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Tímto svìtem projdu jen jednou.
Proto kadé dobro a laskavost,
kterou mohu prokázat kterékoliv lidské bytosti nebo nìmé tváøi,
nech vykonám nyní a nech je neodkládám,
nebo nepùjdu znovu touto cestou.
John Galsworthy
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Vánoèní zamylení
Dostáváte dnes do svých rukou prosincové èíslo kapitánské poty. První strana je jako vdy vìnováno vánoèním
pøáním a pozdravùm. Pøede mnou leí vechna prosincová
èísla KP døívìjích roèníkù. Roèníkù z pováleèných let 
prvního obnovení èinnosti Junáka, pak z období druhého
vzkøíení èinnosti naeho skautského hnutí. Probírám
vechna ta vøelá a upøímná vánoèní pøání a pozdravy
skautských èinovníkù pøístavùm a oddílùm. Nemohu se
sám zbavit pocitu sentimentality, dojetí a hlubokého
zamylení.
Lidstvo je nesmírnì bohaté svou kulturní minulostí. K této
kulturní minulosti patøí jistì i krásný zvyk oslavovat
narození Krista. Vánoèní dìdictví pøenáené z generace
na generaci, z pokolení na pokolení, pøetrvalo vechna
období pro lidstvo støídavì dobrá i zlá. Ji dávno pøerostl
symbol Vánoc rámec náboenství a náboenského pojetí.
Stal se obrazem dobra, tìstí, klidu a lidské snáenlivosti.
Stal se pro celý civilizovaný svìt zákonem a proto i v dobách nenávisti a zlovolných válek ustával váleèný ryk,
dunivý zvuk bubnù a utichly vraedné zbranì, protoe byl
tìdrý den. Srdce ztvrdlá bojem a utrpením se naplnila
nìhou a vichni vzpomínali na své blízké doma. Vem se
v pøedstavách zjevil vánoèní stromek, dárky a matèino
sladké pohlazení.
V zavlhlých oèích tìch starích, døíve narozených a nadených skautských èinovníkù lze èíst slova pøání Vám vem,
bratøi a sestry. Naim malým  abièkám a vlèatùm hodnì
hezkých dárkù, pìknì ozdobený vánoèní stromeèek
a radostný pocit domova. Naim vìtím  skautkám
a skautùm bohatou nadílku, ve které by nemìla chybìt
skautská literatura nebo výstroj a hodnì tepla rodinného
krbu. Tìm starím  skautkám a skautùm, kapitánkám
a kapitánùm, vem ostatním obìtavýn èinovníkùm hodnì
osobního tìstí a úspìchù, zdraví a tvùrèí síly, radosti

a veselí z vánoèní pohody.
Vem lidem dobré vùle bez ohledu na barvu pleti a národnost, náboenské vyznání a politické pøesvìdèení hodnì
klidu a opravdového míru.
A zasednete v kruhu svých rodièù, milých a Vám blízkých
ke tìdroveèerní veèeøi, a rozbalíte zvìdavì své dárky
a dáreèky, za svitu svíèek, zamyslete se vichni nad sebou.
Nechte mluvit své svìdomí, zda vdy a vude plníte své
povinnosti vyplývající ze skautského slibu a skautského zákona.
Ná skautský morální kodex má
mnoho spoleèného s chartou
Organizace Spojených národù
a Veobecnou deklarací lidských
práv. Mají jednoho, stejného
jmenovatele v základních principech køesanství, které si oslavou
Vánoc kadoroènì pøipomínáme.
A proto a Vám vem a celému
lidstvu zùstane pocit povinnosti
morálnì ít, pocit pomoci
blinímu a pocit ohleduplnosti
a osobní snáenlivosti, opravdového bratrství a sesterství po celý
pøítí rok, po celý Vá dalí ivot.
Hodnì tìstí a zdraví Vám pøeje
Jack
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Sklonìni k vodì
4. Rybník
Jsou rybníky poetické i takové ty vední. U tìch poetických se to hezky vysedává, mají krásné okolí,
nìkteré se pyní leknínovými zahrádkami a lákají ke koupeli i k projíïce k vzdáleným houtinám rákosí.
V jejich hladinì se zrcadlí vìkovité stromy a slunce za dne, zatímco hvìzdy za noci mìní hladinu v èarovné zrcadlo, kdy se jejich obraz vozí na høebínsích vln. Ty vední èasto míjíme. Postaveny výhradnì pro
uitek, dnes èasto sevøeny betonovými výztuemi a obklopeny takzvanou uiteènou zástavbou ijí ale
s námi stejnì jako ty poetické.
Kadý rybník je výtvorem lidské dùmyslnosti. Splynul ale s okolní krajinou jako by tu byl odpradávna,
to proto, e shromaïuje vodu, ten pradávný ivel.
Ve své mnohovodnosti je vak zvlátní. Pøi pohledu na hladinu mùeme uvaovat o harmonii, tøeba
i o harmonii mezilidských vztahù. Vdy rybníky jsou èeská moøe. Staøí Øekové, kdy chtìli o nìèem
prohlásit, e je to rovné, øekli: rovné jako moøe. Je to výstiné, zvlá pro rovinu vztahù. Moøe je rovné,
a je vzdouvají vlny za vìtrné bouøe, a jen evelí drobnými vlnkami ticha. Vdy tu je pohyb. Na to pamatujme a pochopíme, e hledat mrtvý klid jako výraz rovnosti a jednoty je bludné, e nás hladina uèí ít
rovnost v dialogu, který tu rozèeøí, tu i rozbouøí a pozvedne jeho vlny, ale stále nás i pøesto udruje
v pøátelství.
A tam dole, kde je domov ryb, koøenù olí a spousty velijaké havìti, tam je èistá voda, vdy chladnìjí a chladnìjí, a úplnì na dnì je bahno. Tam do zapomnìní kleslo ve, co nemìlo sílu a právo ít.
Mrtvými slizy nazval tu hlubinu básník. Je obrazem naí mysli, je výzvou: Nezavaï veslem svého ivota
o odloené zlo a patnost, mohl bys zakalit tu krásu èistoty, která není jen tvým domovem. Pluj obratnì
a opatrnì, pluj s vìdomím, e krása chce být a zùstávat èistá. Dost moná, e si pøi plavbì po klidné
hladinì mùeme vzpomenout i na víc:
Tøeba nás napadne, e bude dobré proívat ticho, abychom nevyplaili lysku v rákosí, sumce v spleti
leknínových stvolù a áby èíhající na kamenech hráze. Ticho pomùe i nám, plavcùm. Jen v tichu zahlédneme a pocítíme nesamozøejmé. To vám ze srdce pøeji, a vám zase nìkterý rybník nabídne náruè své
mnohovodnosti.
Vá Petr Hájek - Balú
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Dva tábory pøístavu Neratovice
Ing. Miroslav Èemus-Pytlík

PELOPONÉS
Nejslavnìjí øecká mìsta se i se svými obèany objevila
o prázdninách v západních Èechách. Malé území vytvoøené
soutokem dvou øek, Støely a Berounky, se stalo na ètrnáct
dní v èervenci Peloponéskìm poloostrovem - konal se zde
stálý letní tábor pøístavu vodních skautù Neratovice.

Celotáborová hra Cesta za Porfyrionem pøenesla vechny
úèastníky tábora do doby antického Øecka: vedoucí zmìnila
v øecké bohy a dìti v øecké obèany. V den pøíjezdu poctili Peloponéský poloostrov svou návtìvou øeètí bohové v èele s nejvyím bohem Diem, který zadal obyvatelùm poloostrova první úkol - zaloit vdy pod patronací dvou bohù ètyøi mìsta:
Athény, Spartu, Korint a Théby. Nebyl to zrovna lehký úkol,
protoe øeètí obèané neznali svou pøíslunost k jednotlivým
mìstùm, nato jejich boské ochránce, a tak museli poádat
o svolení zaloit mìsto témìø kadého boha. Jeho odpovìï, a
u kladná nebo záporná, byla vázána splnìním urèitého úkolu
vycházejícího z povahy osloveného boha. Po poèáteèních obtíích byla nakonec zaloena vechna ètyøi mìsta.
K velkému pøekvapení vech jetì tentý veèer vládce bohù
Zeus opìt zavítal mezi obyèejné smrtelníky. Dùvod jeho
návtìvy byl prostý, pøiel øecké obèany poádat o pomoc.
Diovu neomezenou vládu nad nebem a zemí ohrouje nejsilnìjí z titánù, Porfyrion. Jeho síla je tak velká, e na ni
Diova boská moc nestaèí, aby ho Zeus mohl porazit, potøebuje pomoc obyèejných lidí. Neomezenou moc dávají Porfyrionovi ètyøi pásy, které nosí neustále na tìle, ty mu mohou odejmout pouze obyèejní smrtelníci a bez jejich kouzelné
moci ho Zeus hravì pøemùe.

V okolí tábora se èas od èasu objevily mýtické nestvùry:
Medúsa, Sfinga, Chiméra, Hydra nebo podsvìtní pes Kerberos, které znaly kouzelná slova proti Porfyrionovìm strácùm a prozradily je pouze svému pøemoiteli. Jejich pøítomnost ohlaovaly kartièky s jejich symboly, které byly
poschovávány na území tábora. Pak záleelo u jen na vímavosti jednotlivých mìst a pozornosti s jakou si pøeèetli
charakteristiku nestvùry na nástìnce, ve které bylo zaifrováno místo jejího pobytu. Pøestoe se nestvùry mìly výslovnì vyskytovat na území poloostrova, nìkterá mìsta konala
nesmyslnì daleké poutì a za jeho hranice!
Tak plynul èas honbou za zlatými penízky, mýtickými
obludami a boskými kouzelnými pøedmìty a pøiblíil se
závìr tábora. I pøes nepøízeò poèasí se konala pro nás nezapomenutelná etapa Øecké divadlo, ve které èetí Øekové
své pøedky nijak nezahanbili a pøedvedli nám v tógách ètyøi
øecké povìsti. Navtívili jsme Plzeò, probìhl turnaj v pingpongu. Vyzkoueli jsme si svou zruènost pøi výrobì keramiky. Chlapecký oddíl Tuèòáci podnikl své první sjetí øeky
v délce asi 27 km z Chrástu u Plznì a na soutok Berounky
a Støely, zatímco zbytek tábora se vydal prozkoumat horní
tok Støely s plnou polní na zádech a pøespal pod irákem.
Nadela pøedposlední táborová noc, øeètí obèané jako by
nìco tuili, byli neklidní a jetì dlouho po veèerce se ze stanù ozýval epot a sem tam blikla baterka. Trvalo dlouho ne
celý tábor utichl. Nakonec vak noc a spánek pøevzali vládu
nad poloostrovem spolu se svým pánem - vládcem podsvìtní øíe - Hádem, který jako jedinì z bohù znal kouzelné slovo oslabující sílu Porfyriona. Botí ochránci vech øeckých
mìst mu obìtovali hoøící svíce, aby se Øekové mohli vydat
do jeho øíe.
Ospalí Øekové se leckdy probrali a na Charonovì loïce,
která je pøeváela pøes vody øeky Styx. To jejich králové
museli být ve støehu, zaplatili pøevozníkovi dva zlaté penízky a opatrovali papyrus a pisátko, aby si mohli kouzelné slovo
zaznamenat. Po pøekonání øeky Styx ospalé poutníky èekala
cesta pøes louku vzdechù, vìtinou jejich vlastních, do Hápokraèování na následující stranì

