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Demokratismus není jen soustava politická,
ale také mravní a pøedevím mravní.
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HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTÙ
OZNAMUJE,
E 27. LISTOPADU SE DOÍVÁ

90 LET

ÈESTNÝ HLAVNÍ KAPITÁN VODNÍCH SKAUTÙ

MIRKO GRIZZLY VOSÁTKA
JMÉNEM VECH VODNÍCH SKAUTÙ
MU BLAHOPØEJEME.

Ná milý Mirko!
Není snad v naí republice vodáka, který by neznal Tvou
rozmìry malou, ale obsahem ohromnou knihu Vodáci, ahoj!
Není snad v naí republice skauta, turisty, tuláka, který by
neznal Tvou Encyklopedii táborníka. Není snad v naí republice vodního skauta, který by si neèetl a neopisoval Tvou
knihu Z deníku kapitána. Vedle tìchto jmenovaných Jsi napsal dalí a dalí, navíc i návody pro rovery a rangers,
ochránce nebo jen tak pøátele pøírody.
Vichni víme, e Jsi u pøed válkou dovedl èeský vodní
skauting do svìta, vichni víme, e jsi vdy pøivádìl svìt k èeským vodním skautùm a pøitom jsi je uèil nezapomínat na
èeské kytièky.
Málokdo si vak uvìdomujeme, e tak dìlá stále i dnes,
ve vìku neuvìøitelných devadesáti let. Dìlá to stále, s plným nasazením a se skautskou èestností. I proto jsi ná èestný hlavní kapitán, kapitán èestný a váený.
Kapitáne, pøejeme Ti jetì dalí nepoèítané plodné roky
proité ve zdraví.
Kapitáne, ahoj!
Za vechny  Vezír
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Kapitáni a kapitánky!
Skonèil X. valný snìm Junáka a vichni
jsme vykroèili podle nových not. Snìm byl
pro nìkoho pøíli bouølivý, pro nìkoho málo,
nìkoho uspokojil, nìkoho ménì.
Snìm vak pøedevím pøijal nové Stanovy
Junáka, zvolil a omladil nové ústøedí a nám
vodákùm dal velkou dùvìru. Ve vech variantách návrhu stanov bylo pøiznáno vodním
skautùm zastoupení ve vrcholném orgánu
svým hlavním kapitánem nebo kapitánkou.
Konèí tak dlouhé období, ve kterém jsme se
vlastnì ji od války snaili oficiálnì zakotvit
své zastoupení v Ústøední radì a náèelnictvech
vech tøí kmenù.
Ne, nejsme ètvrtým kmenem, jsme pouze
viditelnou a pomìrnì kompaktní slokou
skautského hnutí. Získali jsme, co jsme chtìli, nyní musíme odvést svou slubu. V historii byli vodní skauti vdy nejlepími, dokonce platilo, e kadému skautu, který odjinud
pøeel do vodáckého oddílu, byl pøiznán nií
stupeò skautské zdatnosti, ne který si pøinesl, a pøed bedlivými zraky ostatních jej musel skládat znovu. Byly èasy, kdy vodní skauti hravì vyhrávali jednotlivá kola
Svojsíkova závodu, protoe své vodácké doplòky opravdu pøidávali k jednotlivým stupòùm skautské stezky jako nadstandard. Neptunel, v letoním ústøedním kole nebyl zastoupen jediný vodácký oddíl.
Je to jistì dáno tím, e svých vodáckých závodù a soutìí máme dva a tøi habadìje, ale na to základní bychom vak
opravdu nemìli zapomínat. A proto je na nás, abychom se ukazovali nejen sami mezi sebou, ale své schopnosti a zdatnost
nabízeli vem.











Proto máme pøed sebou nìkolik zcela jasných úkolù:
kurzy vodáckého minima Kapka nabídnout v kadém kraji
dokonèit text Kapitánské zkouky jako dalí díl edièní øady Vùdcovská zkouka
urychlit vydání vodáckých aplikací stezky vlèat a svìtluek Lodní kníku a Bílého lachtana
daleko èastìji publikovat ve skautském tisku, pøedevím ve Skautingu
prací krajských kapitánù ukázat funkènost krajského uspoøádání Junáka
svým výcvikem být pøipraveni pomáhat vlasti a bliním pøi moném ohroení terorismem a fundamentalismem
vykroèit vstøíc Evropì svým projektem Vodní skauti ve tøetím tisíciletí
nezapomínat na pojetí skautské výchovy jako velkou hru a proto
pøipravovat se ji teï na dobytí alamounových ostrovù, chci øíci na setkání Navigamis 2003.
Tora, tora, tora!
Vá Vezír
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17. listopad  státní svátek
Den odporu studentù proti diktatuøe a totalitì.
1939



proti faizmu

1989



proti komunizmu
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Sklonìni k vodì
3. Voda v kalui
Vzpomenete si jetì na poslední vìtu minulého Sklonìni k vodì? Mluvilo se v nìm o rozliení, kdy jsme
podìkovali studánce ivé vody a pøipojili starou moudrost, e kdo se napil z pramene, loui mine.
Ale ony i ty kalue mají své kouzlo a mají také svou skrytou moudrost. Stále se mezi námi lidmi vyskytují
podivní pøíbuzní vodníkù, kteøí milují brouzdat se mokrou trávou, støásat na sebe zachycené kapky detì
se stromù a keøù a dokonce se brodit kaluemi.
Vyvolává to dávnou vzpomínku, jak kouzelné bylo bosky se brouzdat po letní bouøi potùèky stékající vody,
budovat na nich rybníèky a poutìt vodu z loue do loue, dokud se nad námi nezvedl dospìlácky výhruný
prst i hlas, volající do sucha pod støechu.
Dodnes ve mnì kalu za
letních teplých dnù vyvolává vzpomínku na hry, na to
nádherné dotýkání vody.
Jako bychom s ní chtìli zadret neopakovatelné okamiky odeznìlé bouøe, jako
bychom chtìli nìkam do
pøihrádek pamìti urovnat
vysychající perly krùpìjí
a nic nám nevadilo bláto,
jeho eï se chytala pokoky rukou i nohou a leckdy i mnohem ní a vý.
To podzimní a zimní kalue jsou jiné. Zebou. Jsou nalíèenou pastí. Pod zrcadlem hladiny èi kraloupem
ledu se ukrývá proradná bahnitá a ledová hloubka, tak tìko odhadnutelná pøi vstupu do hájemství vod.
Jejich pína zebe, ba mrazí. Tak jako tak budou ale dál lákat nohy dìtí s jedinou hastrmanskou touhou: co
jen to pùjde rychle stáhnout ty nohy aspoò tak hluboko, aby vodièka zalila botu a vytìsnila odtud kadièkou kvíreèku tepla.
Vida, dost moná, e jsme na stopì pokuení. Nástraha, jedna jako druhá, lákají k dobrodruství. Jetì
tak odhadnout následek! Já vím, my u jsme se dávno nauèili jej alespoò tuit, ale - ruku na srdce: Nezkouíme znovu a znovu stejnì jako malí kluci ivotní situace, o kterých dobøe víme, e neskonèily dobøe? Nenamlouváme si znovu a znovu, e tentokrát se pøece nemùe nic stát? Nepøipravujeme se tak o vzácný dar,
který nabízí skautská výchova, toti odpovìdnost?
Ne, teï u nejde o kaluiny s více èi ménì pinavou vodou. Teï u jde o loue rozlitého mléka, nad kterým
jsme pozdì plakali a pøece je znovu rozlíváme. Patøí sem i louièky a kaluinky, snad i celé loue octa, který
jsme rozlili ve zbyteèné podezíravosti a následných neusmíøených sporech na své cestì ivotem.
Jak e konèívaly dìtské hry? Vechny ty pospojované loue a poslepované rybníèky nakonec zmilely. Nìkdy jsme je sami museli propustit, jindy to udìlaly lidské èi zvíøecí stopy, ba i kola projídìjících vozidel, to
jako by se sely symboly èasu, hojícího rány due, tu rychle a zdárnì, tu pomalu a s èetnými jizvami. Není
dobré na to spoléhat. Lepí je jít a udìlat poøádek hned, jak se pøehnala bouøka. Lepí je jít a pøiznat vodu
v botech, ne podlehnout vleklému nastuzení z chùze v mokrotì. Ona ta pravda stejnì nakonec vyjde najevo. Jsme tu, abychom jí pomáhali.
Vá Petr Hájek - Balú
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Vzpomínka na Lesní kolu aneb zkouíme Pavlíèka
Cedník 4. pøístav VS Praha (cednik@email.cz)
Frekventanti letoní L VS a jistì i mnozí jiní znají základní dílo polárníka Jaroslava Pavlíèka Troseèníkem v drsné pøírodì. A urèitì si alespoò nìkdo vzpomene na pasá
o pøenocování. Jeliko jsem tady v Grenoblu, kde doèasnì
studuji, vlastníkem jen prùhledného spacího pytle, pøes
jeho nìkteré èásti lze s úspìchem sledovat i televizi, rozhodl jsem se vyzkouet podle Pavlíèkova návodu spaní v batohu. Nezbytnou pomùckou pro tento druh sportu je kromì
batohu teplá (péøová) bunda. Péøovku mám ve velikosti XL,
a tak mé støední postavì sahá a pod zadek a mohu si do
rukávù schovat ruce (dùleité).
O víkendu 13. - 14. øíjna mìlo být koneènì hezky a já si
sbalil, e vyrazím na kopec Dent de Crolles. Pìknì jsem si
to z universitního campusu rozplánoval na dva dny a vyrazil. V sobotu k veèeru bylo na vyhlídnutém spacím místì
pod horou ponìkud runo, nebo myslivci a divoká prasata
nejsou zdaleka jen u nás v Èechách. Chtìl jsem teda povylézt jetì o kousek vý a nakonec jsem se tìsnì pøed setmìním dodrápal a na vrchol.
Celá oblast je vápencová s èetnými krasovými jevy a nebyl problém si na vrcholové planinì vlézt do poèínajícího
závrtu a utáboøit se. V nastalé tmì jsem zaèal pøipravovat
spaní, vyndal jsem vecky vìci z batohu, abych si mohl vzít
teplé prádlo. Vidina poklidné noci byla ale ohroena, zapomnìl jsem si vzít druhé ponoky. Situaci vyøeil futrál od
péøovky, obal na karimatku a reservní trièko (vìci mají teï

specifický odeur). A pak, ups do batohu, na sebe péøovku,
èepici, rukavice a celou soupravu jetì do tenkého bivaku.
Bylo mi a neèekanì teplo, a to i na nohy v batohu. Potvrdil jsem tak nepsaný skautský zákon, e skaut je skladný
a skautovi není nikdy zima. V noci jsem se obèas budil, ale
jen kdy sviti dupali a hvízdali pøíli hlasitì.
Teï je ráno, trochu ztuhle se kochám u vrcholového køíe
východem slunce a napadlo mì, e vám o bivakování v batohu napíu. Tøeba se tak dá v zpestøit roverský podnik èi
výprava starích skautù.
PS: Pøítì nebudu líný a vyndám z batohu konstrukci...
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Jirka Hold-Amateur
Kdy jsem dostal pøihláku Bídy na Admiralitní plavbu, tak jsem si øíkal: Fajn, dìvìnka suchozemská netuí do èeho
to leze. Ale alespoò se nìco u vodákù pøiuèí a bude pak dret zobáèek! Ó, jak já jsem se mýlil a poctivì to pøiznávám ! Ta
suchozemská dìvenka se ( podle Vezíra) stala právoplatným vodáckým chlapem, sloila levou rukou Kapitánskou zkouku,
Vùdce malého plavidla, zúèastnila se se svým oddílem na raftu Tøí jezù a napsala absolventskou práci na dané téma .
Tu práci (podle mne a lektorského posudku Oskara) napsala pøímo na výbornì, pokud bychom ji chtìli hodnotit støedokolsky. A tak ji (tedy tu práci, ne Bídu !) tiskneme v Kapitánské potì. Ostatnì i ty absolventské práce vech úèastníkù
Admiralitní plavby stojí za to a bude-li monost, otiskneme je také.

