o pøedsnìmovní diskusi a postoji HKVS k jednotlivým jejím bo-
dùm. Pøítomní kapitáni byli povìøeni tlumoèit toto dál delegátùm
snìmu.

Vezír - informoval o poøádání èekatelských zkou�ek v Nymbur-
ce ve dnech 5. 10.�7. 10. 2001. Pøedsedou zku�ební komise byl
jmenován Vladimír Cvrèek-Vezír.

zapsala Radu�

Zápis ze zasedání HKVS, které se konalo 12. 10. 2001 v Nym-
burce

Pøítomni: Vezír, Pi�ta, Sam, Radu�, Pavel, Oskar, Amateur, My-
�ák, York, Slùnì, Hogan, Yankee, Majda, Dáda, Dìda, Bimbo,
Bagheera, Mao, Guma, Sten, Vulkán, Ivo�, Pinda; Omluveni: Maxa,

Tip, Je�ek
1. Vezír - informoval o stavu pøedsnìmovních pøíprav, o mo�-

ných variantách stanov atd. Dále informoval o zmìnìných pod-
mínkách v souèasnosti - dostáváme se do stravu ohro�ení na�e-
ho zpùsobu �ivota. Je nutno klást dùraz na zvý�ení výchovných
po�adavkù v úseku první pomoci, záchranáøství atd. Je nutno klást
na zvý�ený dùraz na dodr�ování junáckého zákona - zvlá�tì pak
bodu Skaut je poslu�ný. Zvlá�tì pak je nutno se ve výchovné prá-
ci zamìøit na potlaèování jakéhokoli fundamentalismu.

2. Sam - pøedlo�il radì status krajského kapitána, který byl po
diskusi schválen - viz samostatná pøíloha. Byla provedena revize
adresáøe krajských kapitánù. Z diskuse vyplynula informace, �e
støedoèeská krajská rada ignoruje krajského kapitána. Hlavní ka-
pitán provìøí tento stav a zjedná nápravu.

3. My�ák a Oskar - informovali o projektu Evropský zítøek ji�
dnes. Kraj�tí kapitáni a èlenové HKVS obdr�eli pøedem výtisk s po-
pisem projektu. My�ák reagoval na nìkteré pøipomínky a podal
nìkterá doplòující vysvìtlení. Rada HKVS tento projekt schválila
s tím, �e je vzhledem k jeho rozsahu nutné ho postoupit ke schvá-
lení snìmu VS (tedy schválit ho na podzimním semináøi K+K). Na
podzimním semináøi pøednese My�ák podrobný výklad. Kraj�tí
kapitáni si do podzimního srazu pøipraví pøípadná roz�íøení pro-
jektu. Pøípravy èesko - nìmecko - anglicko - polského slovníku
vodních skautù se ujala Majda.