Na boj s Porfyrionem se museli øeètí obèané dobøe pøipravit. V prùbìhu tábora se snaili získat co nejvíce zlatých
penízkù, kouzelných vìcí od bohù a kouzelných slov pro boj
s Porfyrionovými stráci. Za splnìní jednotlivých etap táborové hry mohla získat øecká mìsta od ètyø do jednoho zlatého penízku podle umístìní a v nìkterých etapách pouze
vítìzné mìsto získalo kouzelnou vìc, napø. za prvenství
v Olympijských hrách luk a ípy od bohynì Artemis, v pìvecké soutìi lyru od boha Apollona, za znalosti rostlin rùi
od bohynì Afrodity.
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dova straného paláce, ve dne jinak liblínského høbitova, kde
za svitu svíèek hledali jednotlivá písmena kouzelného slova. Pøi hledání je ponìkud zneklidòovaly zvuky, které se
ozývaly odnìkud z nitra høbitova, také objevení se bílé postavy s kápí pøes hlavu brousící kosu urychlilo ji tak horeèné hledání, take nìkteøí z nich ani nevìdìli, jak se ocitli
u pøevozníkovy loïky.
Ráno u snídanì probíhaly vzruené debaty o totonosti
smrtky ze høbitova. Noèní dobrodruství vak bylo brzy zapomenuto a vichni se zaèali pøipravovat na poslední fázi
táborové hry. ádné øecké mìsto nemìlo vechny boské
kouzelné pøedmìty, aby z nich mohlo sestavit kouzelnì kruh
a uzavøít v nìm Porfyriona. Na území poloostrova se proto
rozmístili bohové se svìmi kouzelnými pøedmìty a øecká
mìsta mìla získat co nejrychleji chybìjící pøedmìty splnìním zadaných úkolù. Do území Porfyriona a jeho strácù
vstupovala mìsta jednotlivì podle poøadí v jakém získala
chybìjící kouzelné pøedmìty.
Vlastní cesta za Porfyrionem byla svízelná, øeètí obèané
se museli nejdøíve vyplhat na vrchol kopce, kde zaèínalo
jeho území. Po pøekroèení jeho hranice se museli mít na
pozoru pøed útoky strácù, jedinou zbraní byly rychlé nohy
nebo vyøèení kouzelného slova, kadé kouzelné slovo vak
platilo na jiného stráce, vyslovení nesprávného slova uèinilo z øeckého obèana zajatce strácù, kterého mohli vykoupit jeho spoluobèané za pìt zlatých. Nakonec se vak ke kouzelnému kruhu dostala vechna mìsta, i kdy se to neobelo
bez ztrát na ivotech. Dvì mìsta toti zapomnìla, e pøedtím ne zaènou umísovat kouzelné pøedmìty do kruhu, musí
Porfyriona znehybnit.
Vem mìstùm se podaøilo získat Porfyrionovy kouzelné
pásy a po návratu na Peloponéský poloostrov je slavnostnì
pøedali nejvyímu bohu Diovi. Hromovládný Zeus pro øecké obèany na oplátku uspoøádal velkou hostinu. Samotní
bohové je pøi hostinì obsluhovali. A kdy se snesla naposledy tma nad Peloponéským poloostrovem v Èechách, sesedli
jsme se kolem závìreèného táborového ohnì s pøáním, abychom se ve stejném poètu seli pøítí rok !
SÁZAVA
Jako kadý rok se ná pøístav vodních skautù z Neratovic
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vypravil sjet jednu z èeských øek. Letos padla volba na Sázavu, která je nìkterými vodáky zatracovaná a jinými milovaná.
Po nároèných pøípravách jsme v pondìlí 2. 7. 2001 odjeli
autobusem z Neratovic do Prahy, kde jsme na Hlavním nádraí pøesedli na vlak, který nás dopravil na Stvoøidla. Kdy
jsme dorazili do kempu pod Stvoøidly, u tam na nás èekala
Avie s naimi vìcmi, dalí dny nás mìla doprovázet po bøehu a zajiovat nám místo na pøenocování v kempech.
Veèer pøed vyplutím se jetì udìlovaly poslední instrukce. Ráno jsme vytáhli nové pramice na vodu a zahájili nai
pìtidenní plavbu po øece Sázavì. Zdolávali jsme peøeje a jezy. Bohuel ne vechny byly sjízdné, nìkteré jsme museli
pøetahovat nebo pøenáet a pìknì jsme se pøitom zapotili.
Obèasné mìlèiny vítala dìtská èást naí výpravy, protoe to
byla pøíleitost brouzdat se v botách ve vodì, jejich radost
konèila s hlubí vodou, kde mìly velké problémy s naloïováním.
Prùmìrnì jsme kadý den ujeli asi 15 km. Tímto tempem
jsme si mohli vychutnávat hezké okolí øeky, kromì pøírodních krás jsme z jejího toku obdivovali kostelíky nebo hradní zøíceniny na jejích bøezích. Ve ètvrtek jsme se cestou zastavili v Èeském ternberku, kde jsme si prohlédli hrad a jeho
okolí a dobøe se najedli v restauraci v podhradí.
Nìkteré veèery jsme trávili u ohýnku, zpívali a probírali záitky uplynulého dne. Èas
urèený pro nai výpravu vak rychle ubìhl
a byla tu sobota veèer a my jsme dorazili do
kempu v Ledeèku, do místa naeho posledního noclehu. Tady nám vak pøíroda uchystala neèekané dobrodruství. Hned po tom,
co jsme se utáboøili v kempu, jsme byli z domova telefonicky varováni, e se blíí nebezpeèná bouøka. Radìji jsme peèlivì upoutali vechny stany a èekali jsme, co pøijde.
Natìstí nás pøed bouøkou pøiel varovat
i místní starosta a po nedávných zkuenostech nám nabídl, abychom radìji pøespali
v jedné místnosti obecního úøadu. Narychlo jsme vechno zabalili a pak u jsme pozorovali bouøku z oken v bezpeèí budovy.
V nedìli ráno jsme vstali, jetì jsme stihli
obìd v místní restauraci a pak jsme se vydali vlakem na zpáteèní cestu do Neratovic.
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Experimentální archeologie IV
NAHÉ ODÍVATI
Pavel Bár - Pavlík

Kdy si dnes zajdeme do obchodu s obleèením, mùeme
si vybrat desítky rùzných druhù odìvù, spousty vzorù, barev, látek, materiálù a doplòkù. Avak nejen my, ale i lidé v døívìjích dobách se oblékali nejen kvùli tomu, aby je odìv
chránil pøed chladem, ale bezesporu i proto, e chtìli vypadat elegantnì.
Pøesné doklady o tom, jak vypadaly odìvy naich pøedkù
se témìø ádné nedochovaly, take se vìtinou mùeme jen
domnívat, jaké materiály a textilie pouívali. Podle nepøímých stop usuzujeme, e ji v neolitu znali tkalcovský stav
nebo podle nálezù rùzných spon, jehlic a ozdob odhadujeme, jaké mìly odìvy støihy. Obrazy odìvù nacházíme na figurkách, mincích, percích èi nádobách. Dokonce se nám
zachovala i písemná zmínka o obleèení naich pøedkù od
Øímanù.
V naem oddíle nás velice zaujala práce na tkalcovském
stavu. Tento dùmyslný vynález je, jak ji bylo øeèeno, datován nìkdy k závìru doby kamenné, o èem nás pøesvìdèují
pomìrnì èasté nálezy závaí, nacházená pøi archeologických
výzkumech.
Tkaní na svislém tkalcovském stavu, který pouíváme my,
je velice èasovì nároèné. Samotný tkalcovský stav se skládá
z døevìné konstrukce, tyèe zvané brdo, èlunku a závaí.
Podélnì se na horní tyè stavu pøiváí nitì. Ty se rozdìlí na
dvì poloviny (lichá, sudá, lichá, sudá).Kadá lichá se zatíí
závaím a nechá viset pøed støední dìlící tyèí. Kadá sudá se
pøiváe slabými nitkami k brdu. Pøi vázání je brdo poloené
ve vidlicích pøipevnìných ke konstrukci stavu. Sudé nitì se
také zatíí, ale na rozdíl od lichých se nechají viset za støední dìlící tyèí. Pohybováním brda se dopøedu dostávají støídavì sudé a liché nitì. V mezeøe mezi nimi se proplétá èlunkem pøíèná nit. Ta se stahuje co nejvíce k horní èásti utkané
látky. Pak se brdo pøesune opìt do dalí polohy. Znovu se
protáhne èlunek - tentokrát z opaèné strany a postup se opakuje. Toto je struèný popis tkaní na tkalcovském stavu.
Poèet nití je rùzný, podle toho, jak iroký chceme mít pruh
látky. Závaí se mùe vyrobit bu¡d z hlíny a nechat vypálit,
nebo je moné pouít koených váèkù, naplnìných kamín-

ky, které vak musí dostateènì zatìkat nit.
Vlákno, pouívané ke tkaní mùe být i obarvené. Je lepí
barvit vlákna, neli hotové textilie. Pro barvení se nám nejlépe osvìdèila vlna (je ovem velmi tìké ji sehnat). Barvené textilie by vak urèitì mìly být z pøírodních materiálù
(kromì vlny i napø. len, nepøíli vhodná je bavlna). Vyuít
mùeme prakticky celou barevnou kálu: zpoèátku je nejjednoduí barvit lutou (bez, cibulové slupky), zelenou (kopøiva) a hnìdou (dubová kùra, slupky vlaského oøechu), se
získáváním zkueností si mùeme troufnout i na výrazné
barvy, jako èervenou (èervená øepa) èi modrou (ostruiník).
Pøesné popisy a postupy barvení pøírodními materiály popisují mnohé snadno dosaitelné speciální publikace.
Pravìký odìv se od dneního podstatnì lií - chybìlo napøíklad spodní prádlo. Na spaní se pouívala suknice, pøes
ni se za dne pøetahoval svrchní odìv. Pro nae èinnosti
v rámci experimentální archeologie se musíme snait dodret zásady zhotovování textilií, støihù a hlavnì rùzných dopl¡nkù podle historických pramenù.
Muský odìv se skládal nejèastìji ze suknice, pouze u Keltù se objevují kalhoty s nohavicemi. Souèástí vech odìvù
byl i plá¡t, který se spínal na pravém rameni (zaji¡toval
volnou pravou ruku).
enský odìv byl rozmanitìjí ne odìv muù. aty byly
dlouhé ke kotníkùm, èasto pøepásané. Existovaly i ramínkové aty nebo suknì a haleny. I eny nosily jakési plátì, ale
spínané vepøedu, aby mìly volné obì ruce.
K pravìkému odìvu patøily i boty (vystøiené z jednoho
kusu tenké kùe), pásky, opasky a korále. Pozdìji i ozdoby
a perky bronzové. O tìch vak zase a nìkdy pøítì.
Obchody s drahými znaèkovými odìvy u nemusí být vae
záchrana! Tímto èlánkem jsem vám toti dal jednoduchý
a krásný návod, jak jedineèným zpùsobem nahé odívati
Pouitá literatura a kreslený obrázky: H. a J. Èervinkovi,
L. Tintìra: Výpravy do pravìku.
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SKAUTI A VYSÍLÁNÍ
Radek Mikki Forman
Potøeba komunikace mezi lidmi byla u od nepamìti. Za
dob doby elezné se lidé dorozumívali pomocí tamtamù
a kouøových signálù. I kdy je v dnení dobì velmi romantické pouívat tyto dorozumívací prostøedky, zvlátì v pøírodì a mezi skauty, k praktickému úèelu se pøíli nehodí
o spolehlivosti ani nemluvì. S postupující technikou se otvírají nové monosti jak vyøeit potøebu komunikace.
Dobrou moností (nikoli vak jedinou) je vyuití pøenosných radiostanic. Ale není vysílaèka jako vysílaèka. Existuje jich mnoho druhù a typù. V tomto seriálu se pokusím Vám
pøiblíit monosti pouití a vysvìtlím jaký typ by byl vhodný napø. pro vá oddíl.
Ne si pùjdeme koupit jakoukoliv vysílaèku, mìli bychom uváit:
 k èemu ji budeme pouívat
 kdo ji bude pouívat
 na jakou vzdálenost se potøebujeme domluvit
 kolik mùeme zaplatit
Kadé vysílací zaøízení v Èeské republice musí být povoleno pøísluným orgánem (Èeský Telekomunikaèní Úøad ÈTU) a podléhá pøísnému schválení. Existují i tzv. Generální povolení, která povolují urèité typy radiostanic pro celou Èeskou Republiku najednou. Kadý jednotlivec tudí
nemusí ádat o povolení sám, ale to neznamená, e v této
oblasti neplatí ádná pravidla.
K ÈEMU CHCEME VYSÍLAÈKU POUÍT?
Toto je vlastnì úplnì první a nejdùleitìjí otázka. Vysílaèky najdou vyuití témìø pro vechny èinnosti skautù.
Mùeme je vyuít pro zajitìní rùzných akcí, jako jsou napøíklad závody s více stanovitìmy. Kde je nutné pøedávat
k vyhodnocení prùbìné výsledky, nebo zajiovat stav závodu a pohyb na trati.
Dalí vyuití je pro zajitìní bezpeènosti. Vysílaèky fungují nezávisle na napájecí síti, ke své èinnosti nepotøebují
ádné pozemní vysílaèe. Take staèí vybavit oddíl vysílaèkou s nabitým akumulátorem a mùeme jej bez obav vypustit do terénu. V pøípadì jakýchkoli problémù jsme ve spojení a mùeme tak vyvést ztracené ovce z bludného lesa nebo
zajistit dopravu zranìného.
Poslední nejzábavnìjím vyuitím je vyuití pøi rozlièných
hrách. Her s vysílaèkami je opravdu mnoho a jejich popis
by vyel na jeden samostatný èlánek.
Správná vysílaèka by mìla být co nejvíce univerzální, tak
aby jí bylo moné vyuít pro vechny druhy èinností. Pro výbìr správného typu je nutné zodpovìdìt jetì dalí otázky.
KDO BUDE VYSÍLAÈKU POUÍVAT?
Pokud vím, e s vysílaèkou budou pracovat jen lidé, kteøí
s technikou umìjí zacházet. Mohu si dovolit pouít typ