Terezie Frantika Mathé - Bída
112.99.170. ZHSK Praha

SKAUTSKÝ A SPORTOVNÍ JACHTING
aneb Praktické vyuití sportovního jachtingu ve skautské výchovì
Absolventská práce úèastnice Admiralitni plavby 2001 Hlavního kapitanátu vodních skautù a skautek.

SSS Oliver H. Perry  cvièný kuner amerických skautù,Velká jezera, kol. r. 1914
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U VECH RÁHEN A KOSATEK!
TAK TOHLE BUDE OØÍEK.
Musím zaèít pøiznáním, e a do absolvování Admiralitní
plavby jsem nemìla ani tuení o tom, e skauti plachtí. Moje
pøedstava vodního skautingu se pohupovala na vlnách pohánìna pouze pádly. Mìlo mì ale napadnout, e takové lákadlo, jako je jachting si skauti nemohou nechat ujít, koneckoncù první oddíl vodních skautù v Èechách ustavil Èeský
Yachtclub. Skauti ovem kromì standardních lodních tøíd,
které také uívají, obohatili nae vodní plochy o oplachtìnou pramici. Jen je koda, e P 550 nezní tak hezky, jako
tøeba nizozemská lilievlet.
Èetla jsem Svojeho Jezero Sedmi svìtel a nezapomenutelný Zapletalùv Ostrov Pøátelství obì kníky øadím ke
svým nejoblíbenìjím a v obou se oplachtìná pramice vyskytuje. Ale upravená pramice, která stále pojme celou druinu a zároveò má ploutvovou skøíò, je jednodue geniální.
Nemám slov. Co ale mám, je zøejmì oprávnìný dojem, e
mnì jako suákovi nìco uniklo. Kroutím nad tím hlavou
u mìsíc a poøád si opakuji, jak je to moné.
Vdycky jsme mìli ve stosedmdesátce blízko k vodì,
pùvodem, i kdy hodnì dávným, jsme dokonce z vodáckého støediska. Tøi roky po sobì jsme táboøili u rybníka dost
velkého i jménem na to, aby si pøímo øíkal o prùzkumné cesty pod plachtami. Uvaovala jsem dokonce o zapùjèení alespoò optimistu, ale ten je pøece jenom malý i pro ná nevelký kmen rangers. Zkrátka, vìdìt o oplachtìné pramici
ZADOBOÈNÍ VÍTR, CELKEM SE TO ROZJÍDÍ
Tak jako kdy vytáhnou transoceánský plnoplachetník
z doku a pøístavu na volné moøe, které se pøed ním rozprostírá s tolika monostmi a jejich kombinacemi, tak se mi jeví
oplachtìní vodních skautù. Nezaobírám se mylenkou, jestli
je jachting pro skauting pøínosem, protoe se domnívám, e
to netøeba, pøemýlím o vech rovinách, ve kterých tomu tak
mùe být.
Nejsem velkým pøítelem èíslování, protoe podle mì mùe
být zavádìjící, take jsem okruhy svých úvah rozdìlila pouze odstavci a prázdnými øádkami.
Jachting, jako sportovní disciplina, neklade, tak jako vìtina sportù, dùraz èistì jen na tìlesnou zdatnost. Ta je tu jen
souèástí ostatních potøebných dovedností a znalostí. Pro oddíl
sloený z dìtí s rùznými schopnostmi je týmová práce na
plachetnici nedocenitelným výchovným prostøedkem. Tohle já povauji za stranì dùleité, aby v kadé dìtské skupinì bylo místo pro seberealizaci jednoho kadého jejího èlena a zároveò, aby tam byl prostor pro zdravou dravost a touhu
podílet se na úspìchu a vítìzství skupiny. Z mého pohledu
je posádka oplachtìné pramice, samozøejmì v ideálním pøípadì, takovou skupinou.
V malé posádce, kde jsou dìti závislé na sobì navzájem,
se uèí odpovìdnosti, jejich vztahy jsou provázanìjí. Prohlubují se jejich sociální zkuenosti a dovednosti, v dnení
dobì tolik potøebné a v naem kolství tak zanedbávané.
Samozøejmì, e tohle vechno by mìla poskytovat kterákoli
skautská druina, ale u posádky plachetnice, nìkde uprostøed
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pøehradní nádre, mi to jen pøipadá intenzivnìjí.
Plachetnice je jedním ze základních romantických atributù dìtských snù, vedle pejska a koèièky, konì a coltu, rytíøe
a hradu. Objevitelské plavby, historické i vymylené cestopisy, hrdinní kapitáni, to vechno je pøeplnìná studnice pro
èerpání nápadù, pøíbìhù, legend a vzorù. Dalí vìc, kterou
toti povauji za dùleitou je umìní hrát si a snít. Èím déle,
tím lépe, dospìlost není nic, o co by mìly dìti stát.
Jachting je sám o sobì atraktivní sport s pøídechem romantiky zaoceánských plaveb, plných odvahy a dobrodruství.
Jako souèást vodního skautingu vak nabízí mnohem víc.
Ve spojení ideálu silných námoøníkù a odváných objevitelù se skautskými principy je velký potenciál pro výchovu
mládee. Vyuití tohoto potenciálu jako metodických pomùcek je nevyèerpatelné. Pøíklady hrdosti, sounáleitosti
a nutné káznì námoøníkù váleèných lodí jsou dobrým vzorem pro krojovou disciplinu; rùzné situace vznikající na lodích plujících osamocenì poukazují na nutnost poslunosti
a dùvìry ve vùdce a rádce výmìnou za jejich zodpovìdnost;
odvaha a rozvánost se ukazují jako nerozluèná dvojice...
nakonec u Ovidius napsal, e dìti potøebují vzory.
Takovýchto moností, jak nenásilnou a poutavou formou
sdìlovat dìtem základní nejenom skautské principy a pravidla, dává jachting a jeho historie skautské výchovì nepøeberné mnoství. A jestlie hledáme zpùsob, jak uèinit skauting lákavìjím pro více dìtí, tohle by mohl být jeden z nich.
Zvlá v dnení dobì, kdy je u dìtských organizací kladen
stále vìtí dùraz na kvalitu pøi vyuívání volného èasu. Pro
rodièe by mìl být Junák zárukou takové kvality. Nabízí-li
pøi tom jetì jachting, pak zvlá v dobì, kdy je mláde stále
nároènìjí ve svých poadavcích na zpùsob trávení volného
èasu, jsem pøesvìdèena o zajímavosti a poutavosti takové
nabídky pro dìti i jejich rodièe, kteøí mají èasto v rozhodování hlavní a poslední slovo.
Pøedpokládám, e v pøímoøských zemích, jako je v první
øadì Británie nebo USA, je plachetní skauting víceménì samozøejmostí. Musím øíct, e mi to nedalo a e jsem se troku poohlédla, abych zjistila, e u v roce 1909 zaloili v Anglii odbor námoøních skautù, Sea Scouts. Ti mají dokonce
svojí vlastní pøíruèku od sira Roberta Baden-Powella, Sea
Scouting for Boys, vydanou v roce 1911. Dalí verze rozíøená o teorii námoønických dovedností, kterou sepsal B-Pho starí bratr Warington, Sea Scouting and Seamanship for
Boys, byla nadenì pøijata a doèkala se reedice v roce 1939.
Úvod této rukovìti, který jsem si pøeèetla na internetových
stránkách amerických námoøních skautù, pøedèil, vzhledem
ke svému stáøí, mé oèekávání. Je jasné, e u v dobì, kdy
byla pøíruèka psána, byl námoøní skauting velmi populární.
Pro mì jsou vak skauti pod plachtami záleitostí neobvyklou a v podstatì elitní. Elitáøství je také asi to jediné, co
by mohlo být vadou skautského jachtingu. Takové riziko s sebou, i kdy v tomto pøípadì oprávnìné, vìdomí vlastní výjimeènosti vdycky nese. Povauji ale za pøirozené, e kadé
tak velké hnutí, jako je Junák, bude mít, tak jako tøeba armáda, jakousi elitní jednotku. Pøi zachování zdravé hrdosti,
pokraèování na následující stranì
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mùe taková skupina dokonce pozvednout sebeurèení ostatních èlenù hnutí. Pokud to skauttí jachtaøi vezmou za správný konec, mohou být skuteènou vlajkovou lodí Junáka.
Slyela jsem nìkoho øíkat, e vodní skauti jsou buï vodní, nebo skauti. Já absolutnì nemám ambice tohle posuzovat, chci jenom øíct, e kladení pøíliného dùrazu pouze na
jachting by mohlo být v koneèném dùsledku kontraproduktivní.
Tuhle poznámku jsem musela uvést, protoe nemám ráda
extrémy na kterékoli stranì.
Skauting dnes není záleitostí, kterou by se dìti mezi svými vrstevníky zrovna chlubily. Nesouhlasím s tím, ale je tøeba
brát to jako fakt. Z vlastní zkuenosti vím, e ani dospìlí
a èasto vzdìlaní lidé nereagují zvlá obdivnì. Tøeba na tom
nìco zmìní probíhající kampaò Junáka v tisku.
Na druhou stranu jachting - to je nìco! Jachtaøùm se nikdo
nevysmívá. Je pravdìpodobné, e oplachtìní skauti by mohli pøi vnìjí presentaci spojit klady skautingu a jachtingu
a tak docílit lepích ohlasù. Tady se vlastnì z jiné strany
dostávám znovu k ji zmiòované vlajkové lodi.
Zatraktivnìní skautingu specializací nìkterých vodáckých
oddílù na jachting by mohlo pøinést nový model zpøístupòování hnutí i pro suchozemské oddíly.
V tom spatøuji jednu z cest, jak uèinit skauting zajímavìjím i pro dalí dìti s ménì skautskými zájmy. Tak jako je
radio-skauting, nebo díky blíícímu se JOTI známý internetový skauting, mohly by se nìkteré oddíly specializovat úzce
na jeden smìr. Alespoò ve vìtích mìstech, nebo v místech
se specifickou tradicí, by mohl být napøíklad oddíl skautských modeláøù, skautský pìvecký sbor, oddíl skautù - horolezcù a podobnì. A to nejenom v roverských kmenech,
které se vìtinou specializují samovolnì, protoe to vìk èlenù s sebou nese, aby kmen zùstal pro dospívající skauty zajímavým, ale i pro mladí vìkové skupiny.
Uznávám, e jakékoli uí zamìøení s sebou pøináí zvýené finanèní náklady. S tìmi ale musíme poèítat v kadém
pøípadì, chceme-li skauting zatraktivnit pro co nejvìtí mnoství dìtí. Je zcela zjevné, e klasický model skautského oddílu, u nás dlouhými a opakovanými zákazy jaksi zakonzervovaný, nemá dnes irokým masám dìtí co nabídnout
(zdùrazòuji to irokým, protoe pro èást dìtí je natìstí
stále lákavý). Na druhou stranu vìøím zákonitosti, e s masovostí, tedy kvantitou ubývá kvality, tedy výbìrovosti. Specializované oddíly by právì toto nebezpeèí eliminovaly tak,
aby Junák zùstal výbìrovou organizací, která má zároveò co
nabídnout kadému.
Zároveò by specializace mohla být motivaèní i pro èinovníky a vedoucí, kteøí by se mohli pøi práci s dìtmi vìnovat
svým koníèkùm. Tenhle aspekt mì napadl úplnì náhodou
a kdy o nìm tak pøemýlím, zdá se mi stále zajímavìjí.
Doufám toti, e by urèitá míra specializace pøivedla ke skautským oddílùm lidi, kteøí by jinak nenali pro sebe v klasické
junácké náplni dostateèný prostor pro realizaci.
Do specializovaných oddílù by bylo zároveò v nìkterých
pøípadech jednoduí integrovat handicapované dìti. V klasickém oddíle s sebou zaèlenìní kupøíkladu slabozrakého
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nebo nechodícího èlena nese pomìrnì velké nároky na vedení i dìti, a zejména na pøizpùsobení programu. V oddíle
skautských modeláøù by se mohl nechodící bratøíèek zapojit
stejnì lehce jako do pìveckého sboru nevidomá sestøièka.
Vìc integrace je samozøejmì mnohem rozsáhlejí a komplikovanìjí, ne jak se mi nechtìnì podaøilo napsat, ale pøilo mi vhodné ji zde alespoò zmínit. Kdybych se o tomto
mìla rozepsat, nebralo by to konce a také to pøíli nesouvisí
s jachtingem a potamo zadaným tématem.
Nabídnout kadému nìco, by mohl být v dnení dobì ten
správný smìr. Uí specializací a tedy, jak doufám, s tím
souvisejícím zvýením kvality a atraktivity, by se skauting
mohl otevøít skupinám dìtí, kterým dosud nemìl co nabídnout. Samozøejmì, e souèástí co nejvìtího spektra nabízených moností by zùstaly klasické oddíly, tak aby nabídka
vyuití volného èasu v Junáku byla co nejkomplexnìjí.
Úplný odklon od klasického skautingu by nemìl nastat ani
ve specializovaných oddílech, aby byla zachována celistvost
a kontinuita hnutí, jeho mylenek a cílù. Oddíly by se mìly
specializovat pouze formou a ne obsahem, který by mìl zùstat jako základ a pojítko. A to v pøípadì, e za obsah budeme povaovat tradice, mylenky, ideály a za formu zpùsob
jejich udrování, íøení a pøedávání. Zachování tradic a ideálù musí být základní podmínkou pøi specializaci, protoe
jenom tak bude tato pro skauting pøínosem a nikoliv jeho
koncem.
OSTØÍM, TO TO FRÈÍ!
Teï bych se jetì mìla dostat k tomu praktický v zadání
témata této práce. Moje úvahy se zatím jenom hemí samými
kdyby a by a tak podobnì. Jsou to toti jenom úvahy, úvahy
o rùzných smìrech, dopadech (to vypadá jako bych psala o meteoritických rojích) a kombinacích. Snaila jsem se tady o výèet veho, co se mi zdálo, e mùe jachting skautingu pøinést,
jak ho mùe obohatit, inspirovat. Samozøejmì, e vechno, co
jsem zde zmínila se rùznì pøekrývá a prolíná a nìkde je mnou
zmiòovaný význam ponìkud pøenesený. Nìkdy jsem, pravda,
trochu naivní a idealistická. Kromì toho nejsem vodák a tak
mohou nìkteré mé soudy pùsobit sue. Nemám tolik zkueností se skautským jachtingem (spí nemám vùbec ádné, kromì týdne, který jsem strávila umýváním paluby a rozèilováním
se nad vystydlým jídlem), abych mohla hovoøit dostateènì zasvìcenì. Mùj pohled je tedy v podstatì velmi laický. Na druhou stranu takový pohled zvenku mùe být nìkdy pøínosný,
právì tím, e není zatíen dlouhodobou a nìkdy stereotypem
únavnou zkueností.
Ve svém dodatku k Vùdcovské práci jsem se, jak bylo zadáno, pokouela definovat skauting vlastními slovy, a vznikly z toho tyhle velevìty, take já si teï dovolím ocitovat sama sebe:
Skauting je hnutí mladých lidí, kterým dává monosti,
jak úèelnì trávit èas, nìco se nauèit, poznat a zocelit sebe
sama, které pøipravuje na role otcù, matek, obèanù. Skauting spojuje mladé lidi, kteøí mají rùzné názory, jsou rùzného
vyznání, rùzného pùvodu a národnosti, kteøí vak mají stejný cíl. Skauting dává monosti, spojuje, ukazuje smìr, cestu
pokraèování na následující stranì
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a cíl. Ale jít musí èlovìk sám.
V podstatì bych na tom ani dnes nic nemìnila, jen bych
k tomu dodala, e nezáleí na tom, jestli nae kroky po této
Cestì bude doprovázet zpìv lesního ptactva, køik rackù, nebo
vùbec nic, cíl zùstává poøád a pro vechny stejný. Je to vlastnì
jen dalí metafora pro formu a obsah. A já povauji obsah
za dùleitìjí, forma je druhotná. Pouze v pøípadì, kdy sama
od sebe vychází z obsahu, je opodstatnìná.
Hrom do sudu s rumem! A k tomu vemu jsem se dostala
od obrazu oplachtìné pramice tie brázdící vody Velké
Loue!