4. Pavel, Sam, Vezír - podali upøesòující informace na téma
zkou�ek, které poøádají jednotlivé kraje. Jedná se jmenovitì o ka-
pitánské zkou�ky a zkou�ky KAPKA, co� je doplnìk vùdcovské
zkou�ky pro su�áky, pro rozvíjení èinnosti na vodì (vèetnì plavá-
ní a koupání). Zkou�ky mù�e poøádat jakýkoli právní subjekt vod-
ních skautù - tedy pøístavy, kraj�tí kapitáni a HKVS. Pokud zkou�-
ky nepoøádá HKVS, je garantem zkou�ky pøíslu�ný krajský kapitán.
Slo�ení zku�ební komise schvaluje HKVS. Zku�ební komise musí
být nejménì tøíèlenné. Èlenové zku�ebních komisí obecnì mají
mít alespoò kapitánskou zkou�ku. Výjimkou mohou být zkou�ejí-
cí nìkterých odborných okruhù, kde postaèuje dostateèná kvalifi-
kace v oboru. Pøedseda komise musí být zaøazen do seznamu �vy-
sokých vládních komisaøù�. Ve zku�ební komisi pro kapitánskou
zkou�ku musí být je�tì jeden z jejích èlenù zaøazen do seznamu
�vysokých vládních komisaøù� a navíc nesmí být ze stejného pøí-
stavu jako pøedseda komise. Seznam �vysokých vládních komi-
saøù� vydává HKVS. Do seznamu by mìli být zaøazeni ti, kteøí slo-
�ili kapitánskou zkou�ku (od této podmínky nelze ustoupit)
a absolvovali IL�, nebo jiným zpùsobem osvìdèili svou odbornou
zdatnost (napø. dlouholetou úspì�nou prací). HKVS si vyhrazuje
právo sestavit seznam na základì dodr�ení tìchto principù podle
svého uvá�ení. Podmínkou pro slo�ení zkou�ky KAPKA je pøed-
cházející slo�ení vùdcovské zkou�ky. Výjimka mù�e být udìlena
osobám, které slo�í èekatelskou zkou�ku, jsou star�í 18 ti let. Vý-
jimku povoluje na návrh pøedsedy zku�ební komise HKVS. Pøípra-
va vzdìlávacích akcí na rok 2002 - viz zvlá�tní zápis.

5. Vezír, Pavel, Sam - podali informaci o kapitánské po�tì. Byl
projednán zpùsob odli�ení pøíspìvkù, které vyjadøují mínìní HKVS
(ty budou oznaèeny slovy za HKVS a jménem) od pøíspìvkù, které
mínìní HKVS nevyjadøují (ty budou oznaèeny pouze jménem). Bylo
konstatováno, �e redakèní rada nepracuje v plném slo�ení.

6. Vezír - podal informaci o Skautské ochranné slu�bì (SOS).
Ta se ji� konstituovala samostatnì a pokud budeme chtít vyu�ít
jejích slu�eb (Navigamus, SKARE atd.) je nutno ji pøedem (pro
jaro zhruba do listopadu) po�ádat a sepsat pro ka�dou akci smlou-
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vu.
7. Vezír, Sam - Navigamus 2003. Byla podána informace o stavu

pøíprav. Pro uspoøádání byly nabídnuty dvì lokality - Bøehy u Pøe-
louèe a Seè. HKVS rozhodla o konání v lokalitì Bøehy u Pøelouèe.
Byl opu�tìn systém kvót pro jednotlivé pøístavy. Bude ale stano-
veno poslední datum, do kterého se podávají pøihlá�ky na Naviga-
mus. V pøihlá�ce bude uveden pouze poèet úèastníkù, nikoli jmenný
seznam. Na základì této pøihlá�ky bude potom vybrána nevratná
záloha. Pokud nìkdo propase datum pøihlá�ky, bude mít smùlu.
Jako motto pro Navigamus 2003 byla ji� døíve vybrána bitva o Gua-
dalcanal. Na místo velitelù jednotlivých loïstev byli vybráni br.
Vulkán a br. My�ák.

8. Pøí�tí roz�íøené zasedání HKVS se bude konat dne 14. 12.
2001 (pátek) v 18.30 na Tortuze. Mo�nost pøespání zaji�tìna. Dal�í
roz�íøené zasedání potom bude 22. 2. 2002 v 18.30 tamté�.

zapsal Sam
9. Pavel informoval organizátory èekatelských lesních kurzù

vodních skautù v roce 2002 a to Hogana, Slùnì a Radu� o ne-
zbytných podmínkách pro uspoøádání tìchto kurzù. Dohodli jsme
se, �e na podzimním srazu K+K v Kojetínì Radu� pøedá formulá-
øe, které budou v�echny kurzy posílat na �ústøedí�.

Radu� upozornila Hogana i Slùnì, �e tyto kurzy mají být kurzy
vzdìlávací a jejich výstupem by mìli být øádnì vy�kolení skaut�tí
èekatelé, vìdomí si své právní odpovìdnosti a schopní vychová-
vat svìøenou mláde� v duchu skautských zásad.