strana 6

s mnoha funkcemi a uivatelským komfortem. Pro dìti a uivatele kteøí chtìjí jen komunikovat se vyplatí robustní vysílaèka jen se základními funkcemi. Vhodným kompromisem
je pak takový pøístroj, který umoòuje pøepínat mezi takovými reimy blokováním urèitých (nedùleitých) funkcí.
NA JAKOU VZDÁLENOST SE POTØEBUJI
DOMLUVIT?
Samozøejmì na co nejvìtí. Jene tím není ani zdaleka tato
otázka zodpovìzena. Radiové vlny se íøí v kadém prostøedí jinak. Vzdálenost je také závislá na pouitém kmitoètu
a na úrovni ruení. Obecnì platí èím vìtí výkon tím mení
výdr baterií a vìtí vzdálenost.
Výbìr vhodného kmitoètu také záleí na prostøedí. Pro
mìstské prostøedí je vhodné pouít kmitoèty v oblasti VKV
(velmi krátkých vln) nebo UKV (ultra krátkých vln). Na tìchto pásmech je i mení ruení od okolních stanic a prùmyslových zaøízení. Do odlehlé lesnaté oblasti se hodí kmitoèty
v oblasti VKV a pro volné plánì a roviny se s výhodou vyuívají i pásma krátkých vln (KV).
KOLIK MÙEME ZAPLATIT?
To je asi kámen úrazu kadého. Penìz není nikdy dost, ale
také se nevyplatí etøit na nevhodných místech. Mìjme na
pamìti, e pro komunikaci potøebujeme radiostanice nejménì dvì proti sobì. Rozhodnì se také nevyplatí nakoupit radiostanice a pak zjistit, e pro nì není dostateèné vyuití.
A nesmíme zapomínat ani na vhodné pøísluenství. Dobrá
anténa se vdy vyplatí a kvalitní dobíjeè uetøí nejednu drahocennou minutu. Kadá radiostanice pak musí vyhovovat
platným zákonùm a mít øádná povolení.
ZÁVÌR
V prvním díle o radiostanicích jsem uvedl obecný pøehled
k èemu je moné radiostanice vyuít a jaké jsou monosti
výbìru vhodného typu. Kadý oddíl by si mìl nejdøíve rozmyslet jak takovou stanici vyuije. Jak mùe pomocí vysílaèky zpestøit èinnost v oddíle a ulehèit si práci èi sníit náklady na komunikaci.
V dalích dílech bych se rád zmínil o jednotlivých typech
radiostanic, jejich vyuití, výhody a nevýhody. Kadé pásmo má svá specifika a monosti pouití. Pro kadý typ je
nutné splnit urèité legislativní prvky a dodret omezení daná
zákonem.
Rád bych se také zmínil o praktickém vyuití vysílací techniky v mém oddíle a uvedl i nìkolik pìkných pøíkladù.
Radek Mikki Forman
Dvoøíkova 666/21, Karlovy Vary, 360 17
Radek Mikki Forman
Nákladní 21, Karlovy Vary, 360 05
Telefon  0608 968 922
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Èekal jsem na tuto knihu
Jeek

(Se skautským pozdravem. Fotografie Ladislava Sitenského
s texty Frantika Nepila,
vydal Junák - svaz skautù a skautek ÈR,
Tiskové a distribuèní centrum, 2000)
Na tuhle knihu jsem dlouho èekal. Nepøeenu, kdy øeknu,
e tøicet let. Nevìøíte? Vysvìtlím. Nìkdy na poèátku sedmdesátých let jsem v rodièovské knihovnì nael fotografickou
publikaci Na øeku!, jejím autorem byl Ladislav Sitenský
(doprovodné texty napsal Jindøich Pokorný, vydalo Sportovní
a turistické nakladatelství v Praze v roce 1957). Pod dojmem
fotografií zobrazujících krásu øady èeských øek jsem pak zaèal
chodit k Alimu Puèalíkovi do vodáckého oddílu. Pøes zimu
jsem si vdycky listoval v knize a v létì, kdy jsme sjídìli
nìkterou ze Sitenského øek, odøíkával jsem si k tomu v duchu
pøísluné popisky pod fotografiemi. O to vak nejde. Já tehdy
vùbec nevìdìl, e Sitenský udìlal v letech 1937 - 1947 ty
nejkrásnìjí skautské fotografie, jaké kdy nae hnutí mìlo,
pøesto jsem pøi listování knihou Na øeku! cosi tuil. Aèkoli na
vech fotografiích byli výhradnì vodáci - dospìláci bez
jakéhokoli zaøazení (organizace, oddíly, kluby - nic), já tam
cosi cítil. Zejména u fotografie, k ní patøil tento popisek (jetì
ho umím): Zaposlouchej se do její zvlátní øeèi, pohleï do
jejího zrcadla a tu spatøí i bílé stany tìch, kteøí si øeku oblíbili
navdy. Na bøehu neidentifikovatelné øeky stála øada topolù
a za ní prosvítala stanová plátna nìèeho, co mohlo být skautským táborem. Kdy jsem po tøiceti letech otevøel Sitenského
a Nepilovu knihu Se skautským pozdravem, hledal jsem právì
tuto fotografii. Byla tam, jen popisek se zmìnil: Na elivce
netáboøil jen ná 45. oddíl, ale byly tu nad i pod Kralovicemi
i jiné oddíly. Tím konèí mé vysvìtlení a co vy s tím? Asi nic,
ale opravdu zdaøilou obrazovou publikaci berte i jako dalí
kamínek do mozaiky vodního skautingu, pøestoe v knize je
mu vìnována jen jedna z pìti tématických kapitol. Kromì
samotných fotografií jsou vak dùleité i doprovodné texty
nìkdejího èlena praské vodní Pìtky, spisovatele Frantika
Nepila a také vzpomínkové úvodní slovo Sitenského samého.
Dozvíme se z nìj, e øada fotografií vznikla vlastnì na objednávku Braky Nováka pro skautské èasopisy (dívèí tábory,
tábor Pìtky na Seèské pøehradì), pøipomene dalí z nenávratnì
ztracených krásných míst (údolí elivky pod Kralovicemi)
a v témìø foglarovské historce pøedstaví jednu ze známých
postav naeho vodního skautingu. Byl to toti Radko Kadlec,
vùdce 13. oddílu a spoluzakladatel závodu Pøes tøi jezy, kdo
v roce 1931 Sitenského ke skautùm pøivedl. Pøi cestì vlakem
podél Berounky chtìl si Kadlec prohlédnout Sitenského deník.
Ten se vak stydìl za stránku, na ní se svìøoval, e by chtìl
zaít opravdové kamarádství. Proto ji vytrhl, zmaèkal a nìkde
u Venor vyhodil z okna. Zvìdavý Kadlec se jetì tý den
rozjel do Venor a tak dlouho chodil kolem trati, a lístek
nael, pøeèetl a Sitenskému nabídl èlenství ve skautském
oddíle. Historkou, kterou Sitenského skautský pøíbìh zaèíná,
svou referenci o knize, na ni jsem tak dlouho èekal, konèím.
Zalistujte si v ní teï v zimì, a vám v létì na táboøe naskoèí
Nepilovy texty èi popisky k fotografiím.
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Z dìjin 5. oddílu
kapitána Braky

Padesáté výroèí jedné finty
Kdy se po druhé svìtové válce obnovoval PÁTÝ
ODDÍL VODNÍCH SKAUTÙ, zjistilo se, e sláva jeho
pøedváleèného bytí je i po esti letech odmlèení tak pøitalivá a hlad po skautingu tak veliký, e se vichni bývalí èlenové (kteøí pøeili) doplnìní o nováèky do jednoho oddílu nenacpou. Vichni ale chtìli do PÌTKY.
A tak po hektických zaèátcích pováleèné èinnosti vznikl PÁTÝ pøístav vodních skautù, který se dìlil na 5 víceménì samostatných oddílù.
Toto je kousek historie 9. oddílu , který za panování
kapitána Vejvary proil ty nejkrásnìjí chvíle tehdejích
chlapcù (19451949), ne je rozehnal nenávistný bolevik, kterému byl kadý èistý ideál nebezpeèný. Kapitán pøístavu Braka byl sledován tajnou policií a posléze byl vyhnán z Prahy, kapitán 9. oddílu Vejvara jako
èlen odbojové skupiny proti nacismu utekl pøed zatèením do zahranièí a na celé skautské hnutí dopadla pìst
bolevické inkvizice.
Vechny oddíly mìly problémy, 9. nevyjímaje. Ale
kdy my jsme chtìli být spolu. Spolu jezdit na vodu,
spolu na výlety a v zimì spolu na lye. Zpoèátku to bylo
umonìno tím, e existovaly Tetøeví boudy v Krkonoích, které pìtka pøevzala hned po válce od národního
výboru. Po rozehnání skautingu pøevzal jednu z Tetøevích bud veslaøský klub Blesk Praha, kam øada starích
èlenù pìtky vstoupila. A tak se na tetøevky jezdilo dál,
i kdy se tam obèas pokusila StB nìkoho zatknout. Ale
nic netrvá vìènì a tak i tahle idyla skonèila a zase jsme
nemìli kam jezdit.
A protoe problémy mìl nejen skauting, ale i Sokol,
stalo se, e turistický oddíl praského Sokola se musel
zbavit své chalupy v Krkonoích.Ta by se nám samozøejmì moc hodila, ale bylo nutno vymyslet fintu. Tak
se stalo, e 14. prosince 1951 podepsali pánové Josef
Rössler-Rozára, Zdenìk Hájek-Jack a Bohumil SouèekKari kupní smlouvu na dùm èp. 99 na katastrálním územi Dolní Malá Úpa s pøíslunou stavební parcelou a loukou. ádný úøad tehdy netuil, e 9. oddíl vodních skautù
si právì zakoupil svou zimní klubovnu. Skauti si vìøí
a tak se na cenu chaty sloilo mnoho devítkáøù, ale nikdy nikoho nenapadlo, e ta chata není nás vech aèkoliv napsaná je na tøi kamarády.
Bylo by tìké a asi únavné pro ty, kdo to neproili, popsat alespoò zhruba ivot na skautské chatì. Jak se v chatì svítilo stejnosmìrným proudem vyrobeným peltonovou turbínou z vlastní pøehrady na potoce - dokud nedola
voda, jak se vypisovaly brigády na opravu tekoucí støechy, jak jsme se uèili zednièit, pracovat se døevem, chápat vodní reim v Krkonoích a nauèit se, e nic není moje,
pokraèování na následující stranì
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ale nae, ale ne v chápání socialistické spoleènosti, e nae
není nikoho, ale nae je vech a tak se starej.
Postupnì jsme chatu pøizpùsobili k obrazu svému - postavili jsme dvì noclehárny, z vyøazeného vleku na lana kluzákù
(z letitì) jsme postavili lyaøský výtah a zaèali jsme se mnoit. Napøed o mladé manelky, pozdìji o jetì mladí dìti. Tady
nastaly první problémy, ale øeily se samy. Kadý adept na
enìní vodil samozøejmì svou vyvolenou na spoleènou chatu
a tu dolo k tomu, e se buï se spoleèností sila, nebo ne.
A pak byly zase dvì monosti. Buï dotyèný zjistil v této spoleènosti, e vybraná partnerka není ta pravá do detì, a pak ji
odvrhl a zùstal (pøípadnì s novou náhradnicí), nebo zùstal jen
kamarád a na chatu pøestal jezdit. (Tady nutno podoknout, e
nìkteøí tuto spoleènost pouívali jako provìøovací komisi).
V té dobì dolo k urèité selekci ve spoleènosti a postupnì se
vytvoøilo pevné jádro bývalého oddílu v poètu deseti èlenù,
které vydrelo vechny ústrky doby, kamarádù a obèasného
návalu nebo nepohodlí. Sepsal se chatový statut, kde jednou
z hlavních zásad bylo, e nikdo nesmí nikomu vyèítat jeho
malý podíl na spoleèné práci - je pøece dobrovolná - a druhou
zásadou tzv. zákon cyklické buzerace, kdy pøi spoleèné práci
- a e jí bylo - mùe buzerovat první druhého, druhý tøetího
poslední prvního a naopak.
To u bylo v dobì, kdy chata praskala ve vech a na oddílové schùzi se dohodla generální rekonstrukce. Na pùdì se
vybudovalo 10 kamrdlíkù, honosnì nazývaných lonicemi,
zbouraly se noclehárny, upravilo pøízemí pro spoleèné bytí,
postavil se velký sporák, vybudovala elektrická pøípojka a postavila se sauna. Ze skautské chaty se stala rezidence pro
deset rodin. To na první pohled, protoe charakter spoleèného ivota zùstal jako døíve. Dokonce i v okolí se chatì zaèalo øíkat U devíti skautù (jeden nebyl) a to v dobì temna.
Byli jsme vùbec divní. Na Silvestra jsme chodili o pùlnoci
støízliví do lesa, kde jsme køièeli oddílové pokøiky a zpívali
my plujem dál...., v chatì jsme organizovali v dobì uhelných prázdnin pro dìti spoleèné dìtské vesnièky za dozoru nìkteré matky, jezdili jsme na hory vlastními auty za pevné taxy dle pokynù zvoleného dispeèera (ne vichni mìli
auta) a pøi zvlátních událostech jako vánoce nebo silvestr
jsme vaøili spoleèná jídla.
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Jenom jedno nás trápilo. Staøí èlenové, kteøí tvoøili a tvoøí
trochu omelý zbytek 9. oddílu, opravdu stárli a je jim dnes
pøes sedmdesát let, nemluvì o tìch, kteøí u odeli do skautského nebe. A co teï nae dìti? Ty sice ve své rozhodující
vìtinì proly za bolevika tajnými skautskými oddíly ukrytými pod rùznými tìlovýchovnými organizacemi jako Orbis
nebo Slavoj, ale nikdy spolu netvoøili jednolitou spoleènost
jako my v devítce. Budou schopni utvoøit dostateènì svornou spoleènost, která bude v duchu jejich rodièù pokraèovat v kolektivním ivotì na skautské chatì èp. 99? A tady se
ukázalo, e jsme podcenili vliv naeho spoleèného ivota na
chatì pro nae potomky. Samozøejmì, e jsou schopni a aèkoliv u mají samy dìti nebo dokonce vnouèata, jezdí na
chatu spoleènì, vypisují brigády, organizují spoleèenské
akce, chodí dál na Silvestra do lesa zpívat a volat pìtkaøské
a devítkáøské pokøiky a dodrují vechny oddílové zvyky,
které dìlal devìtadevadesátku skautskou chatou.
Není tedy divu, e jsme se rozhodli oslavit padesáté výroèí získání naí 99 sjezdem vech èlenù a jejich rodin na místì samém, abychom ukázali sami sobì, jaká je nás síla a co
se za padesát let vechno dá stihnout. Jenome tady jsme
poprvé neuspìli. Sepsali jsme vechny generace pøináleející k chatì (i tìch, kteøí kdysi odpadli) a zjistili jsme, e by se
pro ten úèel muselo vytvoøit kolem chaty stanové mìsteèko
a stavte pro starce nebo naopak nemluvòata v prosinci v Krkonoích tábor. Po velkých ideologických bojích jsme se
rozhodli umonit pùvodním èlenùm vzpomínku na získání
chalupy v dobì 50. výroèí a multigeneraèní oslavu uspoøádat na jaøe 2002, a se oteplí. A kolik osob musíme ubytovat, protoe patøí k chatì? Podle posledního sèítání lidu v Malé Úpì èp. 99 jde o 69 èlenù rodin, a cca 20 pøátel kdy
nepoèítáme psy.
Do boje stateènì,
kupøedu k cíli,
devítka na títì
dodá nám síly!
vzpomínala Pejsek
Dolní Malá Úpa èp 99 - øíjen 2001