Jsem ráda, e jsem tohle zaèala sepisovat. Znovu se mi
toti potvrdila zkuenost, e kdy jsem donucena o nìèem
mluvit nebo psát, tøíbím tak své názory. Jsem toti pøinucena mylenky, které mi bez ladu a skladu, èasto jen jako zbrklé
nápady, poletují hlavou, utøídit promyslet a zformulovat,
zkrátka dát jim hlavu a patu.
Jako mladí a kolou povinná, jsem mìla k podobným písemným a slohovým pracím odpor, ale èasem jsem zjistila,
e mi vlastnì pomáhají pøi orientaci v mých vlastních názorech a mylenkách. Co je ale zbraò dvouseèná, protoe tak
èasto zatahuji do obecného témata subjektivní, èasto a pøíli osobní, poznámky. Jsou-li pro ètenáøe ruivé, pak se za
nì omlouvám. K práci jsem ale pøistupovala seriosnì a doufám, e je to znát, psala jsem ji ráda.



Pouité zdroje:
Cestou k Pramenùm - Kol. historické komise pøi ÚRJ; Junácká edice, Praha, 1994
Z deníku kapitána - Vosátka Mirko; Leprez, Praha, 1997
Vývojová psychologie I. - Vágnerová Marie, RNDr. CSc.;
Karolinum, Praha, 1997
Moderní psychohygiena - Bartko Daniel; ze slov. orig.:
Obzor, Bratislava, 1975; pøekl. Hana Broková, Panorama, Praha, 2. rozíøené vyd. 1980
Pøednáky:
Obecná pedagogika a dìjiny - Váòová Marie, PhDr.;
Obecná a vývojová psychologie - Kucharská Anna, PeaDr.;
oboje na PedF UK ve k. r. 1997/98 jako souèást pøednáek
oboru SpPg
Internet:
http://www.seascout.org/-Sea Scouts B.S.A. - oficiální str.námoøních skautù USA
http://rotterdam.scouting.nl/calandtroep/- Seascoutstroop
Calandtroep - stránky nizozemského pøístavu námoøních
skautù
http://europe.seascout.org/- European Sea Scouts - oficiální evropské str. námoøních skautù
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Námìt od Èajíèka
Po pøeètení tohoto následného èláneèku jsem si uvedenou
slubu objednal a mohu ji nám vodákùm tak i vodním skautùm
doporuèit, je prostì super. V nejblií dobì se objeví dle dohody na tìchto vodních stavech i nìkteré øeky s øek ruèním odeètem. Jedná se i o øeku Tanvaldskou Kamenici, kterou ná oddíl jezdí na jaøe pravidelnì. Zvate jestli není tato nabídka i za
mírný poplatek senzaèní.

2. vodácká revoluce

(pøevzato se souhlasem ze serveru: www.raft.cz)
U jste si nìkdy øíkali:Kdybych to jen tuil, e nìkde je tolik
vody, jistì bych tam jel. Prostì jste provihli vyí vodní stav,
který výjimeènì umoòuje sjídìt daný úsek.
To zamrzí, zvlátì pokud je úsek sjízdný tøeba jednou do roka. Nebo jste zrovna u nìjaké øeky a pøemýlíte nad její sjízdností? Nevíte limit? Oj, nepøíjemný problém, který Vás
mùe nahnat do nesjízdné øeky nebo naopak odradit od sjídìní. Donedávna nebylo
moné si jednodue v terénu ovìøit aktuální
vodní stav, pokud jste nemìli pøístup k internetu nebo alespoò na Teletext ÈT. Jene
dostat se na internet nìkde u øeky je znaènì
problematické. Navíc by jste sebou museli brát minimálnì nìjaký pøenosný poèítaè s pøíslunou GSM kartou nebo kvalitním mobilním telefonem. Jak uznáte, je to velmi nepohodlné
a ne kadý má takové monosti.
Od dneního dne je tomu jinak. Jsou pøipraveny dvì aplikace, které by mìly pokrýt celou oblast dosahu na aktuální vodní
stavy s limity. A co k tomu budete potøebovat? Nebojte, ádné
speciální výdobytky poèítaèové vìdy. Staèí Vám k tomu pouze
mobilní telefon, který stejnì vìtina z vodákù vlastní a který si
bere sebou na vodu. Abych byl trochu konkrétnìjí. Zaènu tím
jednoduím. První aplikací je WAP podoba stránek s aktuální
sjízdností. Ta by Vám mìla ulehèit dohledat aktuální vodní stav,
pokud jste nìkde náhodnì a nemáte daný úsek vybraný druhou
metodou. Jedinou podmínkou je mít mobil s aktivovanou wap
slubou. Po pøipojení na www.raft.cz se Vám ìlovat. Takté by
mìly slouit pouze jedné osobì, která si je pøedplatila a ne celým vodáckým skupinám.
Jetì malé vysvìtlení - bude zpoplatnìno pouívání aplikace
a ne aktuální vodní stavy. Ty jsou dostupné zdarma na naem
webu. Proè to zdùrazòuji? Aplikace jsou závislé jak na dodání
stavù z CHMU, aby se z nich mohla vypoèítat sjízdnost úsekù,
tak i na SMS bránì jednotlivých mobilních operátorù. Pøípadné poruchy èi výpadky jedné ze stran ovlivní zaslání SMS zprávy. Nebojte, to se stává jen zcela výjimeènì a vìøím, e mylenku u ádné promarnìné sjízdné úseky nijak neohrozí.
Pokud má o tyto sluby nìkdo zájem, napite mi. Jestlie si
je objednáte jetì do konce roku, získáte tím provoz zdarma do
konce roku 2001.
e-mail: ptacek@raft.cz
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EXPERIMENTÁLNÍ ARCHEOLOGIE III