Hogan, Slùnì i Radu� pøedlo�ili návrh místa konání, termínu,
instruktorského sboru a základního programu.

Pavel, který má zku�enosti s poøádáním kurzù a lesních �kol,
ostatním sdìlil, �e s ohledem na zájem v leto�ním roce, by mìlo
být dost zájemcù, aby se v�echny 3 kurzy naplnily.

zapsala Radu�

Vtipy od vody
�etøílek
Novopeèený vodák si povzdechl:�A6 kdy� jste mi dávali

na bøehu umìlé dýchání, tak jsem pochopil, proè byla ta loï
tak laciná.�

Rekord
Na plaveckých závodech se Sysel chlubí:�Dnes jsem udì-

lal rekord. 100 m za 15 vteøin�, To není mo�né, diví se v�ich-
ni. �Ale je� doplòuje Sysel.�Byl to volný zpùsob a tak jsem
utíkal�.

Kvalifikace
�Tak ty chce� u nás dìlat kormidelníka? A má� k tomu

nìjakou praxi?� ptá se kapitán. �No jistì, dìlal jsem v cirku-
se dresera dravé zvìøe, to snad staèí�.

Pomóóóc
Dva novopeèení vodáci sedí na bøehu øeky a dívají se, jak

uprostøed øeky kluk plácá rukama a volá Pomoc!. Po chvíli
jeden klidnì prohodí. �Není to divný, proè volá o pomoc?
V�dy� mu tam v øece nikdo nic zlého nedìlá?�

Neznalost
Vodák - nováèek se ptá kapitána:�Kdy� pojedeme na to

Labutí jezero, máme si vzít i plovací vesty, nebo nám staèí
jen gumovky?�

Nezku�ený
Nováèek se ptá:�Bratøe kormidelníku, co se stane kdy�

narazíme v øece kanoí na plovoucí kmen stromu?� �Co by,
kmen popluje dál jakoby se nic nestalo� odpovìdìl zku�ený
kormidelník.

Laciný stan
Na bøehu Sázavy si rozbaluje Sluníèko stan a chlubí se, �e

ho koupil lacino. Jen na mìsíèní splátky 100 korun. �A na
kolik mìsícù� ptá se jednohlasnì posádka. Sluníèko se za-
myslí a povídá:�Teda....teda...vidíte..na to jsem se zapomìl
zeptat�.

Vychytralost
Moøský vlk uva�uje:�Tak jsme zase prohráli závod jen

o �pièku lodi. To pøí�tì budeme chytøej�í. Vezmeme si loï,
která bude o kousek del�í�.

Zkou�ky OÈK
�My�lenkové základy skautingu, historie�

10. 11. 2001 � informativní setkání

30. 11. 2001 � zkou�ky
Informativní setkání s vá�nými zájemci se koná

10. 11. 2001 od 14 do 18 hodin v malé zasedací síni
ve 4. patøe budovy Ústøedí Junáka, Senová�né nám.
24, Praha 1. Vlastní zkou�ky budou zahájeny v pátek
30. 11. 2001. Komise v této souvislosti upozoròuje,
�e významnou èástí zkou�ky bude v�dy osobní poho-
vor. Zájemci o získání OÈK v tomto oboru za�lou
písemnou pøihlá�ku s uvedením údajù podle kap. 7.6
Øádu pro vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka do
31. 10. 2001 na adresu:

Milo� Bla�ek
Panu�kova 9
140 00  Praha 4
tel. 02/41441806
nebo
e-mail: vjech.kamzik@volny.cz
tel. 02/81865223

Milo� Bla�ek-Merkur
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Kdy vznikl první oddíl dne�ního pøístavu se nám nepoda-
øilo zjistit. Co víme je, �e po druhé svìtové válce pracoval
na Mìlníce oddíl VS. V letech 1968�1970 obnovil svojí èin-
nost a po roce 1970 se schoval do TJ Libìchov. V roce 1990
se veøejnosti ukázal opìt jako oddíl VS a v roce 1993 spolu
s oddíly z Neratovic a Horních Poèapel zalo�ili pøístav Mod-
rá kotva. Dnes se pøístav skládá ze dvou oddílù v Libìchovì
a na�eho oddílu Sírius v Brandýse n. L.