Lesní kurz vodních skautù a skautek 2002
Emmanie

LK VS Emmanie 2002 probìhne 9.18. 8. 2002 na Stvoøidlech. Souèástí kurzu bude dubnový seznamovací
vikend.
Na kurzu zaije vechno moné i nemoné, zahraje si hry, které se na kurzech a kolách jetì nehrály, sáhne
si na dno svých psychických a fyzických sil a hlavnì pozná nové tváøe a naèerpá novou energii.
Za strùjce veho mùeme jmenovat: Prasek, Sroub, Jupp, Mourek, Maja, Sotek a dalí si necháme jako pøekvapení.
Minimální vìk  16 let (roèník narození 1985 a starí).
Pøedbìné pøihláky, uveøejnìné v KP 2001/3 zali na adresu: Tomas Kazda, Chelèického 5, 460 01 Liberec 5
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Jirka H o l d - Amateur:
Jak ji vichni (alespoò doufám !) dobøe víte, NAVIGAMUS 2003 je motivován 60tým výroèím  Bitvy o Guadalcanal,
která skonèila vítìzstvím Amerièanù a první vánou porákou japonských pozemních vojsk. Je nutno hned podotknout, e
první porákou námoøních sil Japonského království byla Bitva o Midway, kde US NAVY spoleènì s US AIR FORCE ve
dnech 3. a 7. èervna 1942 rozdrtili velké seskupení japonských lodí admirála Jamamota, které mìly za úkol obsadit atol
Midway. Japonci tehdy ztratili 4 letadlové lodi, 1 tìký køiník, nìkolik torpédoborcù a 332 letadel.
Ostrov Guadalcanal sám leí v souostroví alamounovì na 160 stupni východní délky a 10 stupni jiní íøky. Bitva o tento
ostrov probíhala v dobì od srpna 1942 do února 1943, bude tomu tedy v roce 2003 ji 60 let. V pøítích èíslech KAPITÁNSKÉ POTY vám budu o této slavné a mohutné bitvì vyprávìt podrobnìji, na pøíklad o rodáku z moravské vesnièky, poruèíku-pilotu námoøního letectva Spojených státù, o Stanley Vejtasovi, který sám sestøelil 5 japonských bombardérù, vysvìtlím, co to byly moøské vèely , Hendersonovo letitì, kdo jsou to mariners, co to byl a jak fungoval Tokijský expres
a tak dále. A pokud pùjde ve podle plánu promítneme vám na NAVIGAMUS 2003 na velkoplonou obrazovku film Bitva
o Guadalcanal se slavnou písnièkou o námoøním pìákovi, který jel na køiníku na Guadalcanal .
V tomto èísle KAPITÁNSKÉ POTY si zatím pøeètìte celkový souhrn událostí u ostrova Guadalcanal..

Tereza Frantika M a t h é - Bída :

GUADALCANAL
Dne 7. srpna 1942 zaèala první útoèná obojivelná operace USA v Tichomoøí. Cílem operace bylo obsazení ostrovù
Guadalcanal, Tulagi, Gavuro a Tanambogo. V 6:51 dosedly
výsadkové èluny urèené k útoku na Guadalcanal na hladinu
a èekaly poblí výsadkových pláí. Èas vylodìní byl stanoven na 9:00. Znepokojující bylo, e z ostrova se neozvala
ádná støelba. Amerièané to pokládali za léèku. Pravda byla
vak jiná. Japonce se podaøilo dokonale pøekvapit a na ostrovì bylo místo oèekávaných 5.000 obráncù pouze 2.200
z nich bylo 1.700 enistù. Japonci uprchli do dungle a do
veèera Amerièané vylodili na 11.000 muù pod velením generála Vandegrifta a následující den obsadili rozestavìné
letitì, strategický bod ostrova - místo, které rozhodlo o stanovení Guadalcanalu jako cíle operace. Soubìnì probíhající útok na ostrovì Tulagi byl také úspìný, ale o Gavuro
a Tanambogo bylo nutno svést tìké boje. Poprvé se zde
setkali s japonskými sebevraednými útoky a jediného japonského zajatce získali díky jeho ochromení po výbuchu
granátu. Pro japonské velení byla invaze pøekvapením. První reakcí byla snaha znièit Amerièany letecky, ale to pøineslo pouze znaèné ztráty. Proto bylo vysláno uskupení hladinových lodí. Tato akce vedla k bitvì u ostrova Savo
9. srpna 1942. Japonská skupina tvoøená tìkými køiníky
Èokai, Aoba, Furutaka, Kako a Kinugasa, lehkými køiníky
Tenrju, Jubari a torpédoborcem Junagi se støetla v noèních
hodinách s americko-australským svazem s tìkými køiníky Astoria, Canberra, Chicago, Vincennes, Quincy a torpédoborci Bagley, Blue, Helm, Patterson, Raplh Talbot, Wilson. Výsledkem støetnutí bylo tìké pokození vech
spojeneckých lodí a ke dnu klesly Quincy, Vincennes, Canberra. Japonci ztratili tìký køiník Kako.
Mezitím na zemi pìáci zajiovali Hendersonovo letitì.
Na nìm 20. srpna pøistála první spojenecká letadla. 19 stíhaèek F4F Wildcat a 12 støemhlavých bombardérù SBD-2
Dauntless. Ji 18. srpna Japonci vylodili první posily, asi
1.000 vojákù. Ti patnì informováni a pod vlivem pøedcházejících vítìzství 21. srpna podnikli na Amerièany útok. Pøeilo pouze asi 30 Japoncù. Japonci nyní k zásobování i posílení svých vojsk pouili torpédoborce (ty si vyslouily

oznaèení Tokijský expres pro svou pravidelnost) a zaèali
shromaïovat síly a loïstvo k znovuzískání Guadalcanalu.
Japonské lodi rovnì v noci ostøelovali Hendersonovo letitì. To se Spojencùm moc nelíbilo a zaèali stahovat zálohy.
Do oblasti byly pøesunuty i letadlové lodi Wasp, Saratoga
a Enterprise. Zaèalo se schylovat k bitvì u východních alamounù. Wasp vak chybìl, protoe odplul doplnit palivo. V bitvì letadlových lodí 23.25. srpna, kdy na stranì Japoncù se jí úèastnily Rjúdo, ókaku, Zuikaku byla Enterprise
pokozena, ale na japonské stranì bylo potopeno Rjúdo.
31. srpna byla Saratoga zasaena torpédem z ponorky a na
Gualdalcanal pøiplul generál Kawaguèi s posilami a ujal se
velení. K dispozici mìl nyní pøes 3.000 muù. Úkole znìl:
dobýt Hendersonovo letitì. A pøístupovým bodem k nìmu
byl høeben jinì od Hendersonova letitì. V následných bojích se mu dostalo jména Edsonùv (po veliteli praporu
obráncù). Výstinìjí je vak druhé oznaèení. Krvavý høeben. 12.14. záøí svedli Amerièané s Japonci o tento høeben nemilosrdný boj. I kdy Amerièané høeben ubránili, mìli
blízko ke katastrofì. Po pùlnoci v noci z 13. na 14. museli
zaujmout druhou a poslední obrannou linii. Za nimi bylo u
jenom letitì. V noèní bitvì pak v bojích mue proti mui
ve spleti zákopù rozhodovalo tìstí a vùle zvítìzit. Støelivo
i granáty na nìkterých místech u doly, vázl pøísun. Mezi
druhou a tøetí hodinou ranní Japonci odpadli. Kousek od
vítìzství, ke kterému se na ostrovì ji nemìli nikdy tak blízko pøiblíit. Jetì dvakrát zkusili prorazit, ale ráno odstartovaly letouny a napadli pozice Japoncù v dungli. 600 útoèníkù z nich èást byla doslova rozporcována palbou a granáty
zùstalo leet na høebenu. Amerièané ztratili 40 vojákù a asi
100 bylo zranìno. Byla to 1/5 obráncù pahorku. 15. záøí vak
byl potopen Wasp japonskou ponorkou . Tím Amerièanùm
zùstala v jiním Tichomoøí jen jedna letadlová loï - Hornet. Obì strany po probìhlém boji posílily svá vojska a Amerièané dne 23. záøí 1942 zahájili operaci na obsazení èásti
japonských pozic. Dne 26.27. záøí pak u øeky Matanikau
probìhly tìké boje a èást amerických sil se dostala do obpokraèování na následující stranì
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klíèení, ze kterého se jim vak podaøilo uniknout. Poté se
vechny jednotky stáhly do výchozích pozic. Na stejném
místì pak 7.9. øíjna Amerièané po dùkladném plánování
a s vìtími silami zaútoèili a vytlaèili Japonce z pozic. 9. øíjna
vstoupil na ostrov nový velitel, generál Hjakutake, velitel
17. japonské armády. S ním a za ním mìly dorazit posily.
Posílení plánovali i USA. Tak se stalo, e ve vodách u Guadalcanalu na sebe narazila 2 hladinová uskupení. Bitvy
u mysu Esperance se na americké stranì úèastnili 4 køiníky a 5 torpédoborcù. Japonci pøipluli se 3 køiníky a 2 torpédoborci. 11. 12. øíjna se v bojích potopil japonský køiník Furutaka a torpédoborec Fubuki. Po vylodìní posil mìli
Amerièané na ostrovì 23.000 muù, ale optimismus nebyl
na místì. Zásobování se podaøilo jen za cenu vysokých ztrát,
Japonci pokraèovali v ostøelování letitì lodními dìly z plavidel pravidelnì pøiplouvajících v noci a dokonèili pøesun
celé elitní 2. divize. A dne 15. øíjna Japonci zahájili pozemní ofenzívu, která trvala do 25. øíjna. Jenom na Krvavém
høebeni ztratili Japonci na tisíc vojákù a Amerièané asi 200.
Celkovì si Japonský neúspìch vyádal na jejich stranì pár
tisíc mrtvých. 26. øíjna pak probìhla na moøi bitva u Santa
Cruz. Ve støetnutí letadlových lodí byla potopena americká
letadlová loï Hornet. Poté nastalo období pokusù o mohut-

2001/2002
né posílení vojsk na obou stranách. Tyto pokusy vyvrcholily
sérii námoøních bojù nazvaných bitva u Guadalcanalu
12.15. listopadu. Ke dnu klesly desítky lodí, ale Amerièané vylodili vechny své vojáky a Japoncùm v tomté zabránili. 30. listopadu dolo k bitvì u Tassafarongy. Osmi japonským torpédoborcùm stojícím proti 5 køiníkùm
a 6 torpédoborcùm Amerièanù se podaøilo jeden køiník potopit a 3 tìce pokodit za cenu ztráty jednoho vlastního torpédoborce. Na ostrovì zaèala 1. prosince rozsáhlá pozemní
operace Amerièanù. Ta skonèila 21. ledna 1943 po tuhých
bojích obsazením strategických bodù a zajitìním nástupi
pro dalí útok. Netuili, e 15. ledna byl Japoncùm na Guadalcanal doruèen rozkaz k evakuaci. Poslední japonský voják opoutí Guadalcanal v noci ze 7. na 8. února. Amerièané
teprve 9.února 1943 v 16:25, kdy se spojily jejich útoèné
proudy, pochopili. Guadalcanal je v amerických rukou.
Vyhráli jsme! V estimìsíèních bojích padlo jenom na zemi
16.000 Japoncù a asi 1.500 Amerièanù. Japonci ztratili 1 lehkou letadlovou loï, dvì bitevní, 3 tìké a 1 lehký køiník,
11 torpédoborcù a 6 ponorek. Amerièané ztratili 2 tìké letadlové lodi, 6 tìkých a 2 lehké køiníky a 14 torpédoborcù. Pomìr tonáe: Japonci 134.839 tun, Amerièané 126.240.
První pozemní poráka Japoncù byla na svìtì.