MY MÁME HLAD
Pavel Bár - Pavlík

Encyklopedie definuje hlad jako dùsledek energetických
potøeb tkání organismu, vedoucí ke stahování aludku a uvolòování trávících áv v aludku. Pøi déletrvajícím hladu nastupuje pokles tìlesné hmotnosti. A stejnì jako vìtina z nás, ani pravìcí lidé nechtìli dret tuto nedobrovolnou dietu
zvanou hlad. Proto si u oni vymýleli rùzné zpùsoby pøíprav potravy, od jednoduchých cest k naplnìní aludku a
po sloité recepty. ádná kuchaøská kniha se nám z pravìku
sice nedochovala, pøesto si ale mùeme za pomoci rùzných
stop udìlat pomìrnì dobrou pøedstavu o jídelnièku naich
prapøedkù.
Rostlinná potrava zøejmì tvoøila vìtí èást stravy neli
potrava získaná lovem. Rostliny byly po nasbírání buï neupravovány, nebo zpracovávány suením èi vaøením, popøípadì mletím. Vyuít mùeme známé druhy rostlin (kopøiva,
bez, mateøídouka, lípa, máta, jahodník, ostruník, rùe ípková, atd.). S jejich pomocí mùeme rùznými kombinacemi
a postupy pøipravit èaj, salát èi polévku.
V naem oddíle jsme si vyzkoueli i velice poutavý experiment - vaøení polévky v kravském bachoru. Vyèitìný hovìzí bachor se zavìsí na døevìnou trojnoku. Poté se do nìj
nalije voda a pøidají rùzné ingredience - mrkev, petrel èi
dalí druhy zeleniny a podle chuti i pøípadné jiné rostliny.
Polévku ohøejeme kameny nahøátými v ohniti, které vloíme do bachoru a které uvedou vodu do varu a neuvìøitelnì
rychle. Stejnì tak neuvìøitelnì dobrou chu má i výsledek
této zvlátní metody vaøení polévky.
O nìco sloitìjím zpùsobem pøípravy potravy je zpracovávání zrní v mouku a následné uití pøi peèení. Zrní se nejsnadnìji rozemele v takzvané zrnotìrce, co jsou vlastnì dva
velké kameny, mezi nimi se tlakem rozdrtí na mouku.
Jednoduchý postup, kterým se dá vyrobená mouka vyuít,
je peèení placek. Do mouky pøidáme trochu soli a za stálého
míchání pøiléváme vodu. Tìsto musíme dùkladnì propracovat, nesmí být pøíli øídké.
Z takto upraveného tìsta upeèeme placky - uplácáme je
z kusu tìsta v dlaních a peèeme ji po obou stranách na plochém rozpáleném kameni. Uplácaná placka by nemìla být
tlustí ne 1 cm a jíst by se mìla co nejdøíve po upeèení jetì
teplá.
Dalím zpùsobem vyuití tìsta je peèení chleba ve vlastní
chlebové peci. Poèátky chleba spadají do neolitu a eneolitu
(7000 - 5200, resp. 3500 let pø.n.l.).
Nejprve si postavíme pec. Jednoduchá pec se staví z proutìné konstrukce, která je obalená hlínou. Tu mùeme smísit
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s trávou pro lepí drení. Kostra se vymazává odspodu nahoru, po vymazání se nechává pøed pouitím jetì vysuit.
Pec poøádnì roztopíme (nejménì hodinu), vymeteme hoøící døevo a uhlíky, a pokud je pec opravdu poøádnì rozehøátá, mùeme do pece vloit chleba. Pod kadý bochníèek
jetì nasypeme mouku. Pak do pece vloíme nádobu s vodou a pec zavøeme a ucpeme vechny otvory. Asi za hodinu
a hodinu a pùl je chléb hotový a mùeme jej servírovat.
Chu takto pøipraveného chleba je opravdu vynikající a v nièem si nezadá s kdejakou dobrotou dnení doby.
Chlebová pec je vidìt na obrázku.
Rád bych se jetì krátce zmínil o zpùsobech rozdìlávání
ohnì. Jsou dva - tøením døev a køesáním. Postup pøi rozdìlávání ohnì tøením døev je popsán v kadé tábornické pøíruèce. Je to ona známá metoda, ke které potøebujeme luk s koenou tìtivou, prkénko, vøeteno a horní loisko (nejlépe
kámen s malým dùlkem).
Získání ohnì køesáním je ménì namáhavé ne tøením.
Dùleité jsou vak správné pomùcky - ocílka, pazourek
a troud. Ocílka je kus dobøe zakalené oceli s vysokým obsahem uhlíku (v nouzi lze pouít i kousek pilky na elezo).
Úderem o ostrou hranu pazourku èi køemene vylétne sprka
jisker. Jen velké jiskry jsou schopné pøenést oheò do èerného látkového troudu. Troud je hmota uchovávající jiskru,
která nehoøí, pouze pomalu hne. Troud je døevìný (trouchnivé døevo z paøezù) èi látkový (vzniklý zuhelnatìním bavlnìné látky).
Doufám, e na vaich táborech èi výpravách heslo, pouité v názvu èlánku, neslýcháte, a pokud ano, zkuste nìkterý
z uvedených receptù! Nejen, e se dostateènì najíte, ale zároveò si i úasnì pochutnáte.
Pouitá literatura a kreslené obrázky: H. a J. Èervinkovi,
L. Tintìra: Výpravy do pravìku.
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1. pøístav vodních skautù Tøebíè 614.10
L. P. 2001 íal

POKØIK:
výzva:
odezva:
výzva:
odezva:
výzva:
odezva:

Loï!
Ahoj!
Vodì!
bluòk!
Junákùm tøikrát!
Zdar! Zdar! Zdar!

Nebudu se zabývat temnou minulostí, kdy byl Junák zruen a obnoven a zase zruen a opìt obnoven. Zaènu tedy tam,
kde vznikl Ná pøístav. Bylo to 30. listopadu 1989, kdy hlavní
kapitán Alois Puèalík - øeèený Ali oznámil vem shromádìným vedoucím oddílù 31. PS pøi Elitexu Tøebíè, e zakládá pøístav vodních skautù a vyzval ostatní, aby neváhali a pøidali se. Nikdo nezaváhal. Pøístav mìl v zaèátcích 6 oddílù
chlapcù a dìvèat, kteøí záhy vymìnili èervené pionýrské átky
za modré. Minulost je dávno zapomenuta a ije jen ve vzpomínkách a skutcích døívìjích èlenù pøístavu. Pøeskoèím tedy
roky plné práce a zaøizování a budovaní nové klubovny a vrhnu se rovnou na souèasnost.
V souèastné dobì má pøístav 6 oddílù. Jsou to 1., 2., 4., 5.,
6. oddíl a také 5. smeèka vlèat. 1. oddíl se do pøístavu pøidruil v roce 1997, kdy pøevzal èíslo, barvy a tradice ivoøícího pùvodního 1. oddílu, a je spíe pozemní, i kdy v posledních letech zmìnil barvu krojù a jezdí na vodu, stejnì
jako ostatní. 2. oddíl má vlastní klubovnu a nikdo neví, jaká
je tam vlastnì situace. 4. oddíl je plný malých a nadìjných
abièek. 5. oddíl je ten, ze kterého pocházím a o kterém napíi více podrobností, ale a o nìkolik øádkù níe. 6. oddíl
má také vlastní klubovnu a daøí se mu docela dobøe. Je to
koedukovaný oddíl a jeho souèastným kapitánem je Tomá
Scott Kotrba. V 5. smeèce se angauje Jeek a Honza Uher.
Tato smeèka vznikla z 5. oddílu a vede si velmi dobøe a nadìjnì. Tak, to bychom mìli hrubý výèet oddílù naeho pøístavu. Mìli jsme jetì 3. oddíl vodních skautek, ale ten se
rozpadl a nikdo doposud nebyl schopen ho obnovit. Nejvìtí osobností pøístavu a nejen pøístavu byl po dlouhá léta Alois
Puèalík, Ali, který letoní rok pøedal svoji funkci pøístavního kapitána Zdeòkovi Dvoøákovi, který byl kapitánem 6.
oddílu VS Tøebíè.
Ná 5. oddíl VS Tøebíè vznikl 21. øíjna 1988, kdy z tradièního 1. oddílu odeli Jan Uher a Tomá Vrka, aby kolem
sebe shromádili nìkolik málo nadencù a zaèali nanovo.
Zpoèátku oddíl fungoval pod 31. PS Elitex Tøebíè a souèasnì jako oddíl mládee Èeského svazu ochráncù pøírody.
Schùzky se konaly v dnes ji neexistující klubovnì na Hasskovì ulici. Na podzim 1989 byl 5. oddíl jedním z prvních,
které se vrátily zpìt pod skautskou vlajku. Od ostatních tøebíèských vodákù nás odlioval silný dùraz na ochranu pøíro-

dy a záhy také táboøení v indiánských stanech teepee vlastní
výroby, tehdy prvních ve mìstì. Pro letní táboøení jsme objevili ostronu u Vanèe, dnes jedno z nejvyhledávanìjích
táboøi. Tábory 5. oddílu se zde konaly v letech 1989-91,
v roce 1992 stála nae teepee pod Halíøkou na Daleické pøehradì, pak dvakrát v Novohradských horách, v letech 199597 u Podhradí nad Dyjí, pøièem v roce 1997 absolvovali
starí chlapci i puák po Sázavì a v roce 1998 jsme spoleènì s 6. a 4. oddílem absolvovali expedici Dunajec-Tatry.
V roce 1999 to bylo splutí Ohøe plus stálý vlèácký tábor
u Vanèe. V následujícím roce jsme zapomnìli na vodáckou
tradici a uspoøádali pouze stálý tábor na Dyji nedaleko obce
Podhradí nad Dyjí. Letos jsme se opìt vrátili na øeku a to
sice Berounku, kde jsme uspoøádali tøináctidenní mutábor.
V oddíle se vystøídalo nìkolik vùdcù, v souèasnotsti jsou to
Roman Houdek (Koak) a já, tedy Milan Maxa (íal). Obèas nám vypomáhá Mojmír Novotný a také Ivan Touka
(Èuzl). Kadoroènì se úèastníme Závodu Pøes tøi jezy v Praze. Ná oddíl tradiènì organizuje vodácké závody na øece
Jihlavì Lorenzova stuha a Èajová plavba. Kadý rok se také
úèastníme paèkové ligy. V okresním kole Svojsíkova závodu jsme zvítìzili pouze v letech 1995 a 1997, ale plánujeme velkolepý návrat. Kadým rokem na Vánoce jezdíme
sbírat jmelí a to následnì rozdáváme kolemjdoucím na Karlovì námìstí v Tøebíèi za pouhý úsmìv a obrázek. Kadý
rok také pomáháme s organizací rockového festivalu Zámostí a úklidem kolem øeky Jihlavy. Chodíme také slaòovat na cviènou horolezeckou stìnu a plavat na krytý bazén.
V souèasné dobì má oddíl dvì druiny skautù (ve kterých
je zapojeno i 6 dìvèat), druinu roverù a mìli jsme i smeèku
vlèat, ale ta se oddìlila a utvoøila vlastní uskupení a to sice
5. smeèku vodních vlèat, kterou vede Jeek a Jan Uher.
Schùzky míváme oddílové a druinové. Druinovky jsou
jedenkráte do týdne a oddílovka je vdy jednou za ètrnáct
dnù.
Ná vozový park (vlastnì flotila) se skládá ze 7 rychlostek
(P 620), z nich jsou dvì naprosto nepouitelné je jejich stáøí odhaduji na dobrých 16 let. Máme také spousty kanoi,
které jsou ve stavu rozpadu a kadý rok je musíme lepit.
Chystáme se zakoupit nové lodì a také dokonèit klubovnu
na Staøeèce, která nám slouí i jako lodìnice a kterou jsme
si postavili vlastníma rukama. Vlastníme takté nìkolik málo
kajakù a dokonce i nìjaké døevìné lodì z let dávno minulých. V lodìnici jsou také tøi limuzíny P 550, ke kterým máme
i kompletní takelá. Pouíváme je na nedaleké Daleické
pøehradì, kde je tradièní táboøitì Lavièky. Tam se také
v letech 19911999 konaly lesní koly a lesní kurzy vodních skautù.
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CO VYSÍLALO RÁDIO STVOØIDLA NA FREKVENCI 2001
aneb X. LVS Vydøí stopa 3.-12.8. z pohledu vùdce II.