Sírius � hvìzda nebo loï? Vybrali jsme loï na vodu spu�-
tìnou v roce 1837. Je to kolesová paroloï vybavená plach-
tami, která 4. 4. 1838 vyplula z Corku v Anglii a po 18 dnech
plavby pøistála v New Yorku. Za tuto plavbu získala �Mod-
rou stuhu�. V lednu 1847 ukonèila svoji plavbu na skalách
zátoky Balycoton na pobøe�í Anglie.

A èinnost na�eho oddíl dnes. Od svého vzniku v záøí 2000
jsme poøádali nìkolik výprav do Kokoøínského údolí s pøe-
spáním na �Mrazilce�, úèastnili se MDD poøádaného skauty
v Brandýse n. L., plavby motorovou lodí po Labi a mìlnic-
kého Ha�talu.

V létì o prázdninách nás na svém bøehu pøivítal rybník
Musík, kde jsme pro�ívali svùj první tábor. Na táboøe nás
nav�tívila víla Jasmínka a podìkovala nám, �e jsme jí po-
mohli sbírat støípky její hvìzdièky, které jsme celých ètrnáct
dní skuteènì horlivì sbírali.

I do budoucna máme mnoho plánù a práce. Od Mìstské-
ho úøadu jsme dostali místnosti na klubovny. Je v nich spous-
ta práce, ale to nevadí. Pøipravili jsme s dal�ími skauty pod-
zimní den dìtí, ze kterého bychom chtìli udìlat tradici.
A potom jezdit a jezdit a� na pramici s plachtou nebo bez
ní, dr�te nám palce.

SÍRIUS
Jaroslav �ejnoha
Zdena Nesnídalová

PØÍSTAV MODRÁ KOTVA LIBÌCHOV

7. pøístav VS, kapitán pøístavu Miroslava Kubecová

5. odd. VS Libìchov
kapitán oddílu Petr Kubec
koedukovaný oddíl,vìkový prùmìr 9 rokù
posádka: Rackové
schùzky : 1 x týdnì

8. odd. VS Libìchov
kapitán oddílu Jaromír Kubec - Neptun
koedukovaný oddíl, vìkový prùmìr 11 rokù
posádka: Vydry
Schùzky: 1 x týdnì
Výpravy: pro oba oddíly spoleèné, 1× mìsíènì ví-

kendová na Kokoøínsko
Klubovny: suteréní místnost
Tábor: stálý, pøístavní, na pronajatém pozemku
Lodì: 1× pramice, 8× kanoe, 5× kajak
Aktivity: Scare, Mimoòské pádlo, Tøi jezy

14. odd. VS Brandýs n. L.
Kapitán oddílu Zdena Nesnídalová
Koedukovaný oddíl, vìkový prùmìr 8 rokù:
Dvì posádky �abièek � Èírky , Vá�ky
Jedna posádka vlèat � Potápníci
Schùzky: 1× týdnì
Výpravy: 1× mìsíènì víkendová nebo celodenní

na Kokoøínsko nebo do okolí mìsta
Klubovny: ètyøi místnosti a gará� pronajaté od mìsta
Tábor: stálý, pøístavní, na pronajatém pozemku, vlast-

ní základnu nemáme,
Lodì: ne
Aktivity: spolupráce s odd. pøístavu Retra , støediska

Junák a s obèanským sdru�ením Na Vy�-
�ím Hrádku v Brandýse n. L.

14. ODD. VS �Sírius�
Brandýs n. L. / Stará Boleslav
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