Moravský èekatelský lesní kurz vodních skautù
Místo:
Stanová základna pøístavu Poseidon Opava u Barnovské nádre, která se rozprostírá na okraji vojenského výcvikového
prostoru Libavá na severu Moravy. Poblí je mìsto Vítkov, obec Èermná ve Slezsku. Základna leí uprostøed nádherné
pøírody.
V pøípadì vojenského cvièení v prostoru, se lesní kurz uskuteèní v údolí Moravice na 19. km øeky, 6 km od mìsta Hradec
nad Moravicí, 3 km od obce imrovice. V tomto pøípadì se jedná o tradièní skautské táboøitì. Napø. v letech 1968,1969
se zde uskuteènila Slezská lesní kola.
Termín:
Od pátku 16. 8. 2002 do nedìle 25. 8. 2002.
Vùdce lesního kurzu:
Mgr. Jan Píala - Hogan a na setkání se dále tìí instruktoøi: Ing. Zdenìk Vopièka-Vulkán, Lubomír Luke-Luki, Ing.
Pøemek tipl, Ing. Jiøí Caletka-Kecal, Ing. Jan Petrela-Èíòan, MUDr. Pavel Hlavinka, Mgr. Tomá Hendrych, Milan
Binèík, Ing. Stanislav Holek-Sten.
Co pøedpokládáme u úèastníkù:
Znalosti II. stupnì skautské zdatnosti.
Cílù kurzu je nìkolik, ty hlavní jsou:
Motivovat pro dalí èinnost, pøipravit na èekatelskou zkouku a tuto umonit vykonat pøed vysokými vládními komisaøi.
Co jetì pøedpokládáme od úèastníkù:
Vzhledem k tomu, e upoutíme od víkendových setkání pøed zahájením kurzu, poadujeme vypracování absolventské
práce na téma: Co oèekávám od lesního kurzu a jak chci vyuít poznatky, které získám, ve své dalí práci s oddílem.
Rozsah práce:
Min. 2 strany formátu A4.
Doplòková èinnost kurzu:
Horolezectví, plachtìní na vodì, sjezd divoké vody, potápìní, orientaèní bìh.
Vybavení:
Jako na tábor (nezapomenout spacák a jídelní misku).
Úèastnický poplatek:
Záloha 500 Kè souèasnì s pøihlákou + doplatek, který nepøesáhne 1.000 Kè. Zálohu posílejte na: Èeská spoøitelna a.s.,
èíslo úètu: 1840987359/0800, variabilní symbol: rodné èíslo úèastníka, specifický symbol: èíslo domovského pøístavu
nebo oddílu.
Pøihláky posílejte do 30. dubna 2002 na adresu: Mgr. Jan Píala, El. Krásnohorské 1, Opava, 746 01.
Dalí informace:
Mgr. Jan Píala, tel.: bìhem pracovní doby 0653/616 592, jindy: 0653/622 281, e-mail: dri@sssopa.cz, nebo: hogan.skaut@volny.cz
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KAPKA oblasti Bílého orla  víkend v Liberci
23. - 25. 11. 2001
Radu

Po zkoukách v Praze jsme první KAPKA, kterou vodní
skauti poøádají. Pøiznejme si, jsme pokusní králíci. Jak instruktoøi, tak i frekventanti. My  Pinda, Lucka a Radu  to
víme. Frekvetantùm jsme to oznámili, nijak jim to prý nevadí a jsou ochotni se s námi pustit do dobrodruství, které se
nazývá Kurz vodáckého minima.
Slovo dobrodruství není nikterak nadsazené. Poznali jsme
to hned v Liberci. (Øeknete jistì, e je to z ruky. Ale Plzeò
nemá zdravotníky, kteøí jsou schopni nám odpøednáet
zdravovìdu. Tak to odnesli Jezevec s Neewou, o nich
jsme vìdìli ze SELEKY.) Na cestì tam mìl vlak zpodìní,
take jedné skupinì ujel autobus, do kterého mìli místenky.
Do dalího ji sice øidiè vzal, ale jistì si umíte pøedstavit, jak
to dopadne, kdy se do plného autobusu nacpe o 17 lidí navíc. Pøekvapivì to jenom pozvedlo náladu frekventantù. Pro
Pepèu, Kobliha a Pulce byl neskuteèný záitek, e si celou
cestu povídali s øidièem a pøitom témìø vypadávali pøedním
sklem na silnici.
Následovala horolezecká stìna, kdy se nám o první pouèení a následný výcvik postarali kluci z liberecké Flotily
(a ne-skaut Spacák) pod vedením Klobáse. Bohuel jsme mìli
jenom hodinu a pùl, ale i to stálo za to. Ve 23.00 se frekventanti rozdìlili do 2 skupin. První byli nadmíru spokojeni,
protoe, by byli poprvé na stìnì a v sedáku, vylezli, a nejednou, nahoru. Mìli pocit, e pøekonali sami sebe. Druzí
byli ovem nespokojeni. Protoe bylo málo èasu, nestihli si
vylézt vechny trasy. Take hned zaèali pøesvìdèovat Radu, e druhý den sem musíme urèitì znovu. Smùla, stìna
byla zavøená a v plánu bylo nìco jiného. Pak u jen dojít
pøes pùl Liberce na ubytovnu.
Druhý den následoval plavecký výcvik v bazénì. Pravda,
sice jsme mìli trochu problém pøesvìdèit nìkteré plavce,
e je dobré umìt plavat a jetì lépe stylovì, protoe... Pøestoe nìkteøí chtìli hrát hry, instruktoøi nepovolili. Tak se
stalo, e po 2 hodinách vichni zaplavali kraul, znak i prsa,
nìkteøí poprvé v ivotì.
K obìdu byla knedlíèková polévka Evèi a Humberta a domácí gulá babi Lomièkojc. Po dobrém jídle se vichni naivnì doadovali poledního klidu. Jezevec vechny vyvedl
z omylu. Ve druhém køídle budovy leelo (popøípadì viselo) zranìných 16 vlèat z 30. smeèky vodních vlèat z Liberce. A oetøujte! Kluci byli skvìlí, voralí vlèe vypadalo jako skuteènì voralí, vlèe v bezvìdomí skuteènì celou
dobu bezvládnì leelo a trpìlivì snáelo oetøování Tomáe. Ten asi 4x vymìnil polohu z protiokové na stabilizovanou a zpìt, a soustavnì kroutil bezmocnì hlavou. Bohuel
zranìný mìl spadnout z výky a pravdìpodobnì mìl poranìnou páteø.... Zranìní byla namaskována opravdu pøesvìdèivì. Dùkazem byla Mirka z Tluèné, která místo oetøování
cizího tìlesa v hrudníku, sedìla a jenom øíkala: Mnì je patnì, mnì je patnì.
Nae úsilí nakonec zhodnotil Jezevec. Øekl nám, jak se
mìlo správnì postupovat, u nìkterých oetøení postup upøesnil. Pak jsme si s ním 2 hodiny povídali o zdravovìdì pøi
vodáckých akcích a na táborech. Vichni ocenili pøednáku,
která byla zamìøená na nai skautskou praxi a maskovaè-

ku, která je jediným zpùsobem (kromì nehody), kdy si
mohou vyzkouet oetøení zranìní. Ti, kteøí to nikdy nezaili, u plánují, jak to zavedou do praxe svého støediska (pøíchoviètí se mají na co tìit, co tak Kim povídal), ostatní byli
pøekvapeni disciplinovaností a hereckým umìním libereckých vlèat.
Veèer jsme se s naimi libereckými hostiteli setkali potøetí a to u nich v èajovnì (a teï doufám, e to nebude nekalá
reklama). Tam za námi pøiel i Vezír, hlavní kapitán. Povídal si s frekvententy o tom, proè se vlastnì KAPKY poøádají, o bezpeènosti na vodì a vodním skautingu. Vichni popíjeli èaj, poslouchali a odpoèívali po fyzicky nároèném dni.
Ke slovu, tedy zpìvu, pøila i Evèa se svou kytarou.
Protoe skaut je zvídavý, velmi brzy jsme pøili na to, e
vedle v pøípravnì mají spoustu her a hlavolamù. Neodolali
jsme a zkusili jsme sílu svého intelektu. Nae místnost se
promìnila v hernu. Kadý mìl v ruce nìjakou skládaèku,
hlavolam nebo alespoò achovou figurku. Horolezecká stìna, zdravovìda Neewy a Jezevce, pøíjemná èajovna (nám
v Plzni vechny zruili), to u je trochu moc i na západoèechy. Baki vymyslela, e asi Liberec pøestìhujeme trochu blí
Plzni. Po dlouhé debatì jsme zjistili, e praktická realizace
by byla ponìkud obtíná. Nakonec jsme konstatovali, ze
Liberec je od Plznì sice napøíè celou republikou, ale autobusem je to jenom 4 hodiny.
Druhý den nás, kromì úklidu a technických záleitostí,
èekala záchrana tonoucího v bazénì. Výcvik záchranaøiny
byl samozøejmì pestøejí a zábavnìjí ne vèerejí plavání.
Monost vyøídit si beztrestnì úèty se svým kamarádem ve
dvojici, kdy ho pøi záchranì nenápadnì pøitopím, pøivítal
kadý. Nejvìtí ohlas ovem sklidily plovací vestièky a házecí pytlíky. Hodit plaváèkovi pytlík, rychle ho pøitáhnout
a táhnout tak dlouho, a se bouchne o okraj bazénu. A pak,
e skauti nejsou sadisti.
Konstatování na závìr. Pøeili vichni a vìtinì se víkend
i líbil. Já dìkuji nejdøív Evèe, za to, e se postarala o nae
hladové aludky, Wagi za pomoc v kuchyni a pøi úklidu.
Dìkuji i výe uvedeným i neuvedeným libereèákùm za pøátelské pøijetí, odborný výklad a výcvik a trpìlivost s frekventanty i instruktory.
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Èekatelský lesní kurz vodních skautù erèice 2002
...tentokrát formou hry na námoøní kadety

NÁMOØNÍ AKADEMIE
Akademie probìhne 16.25. 8. 2002 v erèicích. Souèástí bude seznamovací kvìtnový víkend a øíjnový víkend, kde se
budou skládat èekatelské zkouky.
V rámci Námoøní akademie se kadetùm dostane klasického vzdìlání skautského èekatele. Pøi èinnosti bude kladen dùraz
na vodácký výcvik
Velitel akademie:
Zástupce pro výcvik:
Palubní dùstojník:
Loïmistøi:
Bocmani:
Lodní felèar:

Vezír - Vladimír Cvrèek
mudla - Pavel Langr
Radu - Radka Valeová
Lucka, Evèa, Pavel, Kvítko, ía, Wagi, Libuka, Pita, Sýsa, Azimut
Kuba, Pepèa, Cía, Hanka
ahanka

ZARUÈUJEME:
Krev, pot a slzy
Plavbu a ztroskotání kolní lodi
Setkání s lidorouty a Talibanem
VYADUJEME:
Námoønickou disciplínu
Schopnost pøeít orkán a tsunami
Základní gramotnost
Schopnost povznesení se nad drobná zranìní (ztráta konèetiny)
NEZARUÈUJEME:
Návrat kadého jedince
Pohodlí a dostatek volného èasu
Zachování poèáteèní hmotnosti kadetù
Pokud má zájem (a odvahu) se Námoøní akademie zúèastnit, vyplò pøihláku, kterou najde v Kapitánské potì 2001-02/
3, zakrtni TURECKÝ ÈLK VS, a poli ji na adresu: Radka Valeová, Waltrova 14, 318 10 Plzeò

S HROCHEM KOLEM SVÌTA
Indický ÈLK VS 2002 na Seèi
U tì nebaví stále si jen hrát, ale jetì nechce být 100% jako dospìlí?
Chce se trochu netradiènì pøipravit na èekatelskou zkouku?
Chce poznat nové pøátele a nauèit se nìco nového?
Tak to je pro tebe tento kurs to pravé.
1.víkend: 17. - 19. kvìtna 2002, Liberec
letní bìh: 16. - 25. srpna 2002,
základna VS Pardubice na Seèi
2.víkend: 4. - 6. øíjna 2002, Tortuga Nymburk
Tìí se na vás instruktorský tým a hroch Roch.
Kontaktní adresa:
Vladimír Netuil-Slùnì, Sametová 711, 460 01 Liberec VI.
e-mail: mabab@seznam.cz , telefon: 0604/52 35 80 M. Babóová-Majda
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REGISTR SKAUTSKÝCH JACHET P550 A P520
Pavel Èesák

Pokusil jsem se zrekonstruovat plachetní registr. Jeho
první verze byla zveøejnìna v KP è. 5, roè. 99/2000. Na
jarním srazu K+K si potom vymìnily 4. pøístav Praha
s 3.dovs Havíøov èísla 15 a 44. S takto opraveným seznamem jsem porovnal výsledkovou listinu ze SKARE Navigamus 2000, otitìnou v KP è. 1, roè. 2000/01 a ze SKARE
2001, otitìnou v KP è. 10, roè. 2000/01. Lodì, které jsou
jen v jednom z tìchto zdrojù, nejsou nijak oznaèeny.
Naopak hvìzdièka oznaèuje lodì, které se shodnì nacházejí
v prvním a nìkterém èi obou dalích a èíslo není nikde
zpochybnìno. A otazník oznaèuje ty, které jsou alespoò ve
dvou z tìchto seznamù vedeny jinak. Èíslo 15, které mìl
pùvodnì Havíøov, mìla na Navigamus loï Rejnok z Jablonce. Rovnì èísla 21, 22, 23, 24 mají rùznì lodì Hroch,
Kalmar, Jurka a Delvaò, co by asi nevadilo, kdyby byly
z tého pøístavu. Èíslo 6 mìla pùvodnì Ostrava, v roce 2001
ale Havlíèkùv Brod. Èíslo 51 mìl v roce 2000 Kolín, v roce
2001 ale jacísi 214.06. Èíslo 298 je patrnì omyl a uvedená
loï asi není P550:
1.
2. *
3. *
4.
5.
6. ?
6. ?
7. *
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. *
15. ?
15. ?
16. *
17. *
18. *
19. *
20. *
21. ?
22. ?
23. *
24. *
25. *
26. *
27.
28.
29.
30.