PROGRAMY PRO VODÁCKOU VÌTINU èili NA
POMOC KAPITÁNSKÉMU VZDÌLÁVÁNÍ
Poprvé od roku 1991 neprobíhala LVS v blízkosti velké
vodní plochy, nýbr u bystøe proudící øeky. Osobnì jsem si
od toho hodnì sliboval, ti, kteøí znali srpnovou Sázavu lépe,
mé nadení mírnili. Ta voda tam toti vùbec nemusí být a místo sjezdu Stvoøidel pojedeme maximálnì do Ledèe ... Domluva byla taková, e pokud bude na Stvoøidlech dostatek
vody, odpískáme vechny ostatní programy a budeme jezdit, dokud to pùjde. Vylo to fantasticky, témìø celý první víkend, kdy jsme spali na pùdì stodoly vydøí
stanice, drobnì prelo, take po pøestìhování na základnu vysokomýtských jsme
sjídìli Stvoøidla skoro celé pondìlí. Na
úterý byl naplánován výjezdní den na
Pìtku, co je lom u Lipnice, kde se potápìlo, procvièovala záchrana tonoucího,
prusíkovalo, slaòovalo a jetì se sjídìlo
po nejdelí a nejvyí lanovce, jakou jsem
kdy vidìl. Ve støedu byl kromì eskymování jediný vodácký program a v noci,
kdy posluchaèi splouvali na kanoích do
Sluneèní zátoky, kde pak probìhly Noèní
obrazy. A zase to dopadlo dobøe, nebo,
zatímco pøes den bylo zataeno a dokonce poprchávalo, na noèní plavbu se vyjasnilo a Sluneèní zátoku jsme na ten veèer mohli pøejmenovat na Mìsíèní. Jak jsme se dopøedu báli, e voda nebude,
nakonec jsme v ní byli kadý den. Ve ètvrtek byla jízda na
kanoích souèástí hry Ètverce, ale hlavnì probìhl naprosto
regulerní slalomový závod, který se vemi detaily (ruènì
malované brankové tyèe a jejich oznaèení) pøipravil Guma.
Jen v pátek nás poèasí pøinutilo omezit soutìe a hry na vodì
na teorii a lepení lodí, které mìlo být formou oplátky za jejich zapùjèení, jsme zruili úplnì. K programùm pro vodáckou vìtinu patøí také Pøíroda okolo vody, kterou provedly
Béïa se Støelkou naprosto neotøelou formou. Po krátkém
úvodu mìly jednotlivé posádky vlastní praktické úkoly, take v prùbìhu dalích nìkolika dní jsme mohli sledovat posluchaèe popocházející v pøedklonu a s encyklopediemi
v podpaí luèinami i bory a v popsaných sklenièkách na zápraí kuchynì pak jejich úlovky. Krátce, povedlo se to kapitánské vzdìlávání témìø stoprocentnì.
PROGRAMY PRO INDIÁNSKOU MENINU
S tou romantikou nám to hrálo jedno k druhému: jednak
nám ji pøihrávalo samo prostøedí, pak jsme mìli Gumu, který je kromì spousty jiných svých èinností také nadeným
hráèem lakrosu, a hlavnì jsme získali Kinga, který sice pøijel jako skromný úèastník, ale jako instruktor Praské lesní
koly pøivezl s sebou est obøích lukù a tolik souprav na rozdìlávání ohnì tøením døev, e mìl skoro kadý svoji vlastní.
Vechno to byly disciplíny, které mìly svou vodáckou pre-
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miéru, stejnì jako výroba totemu, pøi ní se vystøídaly vechny posádky, aby nakonec hotový totem vìnovaly místním
vysokomýtským. Soudì podle hitací, líbila se vodákùm indiántina velmi.
VÍKEND NA VYDØÍ STANICI
I toto byl Bédin nápad a zase to bylo nìco zbrusu nového.
Posluchaèi si pomocnými pracemi na záchranné stanici odpracovali dva noclehy v podkroví a jetì
se jim dostalo zasvìcené pøednáky o vydrách a zde chovaných dravcích (viz názvy posádek). A protoe jsme opìt mìli
tìstí, byla pøednáka spojena nejen
s pøedvedením moøského orla Charlieho
(zdatného motýlkáøe), ale hlavnì s moností pohladit si èerstvì pøivezené vydøí
mládì, co se vám jistì nepøihodí kadý
den. Pracovníkùm vydøí stanice se zas asi
nepøihází èasto, aby jim nìjaká exkurze
nechávala trièka s emblémem vydøí stopy. Kdy jsme si tak vzájemnì dìkovali,
nebylo to ani z jedné strany formální ...
A JETÌ KRÁTCE ZE SPORTU:
6:3, 7:1, 12:6, 420 centimetrù a první
Dvoøák. Èasové znamení ohlásí pùlnoc.
Dobrou noc, váení posluchaèi!
(autentický záznam hláení rozhlasového redaktora, kterému zbývalo do èasového znamení jen nìkolik sekund.)
Nìjak podobnì to bylo s èistì sportovními programy i na
Vydøí stopì. Od dob, kdy bývala na vodáckých kursech aspoò jedna orvávaèka dennì, jsme se propracovali k tomu,
e jedna za týden staèí. A to jetì tvrdím, e Ètverce v podstatì orvávaèkou nejsou (i kdy ti, kteøí nìkolikrát pøebrodili kamenitou Sázavu, asi mou argumentaci neuznají),
e v nich pøedevím záleelo na taktickém rozvaování a koneènì i na urèitém vztahu k poezii. Vy, kteøí jste tam nebyli,
pøedstavte si, e celé odpoledne bìháte do kopcù, brodíte
pøes øeku, jezdíte na kole èi na lodi, abyste sestavili jakousi
ifru, která praví:
Kotouè hnoucí pomeranè ve dne citron v noci
Jak slunce v mokrých vlasech basketbalistek po zápasech
A k tomu po vás nìkdo, kdo s vámi celé odpoledne nebìhal, chce, abyste poznali autora! Franta Topinka dokonce
Jana Zábranu tipoval, nebyl si vak jistý a nahlas to neøekl.
Dlouho si budu pamatovat reakci íala z vítìzného drustva: Jó, jó, vidí to? Vona má zranìnou nohu, vona je zranìná, my jsme se pohádali, ale vyhráli jsme to! O slalomu
(jelo se na kanoích i na kajacích) u jsem se zmiòoval, tak
jetì krátce k lakrosu. Na pøedchozích lesních kolách jsme
hrávali softball, letos jsme vak nemìli Maka, a protoe nikdo neumí nadchnout pro softball jako on, hledali jsme ji-
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nou hru. Natìstí tu byl Guma a ukázalo se, e nikdo nedovede nadchnout pro lakros jako on ...
PROGRAMOVÉ VRCHOLY
Ten název úplnì nesedí. Pravda, vechny programy pøipravované pøedem jako vrcholy, se jimi skuteènì staly. Problém je v tom, e podle hitace i soukromých vyjádøení posluchaèù, byly za takové povaovány i nìkteré, u nich to
dramaturgie nepøedpokládala. Moná jsem patný programový øeditel, ale nìjak mi to nevadí ...
NOÈNÍ OBRAZY
Ta hrozná kniha, pokadý kdy jsem ji vidìl, nikdy jsem
neel spát pøed svítáním. To bude vorvávaèka!
Nemohl jsem Jácka pøesvìdèit, e první díl Zlatého fondu
her obsahuje také nìco jiného ne drsòárny a e tahle noc
bude nìná jako z Fitzgeraldovy povídky. Fakt je, e jsem
pøed posluchaèi vùbec nemìl knihu vytahovat, mìl jsem se
svùj part nauèit zpamìti, navíc jsem zasel nedùvìru tím, e
jsem opakovanì vyzýval k dobrému obutí, teplému obleèení
a zabezpeèení proti deti. Ve skuteènosti jsem jenom chtìl
zabránit tomu, aby se mimoøádný záitek ze vzájemného
otvírání se v malé skupince u zapálené svíèky neoslabil tím,
e posluchaèi budou sedìt v mokru roztøesení zimou. Dopadlo to stejnì jetì jinak, nebo samotný záitek z Noèních
obrazù (Oni jsou na sebe moc hodní, konstatovala Béïa)
pøekryla u zmiòovaná noèní plavba.
ÈARODÌJKA
Èarodìjka je vrtoivá, zkrátka enská.
Tady nemohu nebýt osobní. Kdy mi toti Èarodìjku Støelka poprvé nabízela, mìl jsem pocit, e do zaèátku lesní koly vymyslím nìco lepího. Nakonec jsem byl rád, e Èarodìjku máme a automaticky jsem pøedpokládal, e ji bude hrát
Béïa. Béïa se s chutí ujala reie, veèer pøed hrou mì vak
pøekvapila tím, e bych Èarodìjku mìl dìlat já. Hroznì mì
to bavilo. Jakmile se z lesa ozvaly temné údery bubeníkù
èili ostatních instruktorù, vplíila jsem se mezi posluchaèe,
rejdila mezi nimi, a jak se mi zamanulo, sfoukávala jsem
svíèky jejich ivotù. Moje doèasná role mì úplnì pohltila,
slyel jsem jen bubny. U vìdomí toho, jak zápornou postavu jsem hrál, nevyptával jsem se radìji nikoho, jak se program líbil. Snad byla dostateènì výmluvná skuteènost, e po
ukonèení hry, zùstali vichni posluchaèi na dlouhou dobu

2001/2002
mlèky v Kruhu divadla a dokonce se
spojili v gilwellský
kruh. Organizátoøi
hry to pozorovali
skryti v lese a neodvaovali se tento spontánní rituál
pøeruit tím, e by
kolem tichého
krouku stìhovali pomùcky na hru zpátky do tábora. Byla
nám tam docela zima ...
ZKOUKA ORCHESTRU A HOSTINA
Kdy to budeme hrát vánì, tak to dopadne patnì, ale
ne vtipnì!
Zatímco v pátek si hráli instruktoøi, v sobotu dostali prostor úèastníci. Posledním instruktorským kouskem bylo ranní pøeètení naprosto nemoného programu vysílání, proti
nìmu mìli posluchaèi zaèít reptat (pro jistotu jsme si to
u nìkterých pojistili), aby ho Èarodìjka mohla roztrhat a vyhlásit Zkouku orchestru. Její pøíprava byla v rukou Jeka
mladího, který pak celý den více èi ménì nápadnì spolupracoval na tom, aby úèastníci Vydøí stopy, pøemìnìni v koèovnou hereckou spoleènost Vydrovic rodiny, v est hodin
odpoledne pøedvedli na Orlovech divadelní kus J. K. Tyla
Fidlovaèka. Aèkoli se Jeek o výsledek akce jetì v pozdním odpoledni strachoval, nakonec to byl velký sukces a obecenstvo, sloené z úèastníkù lesní koly Gemini, zùstalo
úplnì auf. Reii zdaøilého kousku mìl íal, který chtìl ten
veèer pùvodnì ujet do Telèe na divadlo Sklep, ale pak uznal,
e toto bylo mnohem lepí, nové melodie na Tylovy texty
vymyslela a s dívèím sborem secvièila Bublinka, v hlavních
rolích se pøedvedli Koich, Mája, Mojmír èi King, ale nejvìtí ok zpùsobil Jácek jako slepý houslista Mare (Jácek
se opravdu jmenuje Mare ...) svou interpretací nìkdejí slovenské èásti státní hymny. Na Orlovech nás chtìli pohostit,
ale já vechny hnal neúprosnì zpátky, ani jsem herce nenechal vychutnat zaslouený triumf. Èekal nás závìreèný oheò
a také hostina zinscenovaná ve stylu kursù polárníka Pavlíèka. To, co instruktoøi celý týden vyprávìli jako humornou
historku, toti situaci, kdy jeden z úèastníkù podobné hostiny vyházel vechny dobroty do kopøiv, aby ukázal, jak si
vytrénoval vùli, pokusili se instruktoøi provést aspoò jako
ert. Posluchaèi vak svírali ubrus z druhé strany pevnì,
Koich si navíc ty nejvìtí dobroty nacpal do záòadøí. Byla
to taková pìkná teèka za tou naí Vydøí stopou.
OPRAVDU LESNÍ
Jetì jsem ve svých poznámkách nael napsáno OPRAVDU LESNÍ, ale u si opravdu nepamatuji, co jsem tím myslel. Snad, e mi letoní LVS pøipadala jako ta nejlesnìjí
ze vech lesních, co jsem jich za ty roky zail. Tak aspoò
nabídnu BONUS o vztahu krkavce k vodním sportùm, jak
ho historicky vybádali posluchaèi v rámci prezentace názvù
svých posádek: Vyslán Noem nezahynul, jak se traduje,
ostrov nael, ale na Noa se vybodl a zùstal surfovat na pøíbojových vlnách. Doporuèuji tímto pøíspìvkem doplnit
dìjiny vodního skautingu.
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Pracovníci Rádia Stvoøidla:
Jeek st. (programový øeditel)
Béïa (technický øeditel)
Pavel (ekonomický øeditel)
Støelka (éfredaktorka vysílání pro koly)
Guma (éfredaktor sportovní redakce)
Datel (éfredaktor vysílání pro indiánskou meninu)
Slùnì (éfredaktor redakce UROB SI SÁM)
Jupp (éfredaktor pro zvlátní úkoly)
Jeek ml. (éfredaktor kulturní redakce)
Externí spolupracovníci:
Thor, Gigant, Vulkán, Cedník, Sysel, Balù, Dr. Ale Toman
Posluchaè zapojující se do vysílání: King
Hosté Rádia Stvoøidla :
Jaka, Tom, Paní Kingkongová
Team LVS Vydøí stopa :
Milan Zeibert (vùdce - LVS 91, IL Seleka 93)
Miloslava ilarová (zástupce vùdce - LVS 99, IL Lanèov
00)
Pavel Èesák (zástupce vùdce, hospodáø - PL 94, IL Holná 96)
Lenka Holeèková (instruktorka - DL 91, LVS 95)
Jaroslav Veit (instruktor - PL 94, IL Holná 96)
Vojtìch Èerník (instruktor - LVS 97. IL Lanèov 00)
Vladimír Netuil (instruktor - LVS 97, IL Lanèov 00)
David Waraus (instruktor - LVS 97, IL Lanèov 00)
Ale Øíman (elév - LVS 99)
Lektoøi :
Milo Holenda (astronomie, meteorologie - LVS 95, IL
Holná 96)
Václav Bøicháèek (instruktor Gemini a vùbec)
Zdenìk Vopièka (teorie øízení - LVS 99, IL Lanèov 00)
David Svoboda (vodní záchranná sluba - LVS 99)
Michal Sylla (vodní záchranná sluba)
Petr Hájek (instruktor EL a vùbec)
Dr. Ale Toman (pracovník stanice ochrany pøírody
v Pavlovì)
Lektor pro zvlátní úkoly:
Vladimír Kuèera (instruktor PL + OVÈIN)
Návtìvy:
Jana Warausová, Tomá Waraus, Paní Kuèerová