CLIPPER, P520 b123, 4/4,s, 8.vodní oddíl Ostrava
BRIGA, P520 b1, 4/4,s, 28.vodní oddíl Ostrava
BRIGANTINA, P520 b1, 4/4,s, 28.vodní oddíl Ostrava
KUNER, P520 b12, 4/4,s, 8.vodní oddíl Ostrava
GALEONA, P520 b1, 4/4,s, 18.vodní oddíl Ostrava
GALEASA, P520 b1, 4/4,s, 18.vodní oddíl Ostrava
HUGO, Havlíèkùv Brod
FLUITA, P550E f124, 3/4,s, 28.vodní oddíl Ostrava
FREGATA, P550E f124, 4/4,s, 8.vodní oddíl Ostrava
FELUKA, P550E f4, 4/4,s, 18.vodní oddíl Ostrava
VORVAÒ, P550 d1, 3/4, Oskar, Praha
VYDRA, P550 d1, 3/4, 5.ovs Dvùr Králové
P550, støedisko Vaveha Èeské Budìjovice
VLNKA, P550 e, 3/4, støedisko Vaveha Èeské Budìjovice
ALBATROS, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
HASTRMAN, P550E a, 4/4, 3.dovs Havíøov
REJNOK 4.ovs Jablonec nad Nisou
RAK, P550 d1, 3/4, 4.ovs Jablonec nad Nisou
REJNOK, P550 d1, 3/4, 4.ovs Jablonec nad Nisou
ÁHOP, P550 d1, 3/4, 4.dovs Jablonec nad Nisou
FRAM, P520 b1, 4/4, 4.dovs Jablonec nad Nisou
TANUKY, P520 b1, 4/4, 4.dovs Jablonec nad Nisou
HROCH, P550 d1, 3/4, 5.ovs Dvùr Králové nad Labem
KALMAR, P520 d1, 3/4, 12.ovs Pardubice
JURKA (DELVAÒ), P550 d1, 3/4, 12.ovs Pardubice
DELVAÑ (JURKA), P550 d1, 3/4, 12.ovs Pardubice
VYDØÍ STOPOU, P550 d1, 3/4, Vysoké Mýto
VIKING, P550 d1, 3/4, 7.pøístav Libìchov
HYLA, P550 d1, , 3/4, 10.pøístav Maják Liberec
P550.d1, 3/4, Mladá Boleslav
RANA, P550 d1, 3/4, 10.pøístav Maják Liberec
TORNADO, P520 a, 4/4, 30.ovs Liberec

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. *
45. ?
46.
47. ?
48.
49.
50.
51. ?
51. ?
53.

HORNET, P550 d1, 3/4, 31.ovs Liberec
HUGO, P550 d1, 3/4, 5.ovs Havlíèkùv Brod
VLATOVKA, P550 c1, 4/4, 13.pøístav Opaøany
KAÈKA, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
ZAJAC, P520 b1, 4/4, 16.pøístav Praha
RED SABAKA, P520 b1, 4/4, 16.pøístav Praha
P520 b1, 4/4, 16.pøístav Praha
P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
P550 c1, 9.pøístav Omaha Plzeò
P550 c1, 9.pøístav Omaha Plzeò
P550 c1, 9.pøístav Omaha Plzeò
RACEK, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
BUKANÝR, ???
93.ovs nebo 94. ovs
???
94.ovs
9. pøístav
JESETER, Bruntál
Kolín ??
OSKARKA, 214,06
99.ovs

298. VLNKA, P550, Èeské Budìjovice
NO A JAK Z TOHO VEN?
ádám vechny, kteøí mají k uvedenému seznamu
výhrady a pøipomínky, a je neprodlenì zalou na moji
adresu (nejlépe e-mailem  viz tirá). Zároveò ádám
vechny pøístavy, které mají èísla oznaèená otazníkem, aby
tato èísla na plachty nevyznaèovaly (pokud tak ji neuèinily),
pøípadnì neprovádìly jejich obnovu a znaèení dalích èástí
výstroje, dokud se otázka jejich pøidìlení nevyøeí. Definitivní poøádek bych chtìl udìlat na jarním semináøi K+V. Dále
se domnívám, e pøiøazením urèitých jmen lodí k urèitým
èíslùm dochází ponìkud k pøeurèení, které v øadì pøípadù
nelze dodret. Tam, kde bylo zøejmé, e jde o tý pøístav,
nechal jsem to v seznamu být. Protoe lodì i plachty si
posádky v rámci pøístavu (a moná i nad tento rámec) èasto
pùjèují, øada posádek pouije své tradièní jméno bez ohledu
na èíslo plachty lodi, na které plují. Rovnì pøiøazení plachet
s èíslem k urèitému trupu lodi je v øadì pøístavù variabilní.
Z daného vyvozuji, e nadále má význam pouze centrální
evidence plachetních èísel vzhledem k jejich vlastníkùm
(tedy pøístavùm), bez ohledu na jméno lodi a pøíslunost
k oddílu. To by se napøítì objevilo pouze na výsledkové
listinì kadého závodu. Prosím tedy dritele èísel pøipsaných oddílùm, nebo oznaèených otazníky, aby uvedli, ke
kterému pøístavu patøí. Ostatnì, samotné èíslo oddílu ani
pøístavu, bez uvedení domicilu není jednoznaèné.
Dìkuji.
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KALENDÁØ AKCÍ PRO VODNÍ SKAUTY
NA ROK 2002
Váení poøadatelé, uvedení data a názvu akce není dostateèné k její presentaci. Zaøazení vaí akce do kalendáøe má význam
pouze tehdy, budou-li uvedeny alespoò tyto údaje: datum, název (a typ akce), poøadatel, kontaktní adresa. Není li to u vaí
akce uvedeno, doplòte prosím údaje co nejdøíve na moji adresu, nadále nebudou anonymní akce do kalendáøe zaøazovány.
Díky, Pavel.
ledenèerven  Kormidelnický kurz - poøádá Lilie Karlovy Vary
19. 1.  Praha plná straidel - Jan Slimák Petera, 0603 446446, jan.petera@junak.cz
19. 1.  ples Flotily Liberec
19.20. 1.  VRAK (vodácký rádcovský kurs) - Praha
26.1.  Turnaj ve stolním tenise (Vysoké Mýto)
únor  turnaj v sálovém fotbale - Pardubice
22. 2.  rozíøené zasedání HKVS vè. krajských kapitánù a SHP v Nymburce
23. 2.  Námoønický bál v Jablonci n. Nisou (Flotila, Maják, Køiál)
9.10. 3.  náhradní termín pro VRAK
16. 3.  SOB CUP , 16. pvs Praha, David Jupp Waraus
16. 3.  30 let Flotily Liberec
23. 3.  Otevírání Plouènice
30. 3.  Otevírání Doubravy, Junák Ronov, Franta Bobr Zvìøina, Pod nádraím 520, 538 42 Ronov nad Doubravou,
0455 690 184, 0607 526 167
13.14.4.  Pardubický tøíatlon
19.21.4.  Semináø K+V VS, Srbsko u Mnichova Hraditì, HKVS
19.21.4.  Divoká Orlice
duben  LIKA - radioamatérská soutì pro dìti z øad veøejnosti poøádá pøístav, Freetown Karlovy Vary
kvìten  krajské kolo závodu v rychlostní kanoistice (Pardubice)
2.-5. 5.  Západoèeské Jamboree - Plzeò
3.-5. 5.  SKARE Slezská harta
10.-12.5.  26. roèník JUPEE, soutì ve zpìvu, støedisko Lilie Karlovy Vary
10.-12.5.  Sázavské pádlo, Lodìnice Vltava, info: Jaroslav Guma Veit, jveit@volny.cz
11. 5.  Kotorský závod (Flotila Liberec)
11. 5.  Primátorky (Flotila Liberec)
17.19. 5.  Splutí Odry (spoleènì s polskými harcery)
24.26. 5.  Krajské JAMBOREE vodních skautù Zlinského regionu Kromìøí
èerven  Dìtský den pro veøejnost, poøádá pøístav Freetown Karlovy Vary
31. 5.2. 6.  Mimoòské pádlo
14.16. 6.  Kolínské pádlo, SKAPA
14.16. 6.  MATTONI CUP - info: pøístav Freetown Karlovy Vary
14.16. 6.  Blanice ???
14.16. 6.  Èochtanovy závody - Kromìøí, Uherské Hraditì
23. 7.1. 8.  NAWAKA úèast delegace vs Zlínského regionu.
17.25. 8.  ÈLK VS Barnov
6.8. 9.  Ostravské JAMBOREE
7. 9.  Krajské závody jednotlivcù (Detník) - Jablonec n. N.
13.15. 9.  Teplá a Støela
28. 9.  Napøíè Prahou pøes 3 jezy, HKVS, Jaroslav Guma Veit, jveit@volny.cz
29. 9.  Praský maratonský tøíatlon, David Jupp Waraus
4.-6. 10.  Hamerský potok, Kotva Braník
11.-13. 10.  Vavøinecký potok (Výrovka)
19.-20. 10.  Víkend praských vod - Rokytka (info PRJ tel. 02/802 340) a Botiè (Kotva Braník)
26. 10.  Zavírání Doubravy, Junák Ronov, Franta Bobr Zvìøina, Pod nádraím 520, 538 42 Ronov nad Doubravou,
0455 690 184, 0607 526 167
2. 11.  19. bìh o koláè panny z Dívèích hradù, SK Motorlet, Martin Humpolec, 0608524217, motorlet@seznam.cz
listopad  Klíèe k mìstu Karla IV. - soutì, kterou pro skautskou veøejnost kadoroènì poøádá Lilie Karlovy Vary
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Zpráva o èinnosti Sdruení hlavní pøístav (SHP)
Tìm, kteøí a které jetì stále nevìdí co je to zkratka SHP se to
pokusíme troku vysvìtlit. Tedy SHP je zkratka celého názvu SDRUENÍ HLAVNÍ PØÍSTAV a je to naprosto samostatné obèanské sdruení, které si uloilo za úkol podporovat vodní skauty. To, e SHP je
naprosto samostatné znamená mimo jiné, e nepodléhá organizaènì, finanènì nebo nìjak administrativnì ádné sloce JUNÁKA. Co
je velmi dùleité, protoe do èinnosti SHP nemá tím pádem právo
mluvit jakákoliv organizaèní sloka JUNÁKA - Svazu skautù a skautek Èeské republiky! SHP se ovem plnì pøihlauje ke skautskému
programu a ideám. Samozøejmì, e SHP podléhá èeským zákonùm
o sdruování obèanù, finanèním pøedpisùm a podobnì.
Tolik tedy na vysvìtlenou tìm, kteøí by tápali kolem skuteèností, e existuje nìjaké SHP se svými øádnì zvolenými orgány, jako je
kapitanát SHP, Rada Tortugy, Modrý fond a Fond aktivit. A samozøejmì, e nikoho tápat nenecháme. (Øeèeno slovy pana Wericha).
Jetì jedna malá poznámka: Nedivte se, e se ve zprávách o èinnosti SHP setkáte se jmény známými z HKVS, WWW stránek a ze
stránek KAPITÁNSKÉ POTY. Zejména toti starí odchovanci vodního skautingu se stali èleny SHP a pracují i nadále pro blaho vodních skautù a skautek.
To by byl veobecný vysvìtlující úvod a teï ji o posledních èinnostech jmenovaného SHP :
Zápis z jednání Kapitanátu SHP dne 31. 10. 2001 v TORTUZE
Nymburk
Pøítomni: Jack, Vlasta, Amateur, Puma, Oskar, Banán.
Jako hosté : Dáda, Yankee, Zdeòour.
1. Jack, Vlasta a Amateur podali podrobné informace o prùbìhu
X. øádného snìmu JUNÁKA ve Vsetínì ve dnech 9. a 11. øíjna 2001
a k perspektivì vodního skautingu v posnìmovním období.
2. Oskar informoval o dokonèovacích pracích v místnosti HKVS
v TORTUZE. Pøedpokládaný termín ukonèení vech naplánovaných
prací je 10. listopad 2001. Je ukonèeno obloení stìn, zhotovují se
stoly . (2 + 1).
3. Kapitanát SHP konstatuje, e zaøízení poøizované z prostøedkù
Modrého fondu je vlastnictvím SHP (nikoliv JUNÁKA) co je nezbytný údaj pro inventarizaci.
4. Grafické doplnìní nástìnné mapy Èeské republiky (mapa dodaná Pumou) bude jetì posouzeno.
5. Bylo zaádáno o stavební povolení na výstavbu lodìnice.
6. Banán informoval o stavu bìného a spoøícího úètu SHP. Pùjèka
poskytnutá na letoní Admiralitní plavbu byla v dohodnutém termínu vrácena na úèet SHP. HKVS bude informován o monosti poskytnutí návratných pùjèek organizaèním jednotkám vodních skautù.
7. Jack zajistí na HKVS èasový prostor pro samostatné jednaní
Velké rady SHP na srazu K+K a bude informovat o termínu dokonèení prací na dovybavení místnosti HKVS v TORTUZE.
8. Dáda a Amateur informovali o souèasných majetkoprávních
vztazích TORTUGY . Tyto vztahy budou projednány s novou výkonnou radou Junáka v roce 2002.
9. Na Velké radì SHP na srazu K+K v Kojetínì bude znova pro-

jednáno doplnìní Kapitanátu SHP. (Vlasta, Puma). Navrhuje se provedení úprav stanov SHP v návaznosti na nový posnìmovní statut
JUNÁKA v roce 2002. (Pravdìpodobnì na jarním srazu K+K v dubnu 2002).
Zapsal: Banán
Zápis z jednání Velké rady SHP dne 10. 11.2001 na srazu
K+K v Kojetínì
1. Jednání zahájil Banán informativní zprávou o èinnosti SHP v období 1.10. mìsíc 2001. Byly plnìny základní úkoly:
 správa FONDU AKTIVIT pro podporu èinnosti oddílù a pøístavù
vodních skautù podle pokynù HKVS.
 èinnost RADY TORTUGY - pomoc pøi zajiování provozu a dovybavení Mezinárodního skautského støediska v Nymburce.
 správa MODRÉHO FONDU pro dovybavení admiralitní klubovny v Tortuze. (Dobrovolné dary).
 èinnost JACHTSERVISU - vybavení pramic jachetními doplòky
(kovové prvky, plachty), metodická pomoc.
2. Pro období 2001/2002 se pøedpokládá pokraèování v zajitìní
podpory vodáckých investic a ve správì MODRÉHO FONDU. Spoleèná jednání s HKVS probìhnou v následujících termínech:
 12/2001 v Tortuze
 02/2002 v Praze
 04/2002 Zasedání Velké rady na jarním srazu K+K.
I. Velká rada SHP potvrdila volbu Vlasty a Pumy do kapitanátu
SHP. Dále bylo potvrzeno nové rozdìlení kompetencí v kapitanátu SHP:
II. Pøedseda SHP: Banán
III. Jedantel SHP: Agir
IV. Kapitán SHP: Jack (zodpovídá za organizaci práce SHP).
V. Kapitánka SHP: Vlasta (spolupracuje s kapitánem SHP, pøípadnì ho zastupuje).
VI. Øízení Rady Tortugy: Amateur
VII. Organizace práce Jachtservisu: Oskar
3. Velká rada schvaluje pøijetí nových èlenù SHP :
 Ing.Zdenìk Z i n t l (Zdeòour) Nymburk
 Ivo Raab, Jablonec nad Nisou.
4. Velká rada schvaluje roèní pøíspìvek èlena SHP ve výi Kè 30,
 Velká rada doporuèuje srazu K+K schválit pro rok 2002 výi
pøíspìvku do FONDU AKTIVIT Kè 30, na registrovaného èlena oddílu. (Jako v roce 2001).
5. DISKUSE:
 zapracovat do stanov SHP podmínky ukonèení nebo ztráty èlenství. (Banán, Agir, Vezír).
 do aktivit SHP zapojit i mladí èleny vodních skautù. (Vezír bude
apelovat na K+K)
 ustanovit výbìrèí pøíspìvkù SHP a FONDU AKTIVIT. ( Ikra).
 zajistit kontrolu plateb FONDU AKTIVIT s vazbou na poskytování
pùjèek. (Vezír).
6. USNESENÍ:
Velká rada SHP schvaluje :
 volbu na doplnìní kapitanátu SHP a nové rozdìlení pùsobnosti
jeho èlenù.
 pøijetí nových èlenù SHP . (Ing.Zdenìk Zintl, Ivo Raab).
 výi èlenských pøíspìvkù SHP na roky 2001/2002. 30.- Kè /rok.
Usnesení bylo schváleno jednomyslnì.
Zapsal: Banán
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KONFERENCE VODNÍCH SKAUTÙ ÈR
Za HKVS Radu

Na ádost kapitánù byly zøízeny konference vodních skautù. Na internetové stránce
http://www.host.cz/poseidon
naleznete prvotní informace o konferencích. Tyto informace psal Sojka, kamarád Mikkiho z Karlových
Varù. V souèasné dobì mají konference moderátory dva, Sojku a mì, Radu. Na stránce jsou políèka pro
pøihláení do dvou konferencí.
První je konference vs@pandora.cz. Jde o konferenci tzv. veøejnou. To znamená, e sem se mùe
pøihlásit kadý, kdo bude mít zájem. Napíe svojí e-mailovou adresu do políèka Konference vodních skautù
a skautek a pøihlásí se. Od této chvíle mu budou chodit vechny pøíspìvky veøejné konference. Toto je nae
diskusní konference.
Druhá je poseidon@pandora.cz, soukromá informaèní konference oddílù a pøístavù vodních skautù.
Sem se sice mùete pøihlásit stejným zpùsobem jako u vs, ale moderátor Vás musí schválit. Kadý oddíl
a pøístav má právo na 1 e-mailovou adresu. Tu mi pøedají krajtí kapitáni na naich pravidelných zasedáních
HKVS. Zde samozøejmì pozor, není to konference diskusní, ale informaèní. Budeme zde rozesílat horké
novinky a dùleité informace.
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PRAHOU PLNOU STRASIDEL

je veèerní orientaèní závod tøíèlenných skupin po staré Praze.
Cílem je zjistit ze ifer vechna místa, na kterých jsou straidla, navtívit je
a získat dùkazní lístky. To ve v èasovém limitu 120 minut.

*** PRAHOU PLNOU STRASIDEL ***

je závod urèený pro vechny ve vìku od 7 do 16 let. Soutìí se ve 3 kategoriích:
A  od 7 do 10 let vèetnì, B  od 11 do 13 let vèetnì, C  od 14 do 16 let vèetnì.
Hlídky jsou spoleèné pro dívky i chlapce.

*** PRAHOU PLNOU STRASIDEL ***

je závod s dlouhou tradicí. Dalí, ji XIX. roèník, se uskuteèní v sobotu 19. ledna
2002. Sraz je ve 14:30 hodin opìt na høiti Na Frantiku (vchod z kozí ulice).
Konec závodu bude na stejném místì nejpozdìji v 19:30 hodin.

*** PRAHOU PLNOU STRASIDEL ***

je závod, na kterém v loòském roce bylo pøes 500 lidí! Chcete-li si zajistit svou
úèast, je nezbytné zaslat pøedbìznou pøihláku s uvedením co nejpøesnìjího
poètu hlídek v jednotlivých kategoriích nejpozdìji do 10. ledna 2002.

Adresa pro zaslání pøihláek:
Junak, stredisko Arcus
Krkonoska 13, 120 00 Praha 2
e-mail: strasidla@email.cz
Informace: 0603/446 446
Zdraví Slimák