VTIPY OD VODY

To není k smíchu!
Na startu se rozchechtá rozhodèí: teda Racku, jak to, e
nejede závod v kajaku a má necky? - Jen se nesmìj,
prostì jsem letos nesehnal správného sponzora a je to!
Jsem starí!
Na pramici sedí vlèe Radek a klátí nohama v øece. Lasièka
ho pozoruje a ztuhne. Teda ty má ale pinavý nohy. Víc
ne já - To teda jó øekne pynì Radek. Vdy jsem
taky o dva mìsíce starí ne ty!
Pooomóc!
V øece se koupají skauti. Zvìdavec Roy doplave jednoho,
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Vysílací schéma Rádia Stvoøidla :
07.00  zahájení vysílání = budíèek
07.05  první protaení s Pavlem
Belanem = rozcvièka
07.45  ranní reklama = snídanì
08.15  ranní zprávy = nástup
08.30  vysílání pro koly = VYpeèené
Dramatické hRY
09.00  I. dopolední programový blok = I. èást dopoledního programu
10.30  dopolední reklama = svaèina
11.00  II. dopolední programový blok = II. èást dopoledního programu
12.30  polední knihovnièka Jany Klusákové = nové
i staré knihy
12.45  polední reklama = obìd
14.00  èervenání s Radimem Uzlem = diskuse k navreným tématùm
14.30  I. odpolední programový blok = I. èást odpoledního programu
16.00  odpolední reklama = svaèina
16.30  II. odpolední programový blok = II. èást odpoledního programu
18.00  podveèerní matiné = osobní volno
19.00  veèerní reklama = veèeøe
19.45  veèerní zprávy = nástup
20.00  ivá slova s akademikem Zdeòkem Nejedlým =
veèerní program
21.30  HAYAYA = program na dobrou noc
22.0+  ukonèení vysílání = veèerka
hlasatel = denní instruktor
vedoucí vysílací smìny = kormidelník posádky ve slubì
vysílací smìna + noèní smìna = posádka ve slubì
redaktor = instruktor
host = lektor
schválil:
ministr kultury a informací Václav Kopecký v. r.
Stará Boleslav, 30. øíjna 2001 Milan Zeibert-Jeek
Programový øeditel Rádia Stvoøidla
a vùdce LVS 2001  Vydøí stopa

co má na hlavì klobouk. Promiò bráko, ale proè má
jako jediný na hlavì klobouk? - To... to je tím, e ostatní
se koupají, ale já.. já.. já se topím!
ízeò
Maminka se ptá malého skautíka - vodáka: Kterou øeku
jste sjídìli? - Sázavu - Ale v té je letos jetì studená
voda, né? - To já nevím, my jsme pili jen limonádu, zní
bezelstná odpovìï.
Volá pojiovna
Jaké kody na vaí lodìnici napáchala poslední velká
voda? - Jetì nevíme, zatím jsme ji nenali odpovídá
kapitán oddílu.
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Podzimní Lorenzova stuha 2001
íal - 5. oddíl VS Tøebíè
Je tu podzim, listí padá ze stromù, vude kolem je sychravo a nevlídno. Den jako stvoøený na to, abyste sedìli doma
u teplého èaje a pokukovali ven z okna. Nic takového vodní skauty ani nenapadne. Je toti 20. øíjna a to se jako obvykle bude konat závod na øece Jihlavì. No bude, on u se vlastnì konal. Tak tedy, jak to zaèalo?
Ráno jsem se probral z hlubokého spánku a nic jsem netuil. Ve dvì hodiny mi to dolo! Vdy já mám dneska
závod! Honem! Kolobìku! A u jsem byl na pùl cesty ke klubovnì. Jako zázrakem a díky své kolobìce jsem to stihl
a ve 14:30 u jsme mìli na vodì tøi nae lodní limuzíny P 550 (to ménì znalé pramice). Závod zaèal zhruba ve ètvrt
na ètyøi, protoe ne se zapsali vechny posádky a ne se to vechno organizaènì sjednotilo, uplynulo dost èasu.
Kolem øeky neustále procházeli nebo projídìli rùzní lidé a vichni se zastavovali a koukali na skauty, kteøí se snaili
v desetistupòové vodì vymyslet nìco jako závod. Jako první na start nastoupili abièky. Jako druhá to byla vlèata, tøetí
byli skauti a skautky a nakonec se pøedvedli Roveøi a Rangers. Organizaci zajistil 5. oddíl VS Tøebíè a diplomy, jako
vdy, vyrobil Honza Uher. Musím uznat, e i pøes tu zimu, která panovala se mám ta letoní Lorenzova stuha opravdu
povedla. Síly byly velmi vyrovnány a zdá se, e posádky se kadým rokem zlepují a zlepují. Za pár let u bude
zbyteèné mìøit jim èas. Za odmìnu dostaly vítìzné posádky nìco na zub a v pìt hodin bylo po vem a na øece bylo zase
pusto a prázdno. Ale na jaøe to vypukne znovu...
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Zaèalo to na Moravském poli
Sten
Na rozdíl od toho støedovìkého, kde ukonèil svou úspìnou politickou kariéru Pøemysl Otakar II, v ubytovacím sektoru
moravsko-slezských úèastníkú Navigamu v Seèi zaèala spolupráce Pøístavu Eskadra Ostrava a 50 harcerske druiny wodne
Drakkar Choøov. Rychle vylo najevo, e èlenové obou skupin mají velice podobný nejen dialekt, ale i názory a zájmy, take
události dostaly rychlý spád. Posádka 50 dorazila pøed klubovnu Eskadry pøesnì v dobì odjezdu oddílù na tábor. Letitý,
ale stále pojízdný uk byl okamitì otestován dopravou pøetíeného vleku. V kopcovitém terénu sténal, ale náklad lodí
a vehomoného táborového harampádí na Hartu dotáhl. Harta harcerùm, jako ostatnì kadému milovníkovi pøírody uèarovala. (Zøejmì tak i pøíznivé cenové relace pohostinských slueb v regionu.) Okamitì se zaèaly spøádat plány na spoleèné
a výmìnné akce oddílù a starích. Pøi jejich odjezdu bylo jasné, e nae oddíly stráví pøítí prázdniny v Polsku a harcerské
zalogy vyuijí táboøitì jako základnu pro potulky po Jeseníkách. Ale jetì pøed tím se uskuteènila akce starích Vytahování lodí co jest ukonèení jachetní sezony 50 na Mazurech, kterého se zúèastnili Peggy, Kenny a moje malièkost.
Poprvé jsme na vlastní oèi vidìli nikde nezaèínající ani nekonèící soustavu jezer s krásnými zátokami, prùplavy, ostrùvky
a to ve obklopeno lesy se spoustou hub. V nìkterých úsecích tu byli bobøi pro své pøemnoení povaováni za kodnou!
Velice rychle jsme si zvykli na jachtu a proili nádherný konec mazurského záøí. Pøi faktickém vytahování a zazimování lodí
jsme mìli pøíleitost prokázat zkuenosti nabyté letitou praxí v dolech a hutích, take i závìreèná fáze akce probìhla v pohodì a bylo jasné, e pøítí rok nás pøijede více. Zpáteèní cesta byla zpestøena Kennyho neodbytným nápadem dovést z Mazur
kámen na Ivanèenu. Váhu ulového valounu zvící kopaèáku jsme vychutnávali pøi vech ètyøech pøestupováních, v Katovicích obohaceným o 200 metrový sprint na celou délku vlaku. Ucha vojenské kabely ve vydrela, take onen valoun s nejvìtí pravdìpodobností drí rekord ve vzdálenosti ze které byl na Ivanèenu dopraven. Pøi louèení byli harceøi upozornìni, e
v polovinì února se koná námoønický bál Eskadry, ale o tom a pøítì. Ahoj!