strana 21

Kapitánská pota

4

2001/2002

H K V S
Zápis z jednání na semináøi
K+K VS, které se konalo
9.11. 11. 2001 v Kojetínì
HKVS  Byla projednána nová
struktura komisí HKVS. Komise
budou nadále ètyøi a budou se
dìlit do sekcí. Dìlení komisí do sekcí bylo naznaèeno, v pøípadì potøeby mohou vzniknout sekce dalí. Pøedsedové komisí
nosí oznaèení se dvìma véèky na títu HKVS. Kadá komise
má svého garanta z øad HKVS. Struktura komisí a sekcí je následující:
Výchovná komise: garanti - výchovní zpravodajové HKVS
Technická komise: garant - hospodáø HKVS
Programová komise: garant - organizaèní zpravodaj HKVS
Informaèní komise: garanti - hlavní kapitán a jeho zástupkynì
Komise se dál dìlí na sekce:
Výchovná komise:
- sekce pro výchovu vlèat, svìtluek, skautù a skautek
- sekce pro výchovu dospìlých, roverù a rangers
Technická komise:
- sekce lodní
- sekce materiálová
Programová komise:
- sekce pro závody
- sekce koordinaèní
Informaèní komise:
- sekce zahranièní
- sekce pro spolupráci s dalími skauty
- sekce Kapitánské poty
Vezír - podal informaci o X. valném snìmu Junáka a o strategii HKVS. Pøitom byla zvlá zdùraznìna definice vodních
skautù - Vodní skauti povinnì plní vodácké doplòky, jsou metodicky øízeni HKVS a oznaèí svoji pøíslunost k VS pøi registraci. Byl podán návrh na úpravu názvosloví vodních skautù.
Dosud se pod pojmem HKVS myslela mnoina vech èinovníkù VS, èásteènì i vedení VS a odbor ÚRJ. Proto nadále bude
pod pojmem HKVS mínìno pouze to, co se døíve nazývalo
také rada HKVS - tedy hlavní kapitán, jeho pøístavní, pøedsedové komisí a krajtí kapitáni. Dále byl v rámci tohoto informaèního bloku pøednesen rovnì statut krajského kapitána (vyel
ji v KP).
Navigamus 2003 - bylo rozhodnuto o místì konání (Bøehy
u Pøelouèe na rybníce Buòkov). Pøíprava bude rozdìlena do
komise programové, kterou povede Vezír, a komise organizaèní, kterou povede Bimbo. Motem Navigamus 2003 bude bitva
o Guadalcanal, barvy Navigamus 2003 budou èervená a bílá
a maskotem buï chobotnice, nebo krab. Hlavní program bude
spoèívat v soupeøení dvou velkých celkù (USA a Japonsko),
které budou vedeny admirálem Nimitzem (Vulkán) a admirálem Jamamotem (Myák). Hrubý nástin libreta programu byl
pøednesen. Rozdìlení celkù bude provedeno organizaèním tá-
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bem tak, aby byly víceménì rovnocenné. Bude pøipraven rovnì doprovodný program pro vlèata a svìtluky. Termín bude
dopøesnìn na jarním srazu, váe toti na jiné akce poøádané
v okolí, které mají být v rámci Navigamus vyuity. Organizaèní komise bude rozdìlena do tøí sekcí - sekce organizaèní, kterou povede Bimbo, sekce ekonomické, kterou povede Slùnì
a sekce informaèní, kterou povede Aka. Hlavní podíl na organizaèní pøípravì akce se pøedpokládá u kraje støedoèeského
a Pardubického. Úèast na Navigamus 2003 nebude omezena
kvótami. Bude ale stanoveno mezním datum pøihláek, po kterém ji nelze pøihlásit dalí skupinu úèastníkù. Skupiny úèastníkù se nebudou pøihlaovat jmenovitì svými èleny, ale pouze
poètem. Mezní datum pøihláek bude rovnì mezním datem
sloení nevratné zálohy.
Jarní sraz K+K se bude konat ve dnech 19.-21.4.2002 v Srbsku, podzimní sraz 2002 ve dnech 18.-20.10.2002, o místu konání zatím nebylo rozhodnuto. Jarní sraz 2003 se bude konat
pokud mono co nejblíe lokalitì Navigamus 2003.
Do kapitánské poty bude zaøazena informace o poøádání
setkání Navaka.
SHP - na pøítím srazu budou aktualizovány stanovy SHP.
27. 11. 2002 - oslaví 90. narozeniny èestný hlavní kapitán br.
Mirko Vosátka.
Zprávy krajských kapitánù
Støedoèeský kraj
Krajským kapitánem byl br. Ivan Vokøál (Bimbo) korespondenènì zvolen, potvrzen minimálnì do krajského snìmu. Po
rozpadu 1. krajské rady (ta se snad ani nesela?) od èervna 2001
pracuje nová. Na tuto radu jsme ji zván jako èlen KR v duchu
organizaèního øádu, stanov atd. V roce 2001 bylo poøádáno
vodními skauty více akcí v rámci jednotlivých okresù, ale krajskou úroveò dosáhla a pøesáhla snad pouze Kolínská pádla, je
se konala jako obnovený roèník tradièních závodù z let pováleèných a ji tradièní Mladoboleslavský Bobr.
Pro rok 2002 se pøipravuje konání kurzu KAPKA, který je
momentálnì hlavním výchovným poèinem krajského kapitána
smìrem ke kraji a zároveò i poadavkem krajského výchovného.
Z velkých vodáckých akcí v roce 2002 probìhne urèitì Bobr
a Kolínská pádla, pravdìpodobnì jako SKAPA viz jednání závodní komise na srazu K+K
Na øíjen 2002 se pøipravuje krajský snìm. Pøedpokládám, e
støedoèetí vodní skauti, resp. jejich zástupci se sejdou nejpozdìji do konání jarního srazu K+K 2002.
Karlovarský kraj
5. 4. 2001 byl ve funkci Krajského kapitána potvrzen - br.
Mikki.
Èlenská základna èiní: 5 oddílù vodních skautù - 4 v Karlových Varech a 1 v Chebu
Pardubický kraj
Krajským kapitánem byl zvolen br. Dìda, který se pravidel-
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nì úèastní práce krajské rady.
Kurzy a zkouky KAPKA se v souèasné dobì poøádají v Pardubicích a Vysokém Mýtì.
V rámci skautské univerzity v Pardubicích se uskuteèní prezentace vodních skautù za úèasti pøístavù z Pardubic, Vysokého Mýta a Nového Mìsta n. Met.
Bylo uskuteènìno jednání s krajským hejtmanem, který pøislíbil pomoc se zapojením skautù do stykù s druebními mìsty
(výcarsko, Holandsko, Itálie, SRN)
Praha
Praským krajským kapitánem byl potvrzen br. Guma.
Pracuje se na seznamu lektorù.
Jeden bìh kursu KAPKA se ji uskuteènil (pro ostatní kraje
byly nabídnuty tiskopisy), druhý bìh bude a se sejde dostateèný poèet pøihláek (pravdìpodobnì na podzim 2002).
Pracuje se na kontaktování dalích praských oddílù VS, aby
bylo mono navázat irí spolupráci.
Jihoèeský kraj
Krajským kapitánem, zatím nepotvrzeným volbou je br. Tip.
Ze vech setkání a akcí jihoèeských VS bude poøízena zpráva pro kapitánskou potu.
Krajský kapitán poaduje od hlavního kapitána poskytnutí
registrace vodních skautù (pro získání pøehledu o stavu èlenské
základny v kraji).
Krajský kapitán dále poaduje seznam instruktorù pro kapitánské zkouky a té seznam literatury pro pøípravu ke zkoukám.
Na vech setkáních budeme pracovat na organizaèním zajitìní Navigamus 2003.
Plzeòský kraj
Krajským kapitánem byl potvrzen br. Pinda.
V plzeòském kraji funguje v souèasné dobì pouze jeden pøístav VS, má zato sedm oddílù.
V souèasné dobì probíhají pøípravné práce (projekt, finanèní
zajitìní) na nové klubovnì 94. odd. Berounka na Boleveckém
rybníce.
Zlínský kraj
Krajským kapitánem byl zvolen a potvrzen br. Ing. Zdenek
Vopièka - Vulkán. V kraji pracuje pouze jeden pøístav VS.
Pøedpokládá se pomìrnì iroká spolupráce s moravskoslezským krajem.
Liberecký kraj
Krajským kapitánem byl na dalí období potvrzen ji døíve
zvolený br. Mao.
Krajský kapitán zajistí za pomoci krajské rady 5 ks lékárnièek pro potøeby poøádání závodu Mimoòské pádlo.
Krajský kapitán zjistí monosti èerpání dotací krajské rady
na rùzné akce krajského významu v roce 2002 a dalích letech.
Moravskoslezský kraj
Krajský kapitánem byl zvolen na volebním snìmu, který se
konal na podzim roku 2000, br. Sten.
V kraji jsou v souèasné dobì 3 pøístavy a pìt samostatných
oddílù VS.
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Královéhradecký kraj
Krajským kapitánem byl zvolen br. Bagheera.
Dalí zprávy budou doruèeny pozdìji.
Ústecký kraj
Krajským kapitánem byl zvolen br. Karel Malina
ZPRÁVY KOMISÍ
Organizaèní komise Navigamus
Místo konání: Bøehy u Pøelouèe - kemp Buòkov
Programová idea: K 60. výroèí skonèení bitvy o Guadalcanal,
rozhodující o obratu na tichomoøských bojitích v 2. svìt. válce.
Pøedbìný termín konání 1. nebo 2. víkend èervna 2003
upøesní se zaèátkem roku 2002
Programová náplò: tradièní dny oznaèené významnými etapami podle historických skuteèností. Kadý den øada soutìí,
v nich budou zástupci jednotlivých armád soutìit. Kadý
den jedna stìejní velká soutì nebo pøehlídka na vodì. Soutìe pøipraví týmy velitelù USA a Nippon - admirál NIMITZ Vulkán a admirál JAMAMOTO - Myák. Rozdìlení úèastníkù
do armád bude oznámeno po podání pøedbìných pøihláek na
podzim 2002.
Souèástí srazu bude i èást projektu Evropský zítøek.
Termíny - základ hlavního tábu - urèen na srazu K+K
v Kojetínì: Vezír-vrchní velení,
Myák a Vulkán - velitelé armád- program
Sam a Bimbo - organizace
Slùnì - ekonomika
Èlenové pracovních skupin budou urèeni nejpozdìji
22.2.2002 kdy zájemce nebo jmenované zástupce nahlásí komodoøi na rozíøené radì HKVS.
Vydání pøedbìných pøihláek, pøedbìná kalkulace, pøedbìný program na jarním srazu K+K 2002
Pøedbìné pøihláky se odevzdají nejpozdìji na podzimním
srazu 2002, kde budou pøedány závazné pøihláky a údaje o výi
zálohy na úèastníka.
Závazné pøihláky se podávají do 31.1.2003 vèetnì zálohy.
Na podzimním srazu budou dokonèeny základní programové a organizaèní práce tak, aby je bylo mono realizovat v prùbìhu jarních mìsícù r. 2003.
RUÍ se úèastnická kvóta na oddíl nebo pøístav. Poèet úèastníkù je omezen pouze kapacitou místa max. 1400. To je témìø
o 40% více, ne bylo pøihláených na minulém srazu. Rozhodující pro úèast bude nyní datum pøihláení a zaslání zálohy.
Jarní sraz K+K 2003 bude v okolí místa konání NAVIGAMUS, na programu bude mimo jiné dokonèení organizace a poslední podrobné propozice poslední, ji taktická porada pøed
zahájením bitvy.
Programová komise
Programová komise ádá redakci kapitánské poty o prùbìné zveøejòování kalendáøe akcí. Akce budou do kalendáøe zaøazeny hned po nahláení a budou v kalendáøi figurovat a do
svého uskuteènìní. Pøípadné zmìny budou prùbìnì do kalendáøe zaznamenávány (tj. napø. SKARE bude zaøazeno do kalendáøe po podzimním srazu s termínem 10.5.2002, a bude
v nìm v této podobì figurovat a do dubnového èísla). Inforpokraèování na následující stranì
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mace do kalendáøe akcí doporuèujeme soustøeïovat do rukou
br. Pavla.
SKARE se uskuteèní ve dnech 3.-5.5.2002 na Slezské Hartì.
Øeditelem závodu bude br. Sten, hlavním rozhodèím br. Ivan
(Rohlík). Sten pøedloil podmínky úèasti, zajitìní ubytování
a stravování, ke kterým nebylo pøipomínek. ádáme kapitány,
kteøí mají zájem o provedení oplachtìní svých pramic, aby svùj
zájem projevili v dostateèném pøedstihu. Na základì jejich poadavkù bude zajiována pøípadná úèast yachtservisu.
SKAPA se uskuteèní ve dnech 14.-16.6.2002 v rámci akce
Kolínská pádla.
Ve stejném èase se uskuteèní Mattoni cup - Teplá. Závod je
urèen pøedevím pro rovery. Pøedbìná pøihláka bude uvedena v kapitánské potì, stravování i ubytování bude zajitìno.
Závod Napøíè Prahou - pøes tøi jezy se uskuteèní 28.9.2002.
Guma zpracuje urèité zmìny pravidel (jedná se o úèast posádek vlèat na zkrácené trati) a budou vypsány nové kategorie.
Zkrácení trati pro kategorii vlèat bude provedeno tak, e lodi
od cíle, který bude leet pravdìpodobnì v oblasti jezu u Karlova mostu, doplují volnì do cíle ostatních kategorií.
Pøedsedou komise byl potvrzen br. Dìda.
Technická komise
Vzhledem k neúèasti br. Amatéra a br. Oskara budou technické záleitosti ohlednì plachetnic a radiového spojení podrobnìji projednány na jarním srazu.
TK navrhuje zaøadit do kapitánské poty rubriku Lodní bazar, která by mìla být umístìna za rubrikou HKVS hlásí
TK poaduje zjistit, zda je moné èerpat prostøedky z dotací
na mezinárodní výmìny mládee na nákup materiálu.
TK doporuèuje zaøadit do Kapitánské poty seriál èlánkù o radiovém spojení. Úkol zpracovat èlánky pøijal Mikki (Karlovy
Vary).
TK ádá o zveøejnìní posledního platného jachetního registru a o pøidìlení èísel pro dosud neoèíslované oplachtìné lodi.
Dotaz na br. Oskara, zda by bylo mono na P 550 buï zruit
pozitivní kýl, pøípadnì vytvoøit kýl negativní (dùvodem je ochrana ploutvové skøínì pøi plavbì na divoké vodì). K tomu opìt
pøipomnìl br. Pytlík existující kovovou ochranu ploutvové skøínì, která se velmi osvìdèila.
TK poaduje monost zváit monost e-mailového zasílání
KP zájemcùm o vèasnou informovanost (poplatek by byl stejný jako pro papírový výtisk).
Pøedsedou komise byl zvolen Ivan Rohlík.
Spojení na pøedsedu: Ivan Rohlík, Dvoøákova 272/II, 566 01
Vysoké Mýto, tel. 0468-524790.
Informaèní komise
V rámci projektu Vodní skauti do Evropy ustanovila informaèní komise 2 pracovní skupiny:
1. Lentilka (Praha), Mája (Pardubice), otek (Èeské Budìjovice), Pavlína Fajkoová (Ostrava)
- spolupráce se zahranièní komisí a docházení na její zasedání (Lentilka)
- navázání kontaktù se zahranièím a pøedání kontaktù krajùm
a pøístavùm
- metodický pokyn pro cizojazyèný den
2. Aka, Thor, olim, Yenkee, Majda
- slovníèek (Majda)
- propagaèní broura o vodních skautech
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- ná obvyklý táborový den - podklady dodá výchovná komi-

3. Krajtí kapitáni jmenují zpravodaje pro projekt v krajích
(mladí lidé)
4. Na jarním srazu bude pøedloena propagaèní broura ke
schválení.
5. Do ledna 2002 budou fungovat informaèní internetové
stránky VS (Radu)
6. Bude zaloena co nejdøív konference vodních skautù.
Výchovná komise
1. Vodní skauti plánují uskuteènit 4 lesní kurzy. Motivaèní
LKVS na Stvoøidlech pod vedením Juppa a Práka. Dále 3 èekatelské LKVS. Jeden na Moravì pod vedením Hogana, 2 v Èechách: na Seèi, jeho vùdcem bude Slùnì, a v erèicích Vezír.
V KP è. 3 vyjde na tyto akce jednotná pøihláka. Uzávìrka
tìchto pøihláek je 30. 4. 2002. Do konce listopadu dodají Pavlovi Èesákovi vedoucí kurzù propagaèní letáky do KP è.4.
2. Pøístavy vodních skautù uspoøádají v nejblií dobì 6 kurzù vodáckého minima pro vùdce pìích skautù.
Plzeò - poøádá o víkendech listopad 2001 - èerven 2002
Liberec - v rámci SELEKY probìhne v létì 2002
Pardubice - probìhne, zaèátek plánují do konce roku 2001
Vysoké Mýto - probìhne na jaøe 2002
Støedoèei - probìhne bìhem roku 2002
Praha - shromaïují pøihláky v rámci celé Prahy prostøednictvím krajského tajemníka. V Praze se ji uskuteènily zkouky KAPKA 10.-12.11.2001
3. Pokud jde o výchovu kormidelníkù a èlunaøù posádek,
poøádají kormidelnické kurzy: Plzeò, Karlovy Vary, Èeské
Budìjovice, Ostrava (spolu s pìími skauty), Pardubice (spolu
s pìími skauty)
4. Povídání o èeském táboøe a typickém táborovém dnu do
informaèní broury o vodních skautech ÈR polou po krajských
kapitánech 14.12.2001 na zasedání HKVS: Zdena z Modré
Kotvy (Støedoèeský), Fifi (Èeské Budìjovice), Chose (Ostrava), Kaèík (Karlovy Vary), Pavel (Znojmo). Inka pole lodní
deník.
5. Jezevec poádal kapitány, aby se mu ozvali skauttí doktoøi. Nefunguje zdravotní rada Junáka, musí se obnovit její èinnost. Kontakt na Jezevce: 30smecka@atlas.cz, 048/5120789zam., 048/5113567-èajovna.
6. Kaèík z Karlových Varù informovala o Mattoni Cupu 14.16.6.2002 (Mezinárodní závod na divoké vodì). Vodní skauti
tento závod spolupoøádají a od roku 2002 budou soutìit ve
vlastní kategorii.
7. Na návrh Gumy bude vytvoøen seznam vodáckých lektorù
vèetnì jejich kvalifikace. Tento seznam pøivezou krajtí kapitáni 14. 12. 2001 za jednotlivé kraje, zkompletuje ho otek z Èeských Budìjovic - bical@fel.cvut.cz.
8. Výchovná komise ádá o urychlené vytvoøení informaèních internetových stránek a informaèní konference vodních
skautù.
9. Vezír uloil kapitánùm poslat fotky abièek, vlèat a mladích skautù Roovi na obálku Lodní kníky. Adresa: Jan Køí,
Uzbecká 1410, 10100 Praha.
10. Kanïák nabízí Východomoravský vùdcovský LK.
Na pøítím Srazu K+K se bude sekce S výchovné komise
zabývat výchovou a èinností dìtí skautského vìku.
zapsal Sam
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