Podzimní snìní na øece Mi
(Jaromír Wolf: Malování podzimu - TDC - 2. svazek knihovnièky RK  Letokruhy)
Jeek

Vzal jsem do rukou kníku, která se k tomuto roènímu období hodí, vdy letoní podzim je vskutku jako malovaný.
Zaèetl jsem se a zùstal v úasu. U døíve jsem si z té kníky pøeèetl kapitolku, kdy vyla samostatnì ve slovníèkovém
formátu pøíloh Roverského kmene, ale teprve teï mì stylizovaný deník z jedné podzimní dovolené lékaøe, horolezce a woodcraftera Jaromíra Wolfa (19191990) zasáhl naplno nejen proto, e se mi za okny vlaku míhaly úplnì stejné barevné
odstíny, ale hlavnì proto, e místa, v nich autor nìkdy v polovinì osmdesátých let proil svou dobrovolnou robinsonádu,
jsem navtívil uprostøed letoního léta, kdy jsem s 5. oddílem vodních skautù z Tøebíèe sjídìl Berounku. Aspoò jsem pøesvìdèen, e jsem ona místa poznal, nebo Jaromír Wolf udìlal ve svých poetických zápiscích vechno proto, aby jejich
identifikaci znesnadnil. Èteme-li, e táboøil jen se dvìma sekyrami, pánví, soupravou na rozdìlávání ohnì a zásobou slaniny
a fazolí v ústí Angerbaského potoka pod stejnojmenným hradem, mùeme na Berounce, které autor øíká postaru Me, najít
podobných míst nìkolik. Jen na jednom vak il Mistr Václav, nepochybnì Václav Matouek, známý z povídky Oty Pavla
Fialový poustevník, a to ve srubu pod hradem Týøovem. Tak jako Týøov pøejmenoval si Wolf i jiná místa v okolí a také si ke
skuteèným záitkùm pøidal i nìco snových pøedstav, napøíklad tu, v ní ho na táboøiti neèekanì navtíví mladá dívka, celý
veèer se høeje u ohnì, pak pøespí v jeho stanu, zatímco on nocuje pøed ním, aby ráno nahlédl pod plachtu a zjistil, e uvnitø
nikdo není a ve se mu jen zdálo. Jinou sugestivní pøedstavou kniha konèí. Autorovu dovolenou ukonèily detì, k nim on si
pøidal potopeò, která se pak v jakoby horeèkovitém blouznìní zmìní v napoutìní právì dokonèené pøehrady. Co z dneního pohledu vypadá jako úlet, bylo v druhé polovinì osmdesátých let témìø na spadnutí. Na Berounce mìla skuteènì
pøehrada stát Napodobit autora Malování podzimu vak pøesto není moné. Celé okolí øeèeného Angerbaského potoka
je toti v chránìném území a samotné Týøovické skály dokonce rezervací. Chlapci z tøebíèského 5. oddílu by mohli vyprávìt
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VEM ÈLENÙM HKVS a VEM VODNÍM SKAUTÙM A SKAUTKÁM!
Pøedkládá: Ing. Jiøí Hold <hkvs@volny.cz>
Od: Jiøí Zajíc <edy@adam.cz>
Komu: Vem slokám JUNÁKA
Pøedmìt: Majetek SSM, Pionýra a fakta
Datum: 3. listopadu 2001, 14:07
K tématu majetku  zvlátì skautského a pionýrského poskytnu
nìkolik faktù. Jsou sice k dispozici uz dávno. Naposledy je obsahoval
i materiál, který jsem pøipravoval pro delegáty X. snìmu. Ale - jak tomu
býva mezi námi skauty -nejvíce diskutuji a navrhuji spoustu skvìlych
mylenek pravì ti, kteøí se vùbec nenamáhali seznámit se nejdøíve s fakty té oblasti, k ni hodlají diskutovat.
1. Majetek SSM NENI majetek Pionýra
Ústavním zákonem 497/90 ze 16. listopadu 1990 byl majetek bývalého SSM rozdìlen na dvì èasti: - obrovskou, do ní spadaly mimo jiné
ony zmiòované hotely, a která byla majetkem SSM - mnohanásobnì
mení, která byla majetkem pionýrských oddílù a skupin; sem - kromì
kluboven a movitého majetku - nanejvý mohla pøijít nìjaká mení základna.
2. Majetek SSM
Tento mnoho desitek miliard (i v tehdejí mìnì pøed inflací, která ceny
veho zvedla minimálnì 5x) pøedstavující majetek bylo nejprve tøeba
skuteènì získat. To se ukázalo pro pomìry roku 1990-1991 nad síly
tehdejího státu. Na tom majetku se toti zakopali bývalí svazáètí íbøi, kteøí si ihned najali právníky, kteøí vedli úspìnì mnoho let soudní
spory se státem. Pùvodnì se o ten majetek mìla starat ministrynì Kvìta Koøínková, potom jej dostal na starost ministr Igor Nìmec a nakonec
Karel Dyba jako ministr hospodáøství. Od té doby se podaøilo tento majetek významnì ztenèovat, protoe ministr Karel Dyba (ODS) se obklopil svými komunistickými kumpány z pøedlistopadového období a nesmírnì blahovolnì sledoval, jak tito ostøílení svazácko-komunistiètí
mazáci s tímto majetkem podnikají (tedy typicky pro toto období léèby
Klausem tento majetek TUNELUJI). Pokusem o záchranu alespoò
mení èásti tohoto majetku bylo vytvoøení Fondu dìtí a mládee, na který byl pøeveden do té doby jetì nerozkradeny majetek po bývalém SSM.
Tento Fond dìtí a mládee mìl zajistit, ze tento majetek bude skuteènì
vyuíván pro dìti a mláde. Urèitou èást tohoto majetku FDM pronajal
nìkterým dìtským a mládenickým organizacím. Tak Junák napøíklad
dostal monost vyuívat Kováøov èi Svaronou. Majitelem ale zùstával
FDM. Jeliko FDM spotøebovával pro svoji èinnost mnohem více penìz,
ne kolik získával pro podporu èinnosti sdruení dìtí a mládee, byl (zejména z iniciatívyToovského vlády - zejména Jana Sokola) na zaklade
zákona uveden do likvidace. Tím samozøejmì vznikla otázka, co bude se
zbylým majetkem (který ovsem nìkterá sdrueni u øadu let vyuívala
v najmu a leckdes do nìj z nutných provozních dùvodù dala i své peníze). O tomto majetku se tedy ve ètvrtek dne 1.listopadu ve snìmovnì
rozhodovalo - a na zaklade spojeného úsilí vech rozumných zástupcù
sdruení dìti a mládee (od skautu, pøes tomíky, woodcraftery, folkloristy, táborníky i pionýry) - se podaøilo vyhrát 1. kolo: Objekty, o nich
se byla schopna tato sdrueni jednoznaènì dohodnout, byly DEFINITIVNÌ pøevedeny do MAJETKU sdruení.
3. Majetek Pionýra
Jak u jsem uvedl, tvoøily ho pouze poloky, které byly v roce 1990 ve
vlastnictví skupin (tedy na úrovni naich støedisek) - táborový materiál,
nìjaká ta klubovna, pár chatek. Pokud v té dobì z Pionýra odcházela
nìjaká jednotka (oddíl èi skupina) do jiné organizace (napøíklad do Junáka), mohla odejit se svým majetkem. To zaruèovaly smlouvy, které
s Pionýrem v èervnu 1990 a znovu v lednu 1991 uzavøel Èesky Junák
(podepisoval je tehdejí starosta Jarmil Burghauser Jumbo).

4. Vlastní prùbìh snìmování
Jose, který se významnou mìrou podílel na tomto vítìzství (a úèastníci snìmu ve Vsetínì si snad vimli, e pøítomní politici - skauti na
Joseho zásluhy poukázali), charakterizuje celou vìc v obìníku pro èleny Náèelnictva a Výkonné rady takto:
Váené sestry a bratøi,
dovolte abych vám oznámil, e po dlouhém boji ve snìmovnì se podaøilo uhrát objekty prvního kola a Junák získal v bezúplatném pøevodu
24 objektù z majetku FDM. Nezapomínáme ani na dalí námi podané
projekty. Jetì vèera èást poslancù pøevody zpochybnila, ale podaøilo
se jim vysvìtlit situaci, objasnit nìkteré detaily a ve finále pøevody odhlasovat. Pøes výe zmínìné snahy se nám v závìreèném hlasovaní
podaøilo neztratit ani jediný z objektù navrených vládou. Zároveò bych
se chtìl omluvit tìm, kteøí mne tento týden shánìli v kanceláøi a nezastihli mne, jeliko jsem trávil pomìrnì dost èasu v poslanecké snìmovnì. Dìkuji za pochopení. Nakonec velice dìkuji Starostovi a Rikimu za
práci a podporu v této kauze.
Jose - Ing. Josef Výprachtický (Tajemník URJ)
5. Konkrétní výsledky z hlediska Junáka - seznam pøevedených objektù:
1010 Celnice - Praha 7, Bubenská
1013 TZ Srbsko 540/4 Mladá Boleslav
2022 Kováøov
2023 COV Kováøov
2026 Zlatá Koruna
2028 Jindøichùv Hradec
2034 Krajinská - Èeské Budìjovice
2165 Horky u Tábora
2176 KM Budìjovická èp.990
3037 OS Maxùv dùl
3133 Plzeò - Èeské Údolí
3246 TZ Svaroná
4050 Mentaurov
5071 Seè - Kamenná obec
5076 Havlíèkùv Brod - Horní 3188
5253 Skautský dùm - Tøebechovice p. Orebem
6086 Domaov
6087 TU - Týn nad Beèvou
6095 Ostrava - Delta klub
6108 Ostrava, Syllabova 16
6210 Dolany u Olomouce
7119 Dobrá Voda, Pozïátka - Koichovice
7194 Chlébské
7202 KM Tøebíè èp. 1305
6. Pouèení:
Spoleènì s Tomáem Novotným (pøedseda A-TOM, který je souèasnì éfem skupiny, je za ÈRDM vedla v posledních tøech mìsících politická jednaní ve vìci majetku a financování sdrueni dìti a mládee),
Jiøím Tomcalou a Kateøinou Brejchovou (Pionýr), Aleem Kroutilem
(skaut ze sdrueni Altus), Aleem Sedláèkem (náèelníkem Ligy lesní
moudrosti) a Josém jsem absolvoval víc ne deset jednáni s poslanci,
senátory a jinými politiky. Jestli nìco skuteènì chápali vichni, pak to,
ze pokud jsou schopni se dohodnout zástupci takhle iroké koalice, je
rozumné s nimi jednat vánì a záleitost rychle øeit. Názory, které v konferenci publikoval Exod, svìdèí nejen o jeho nepouèenosti (doufám, e
nikoliv nepouèitelnosti), ale o tom, e se zatím neprobudil do 21. století. S takovými názory - a hlavnì s tak prvoplánovì útoèným pøístupem
- jsme se pravda také setkávali: mezi tìmi, kteøí pochopili, e záludná
hra, kterou hráli pøedchozích 11 let, u dál nemá nadìji na úspìch. e
proti tomu, kdy významná èást sdrueni dokáe táhnout za jeden provaz, u nemají anci.
Edy
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ROKYTKA PODEVÁTÉ
T. Szennai, Tom-Set
Øíjnová sobota tøináctého se vydaøila.
Teplota vody nemìøena (i kdy ozkouena), za to na sluníèku
bylo pøes 20 stupòù.
Poèasí vodákùm pøálo a dostatek byl i vody. Detivé záøí
a chystané výlovy
rybníkù umonily naplnit Rokytku a po
okraj. Vodákùm to
letos jelo, a jsme
moná nìkdy vodu
pøedjeli.
Na místì srazu pod Kyjským mlýnem se na
letoním ji IX. roèníkù podzimního vodáckého plavení Rokytky selo na sto úèastníkù,
kteøí tvoøili posádky snad více ne 50 plavidel! Letoní úèast mùeme proto zaøadit k tìm
nejrekordnìjím. Podobná byla zaznamenána jen v roce 1999.
Na plavbu dlouhou 6 mil vypluly kánoe (laminátové, umìlohmotné i nafukovací), poèetná byla flotila kajakù, nechybìly gumové èluny, raft a po roèní odmlce se na Rokytku
vrátily i pramice. Do cílového pøístavu dopluly vechny lodì a cvaknutí bylo nejmíò za vechny poslední plavby. Zaznamenali jsme snad jen deset (pøiznaných) koupání... U po dvanácté hodinì, tedy po dvou
hodinách plavby, flotila zaèala vplouvat do vod Vltavy
v Libeòském pøístavu.
Pøi letoní plavbì jsme mohli vyzkouet nový jez, opravený stupeò v parku Podvinní,
v místech, kde býval náhon
k mlýnu. Jezík je to parádní,
o èem se nìkteøí kánoisté sjídìjící bokem mohli pøesvìdèit...
Díky správci toku je opravený
i druhý nejvyí jez u Hoøejího
rybníku v Hloubìtínì, který a
letos mohl být prvnì houfnì
sjídìn. Na jezech se vùbec prùkopnicky èinila flotila pramic
z 25. støediska Vatra! A na obvyklé zastávce u tøech mostù v Hrdloøezích potlesk sklízel tradiènì
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kadý, kdo si na nejvyím jezu z celé trati skoèil. Kupodivu letos úèastníkùm nedìlaly problémy tøi stupnì, po
sobì rychle jdoucí jezíky v zatáèce v Libni pøed Elznicovým námìstím.
Potìitelnì vzrostl poèet skautských úèastníkù i mladích vodákù. Trochu nevìøícnì nás na start pøili pozdravit pøedstavitele domovské ORJ Praha 9 - pøítì u jistì
vyplují! Na lodích rozlièných se úèastnilo poøadatelské
53. støedisko bratøí Maínù (43. smeèka, 106. smeèka
a 106. oddíl skautù). Pramice 25. stø. Vatra, kajakáøi z 24.
stø. Sever (24. oddíl) z ORJ P8 a z Prahy 7 zástupci 39.
støediska Vatra (75. oddíl) a 33. pøístavu vodních skautù
Zlatá kotva. Skautskou flotilu uzavøela lodice s posádkou 45. støediska Silmaril, Praha 8, která doplula
poslední - u to vypadalo, e vyrazili proti proudu... Nejvzdálenìjí
úèastníci byli letos a z Teplic.
Pøíjemné poèasí té vylákalo øadu
divákù v celém úseku plavby a snad
na kadé lávce, mostì zdravilo volání Ahóóój! desítek pøihlíejících
vodáky. Letoní pohodový roèník,
který byl premiérou pøítího, jubilejního se rozhodnì vydaøil. Oè
bylo ménì suení
v hostitelském pøístavu na Vatøe, tím
více se ukázalo, e
nestaèilo 6 kilogramù vùøtù, est pecenù chleba ani nìkolik
litrù
guláovky.
Jubilejní desátý,
tedy pøítí roèník,
si nenechte ujít!
Poøadatelé se urèitì vytáhnou! Nezapomeòte, e vyplouváme v sobotu 12. øíjna 2002 v deset hodin
za vydatného pøílivu a skvìlého poèasí.
P. S.: Jetì s námi Rokytku nikdo nesjídìl
v neckách, ponorce (nìkolik U-Bootù bylo...),
plachetnici, maòásku èi na serfu! Jubilejní, X.
roèník je velkou výzvou pro (moøe)øíèkoplavce.
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H K V S
K zápisu ze schùze HKVS
dne 21. èervna 2001 a rozíøeného zasedání na Tortuze
12. øíjna:
Na návrh výchovného zpravodaje jmenuje hlavní
kapitán následující sestry a bratry zkuebními komisaøi
zpùsobilými k organizování a provádìní kapitánských
zkouek ve shodì s pasáí o komisích pro odborné
èinovnické zkouky v platném Øádu pro vzdìlávání
èinovníkù a èinovnic Junáka (tímto zaniká platnost
døívìjího seznamu tzv. vysokých vládních komisaøù,
jako i tento termín sám):
Praha: Pavel Èesák, Zdenìk Hájek, Jiøí Hold, Vladimír
Kuèera, Otokar Randák, Jaroslav Veit, David Waraus,
Tomá Waraus.
Støední Èechy: Milo Kulhánek, Marie Rypáèková,
Daniela Serbusová, Ivan Vokøál, Ingrid Vokøálová.
Liberec: Markéta Babóová, Ivan Brabec, Vladimír
Cvrèek, Jana Hlásná, Jan Hlásný, Miroslav Hlásný,
Tomá Kazda, Pavel Langr, Anna Lhotská, Libor
Lochovský, Vladimír Netuil, Ivo Raab, Jan Øeháèek,
Jan antora, Karla vehlová, Antonín Wiener, Michal
Pokorný, Josef Pokorný, jaroslava Pokorná.
Plzeò: Karel Køepinský, Michal Mertens, Radka Valeová.
Pardubice: Vojtìch Èerník, Prokop Jícha, Ivan Rohlík,
Miloslava ilarová, Jaroslav Vondra.
Vysoèina: Petr Bednáø, Zdenìk Dvoøák, Milo Holenda,
Alois Puèalík, Jan Uher, Milan Zeibert, Iva Zitová, Ivo
Zita, Marta Zitová.
Ostrava: Jan Bolek, Stanislav Holek, Helena Káòová,
Milan Nìmec, Jan Píala, Eva Vengøínová, Jiøí Vengøín.
Ústí nad Labem: Ludmila Nováková, Karel Malina,
Dagmar Malinová.
Èeské Budìjovice: Martin Chlad, Michal Pauliè, Mirko
Vosátka.
Hradec Králové: Jakub Fabián, Zdenìk Svoboda.
Brno: Otakar Bernátek, Jiøí Ott.
Zlín: Zdenìk Vopièka.
Olomouc: Milo Tureèek.
Statut krajského kapitána
1. Podává neprodlenì zprávu o kadém snìmu VS ve
svém kraji HKVS. Podává HKVS zprávu o kadém
výsledku voleb na snìmu VS ve svém kraji
2. Úèastní se práce HKVS (rozíøená zasedání rady
HKVS - 3x roènì, pøípadnì na vyádání, èi z vlastní
iniciativy)
3. Úèastní se práce krajské rady Junáka svého kraje jako
volený zástupce vodních skautù svého kraje, kde
zastupuje vodní skauty svého kraje.
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4. Má pøehled o oddílech a pøístavech VS ve svém kraji
a o tìch ostatních oddílech Junáka, které se èásteènì
zabývají vodáckým programem.
5. Má pøehled o vodácky zamìøených akcích poøádaných ve svém kraji (pøedevím se jedná o akce Junáka)
a podává o nich zprávy HKVS.
6. Zajiuje podávání zpráv o vekerém dìní mezi
vodními skauty ze svého kraje (napø. prostøednictvím
krajského dopisovatele) do Kapitánské poty.
7. Pøedává HKVS návrhy na vodácká vyznamenání
a ocenìní.
8. Styk s HKVS udruje cestou organizaèního zpravodaje.
9. Zastupuje vodní skauty vùèi statní správì svého
kraje.
10. Metodicky øídí vodáckou výchovu a vzdìlávání
junáckého kraje.
HKVS Nymburk, 12. 10. 2001
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ HKVS
DNE 1. 11. 2001 V PRAZE
Pøítomni: Vezír, Oskar, Jack, Jeek, Pavel, Radu, York
Vezír - podal zprávu o výsledcích snìmu, nové struktuøe ústøedních orgánù a postavení vodních skautù v rámci celé organizace. HKVS deleguje do náèelnictva
Junáka jako Hlavní kapitánku Janu Hlásnou - Pitu.
Vezír - byl vyzván pìími skauty k uveøeòování èlánkù
o vodních skautech ve Skautingu a ostatních skautských
èasopisech. Vodní skauti by se mìli touto formou více
zviditelnit.
Vezír - poádal Radu o vytvoøení teze o Kapce - kurzu
vodáckého minima.
Pavel - pøedal Vezírovi Maxùv poadavek na zhotovení
podìkování plavební správì za uspoøádání pøednáky
a zkouek Vùdce malého plavidla.
HKVS - sestavil návrh programu Srazu k+K v Kojetínì
a urèil, kdo povede jeho jednotlivé body.
York - pøednesl poadavek, aby na práci SOS v rámci
akcí vodních skautù, se vdy øádnì sepsala smlouva
a v propozicích tìchto akcí byla zmínka o tom, e
poøádek zajiuje SOS (skauti v bordó koilých).
HKVS - sestavil návrh na novou strukturu komisí
vodních skautù.
Krajtí kapitáni - pøedají na Srazu K+K zprávu o èinnosti jednotlivých krajù.
Radu - informovala o jednání s Dáïou o financování
a spravování Tortugy, které probìhlo za pøítomnosti
Myáka a Marfui (hospodáø ORJ Plzeò-mìsto) 27. 10.
2001 v Plzni. Dádì byly nastínìny monosti finanèních
zdrojù a pøedány mustry ji projektù na získání finanèních prostøedkù.
zapsala Radu

Vexico City Tribune
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(Okoòská bajka)
Bylo jednou jedno mìsto - Vexico City. Mìlo veliké námìstí - Vexico Platz a na nìm stál veliký dùm - Vexico
Town Hall. Zde zasedala mìstská rada, která nemìla co dìlat a vymýlela program pro ty, kteøí mìli co dìlat. Jejich
nejoblíbenìjí zábavou bylo vymýlení vlajek, kadý z nich mìl vlajku pro kadou pøíleitost: na ranní vstávání, na
mytí, vlajku, která se vyvìovala, kdy byl na oné místnosti, vlajku k snídani, obìdu, veèeøi, k práci, k odpoèinku,
k pití piva a sexuální vyrovnanosti atd.
Mìsto bylo pìkné, samé vlajky, které se vesele tøepotaly ve vìtru. Páni radní celý svùj èas vìnovali výmìnì
vybledlé vlajky za novou, zaívání, praní a ehlení.
Jednou ten nejstarí pøiel s nápadem, e by bylo krásné, kdyby to dìlali vichni. Celé mìsto by záøilo. Rada to
schválila, a tak byli obèané seznámeni s verdiktem. Protoe byli posluní, zaèali to provádìt. Celý den mìli ke své
práci teï navíc vymýlení, ití, ehlení a pucování vlajek. Najednou nestíhali svou pùvodní práci a mìsto zaèalo
upadat. Vude samá vlajka, ale v obchodech chybìl chleba. Horor dobøe dopadl, protoe kdy u umírali hladem,
jeden èlovìk se vzpamatoval (hladový mozek lépe myslí) a podal rozumný návrh. Vichni souhlasili. Strhali zbytky
vlajek a zaèali zase dìlat to, co pøedtím.
Ponauèení: Kdy u vymýlím èinnost pro druhé, musím uváit, zda nedìlají
náhodou dùleitìjí vìci.
Zásady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

vyvìování vlajek ve Vexico City:
Vlajky se vyvìují vdy, stále a vude.
Kdo nevyvìsí vlajku vèas, bude mu vyvìena na jeho náklady.
Vlajka vybledlá, potrhaná a pocintaná se netrpí.
Pøi ehlení vlajky vzdáváme poctu tak, e ehlíme pravou rukou zprava doleva (rub samozøejmì opaènì).
Kadou vlajku pereme samostatnì na úsporný program.
Pøed vyvìením vlajky namaeme kladky.
Pøi manipulaci s vlajkou dodrujeme pøísnou osobní hygienu.
Vlajky nekrobíme, nebo by dostateènì nevlály.
Pøi poáru a) zachraòujeme vlajku osobní, b) vyvìujeme vlajku poární.
Kdo nedodrí tato ustanovení, bude vyívat svoji vlajku v nadivotní
velikosti.

BETLÉMSKÉ SVÌTLO 2001
Vladimír Jech - Kamzík

Jako kadoroènì i letos budete mít pøíleitost pøinést svým blízkým èi sousedùm o Vánocích
Betlémské svìtlo. Toto svìtlo, rozehnuté v jeskyni Narození Pánì v Betlémì bude u nás rozváeno
v sobotu 22. prosince tìmito vlaky:
R Junák: Brno - Plzeò, odjezd z Brna 15:45
R 670: Brno - Praha - K.Vary, odjezd z Brna 5:14
R 870: Brno - Pardubice, odjezd z Brna 5:59
R 80: Pardubice - Liberec, odjezd z Pardubic 8:23
R 901: Brno - Jeseník, odjezd z Brna 6:14
R 933: Brno - Tøinec, odjezd z Brna 5:51 (Pozor! Tento vlak ji nejede pøes Ostravu, ale pøes
Studénku, Vítkovice a Kunèice)
R 723: Brno - Bylnice - Vlárský prùsmyk, odjezd z Brna 7:50
Sp 1721: Olomouc - Opava, odjezd z Olomouce 7:55
Sp 1704: Pøerov - Otrokovice, odjezd z Pøerova 8:00
Na místních tratích lze pøeváet betlémské svìtlo v uzavøené lampì a kurýøi musí mít platnou
jízdenku. Je nutné, aby alespoò jeden byl starí 18ti let. Doporuèené je vèasné ohláení a domluva
s pøednostou stanice.
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