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PF 2002
Dìkujeme Vám

za v�echna vánoèní blahoprání
a pøání k novému roku.
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Do nového roku
Skonèil první rok nového tisíciletí a nám nezbývá ne� opìt probrat v�echna pøedsevzetí, zda jsme je splnili. Vìt�inou v�a

to nedopadne jako obyèejnì dobøe. Zase jsme nesplnili v�e, co jsme si pøedsevzali. Hlavní vìc je v�ak v tom, �e se nám
podaøilo splnit alespoò nìco. Ka�dý rok se sna�íme být o nìco lep�í a ta i nìco malého nám pomáhá v na�em sna�ení.
Musíme proto znovu si pøedsevzít, �e letos doplníme na�e pøedsevzetí z loòska i novými pøedsevzetími leto�ními.

Do nového roku pokraèujeme po Vánocích i nadále se symbolem lásky a dobré vùle, se symbolem míru, klidu a pokoje.
Tyto vzne�ené ideály jsou blíyké v�em skautkám a skautùm na celém svìtì, proto�e jsou obsa�enyv na�em slibu a zákonu.
Pro dal�í zachcování �ivota na této planetì je nám nejvíce tøeba vzájemné lásky a porozumìní, opravdovéhjo bratrství
a sblí�ení v míru a pøi svobodì.

proto Vám v�em, �abièám, vlèatùm, skautkám a skautùm, v�em obìtavým èinovníkùm pøeji ��astné dny v novém roce.
Rovnì� pøeji mnoho úspìchù v práci, ve �kole i v soukromém �ivotì a mnoho zdaru ve skautském �ivotì. Nech� Vás nikdy
neopustí lesní moudrost, zdraví, síla stateènost a èestnost a to v�e získané pobytem v pøírodì.

Pøeji Vám mnoho høejivých chvil z vykonaného dobra v�em lidem dobré vùle.
To Vám pøeje za HKVS a SHP JACK

Archiv st. Lorenz L.P. 1720
©N.A.S.L. 1720, 2002

(Na tomto místì mìl být obrázek, zøejmì reprodukce
dobové rytiny.
Bohu�el byl do tisku dodán v nepou�itelné kvalitì.)
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Sklonìni k vodì
5. Tùò

Jako k horám patøí vý�iny a údolí, tak k jejich tokùm patøí vodopády a tùnì. S takovými vymletými
prohlubnìmi se ale mù�eme setkávat podél celých tokù, v�ude tam, kde by� na krátký úsek své cesty
a na kratièký èas voda získala vìt�í sílu a schopnost tvoøit.

Tùnì jsou kouzelným zjevem. Nejsou jen zrcadlem pro koruny kolemstojících stromù za dne a hvìzd-
natého nebe za noci. Ony mají vedle støíbøitého zrcadla hladiny je�tì svou hloubku, ve které se zraèí
neustálý neklid ukrytého vodního víru, který udr�uje tu hlubinu mnohovodnou a vymetá odtud zeminu,
písek i oblázky.

Vidíme tu pøed sebou skrytou sílu uklidòující se upracované vody, která spìchá na svém bìhu svìtem
k naplnìní cíle. Jakoby tøídila, pøebírala v�echnu tu materii, vytr�enou vý�e ve vodopádech z nitra skali-
sek, klade tam ní� na høeben náplavky peèlivì oblázek k oblázku, aby o nìco ní� ulo�ila krajku vypraného
písku a poslala úrodným bøehùm èásteèky zeminy i zetlelých rostlin.

Voda je tu temnìj�í ne� jinde, je nìjak tì�ká, tajemnì tmavá a vyzaøuje chlad i za teplého dne. Sple�
obna�ených koøenù ji dává pohádkový ráz a útulky ryb i rybaøících ledòáèkù ji o�ivují a dávají jí peèe�
barevnosti, by� jen na okam�iky, ne� ti pla�í obyvatelé zase zmizí.

Ach ano, tenhle obrázek si mohu nanejví� uchovat v pamìti jako krásný povzdech nad chvílí, kdy mi
bylo se sestrou vodou hezky. Ona mi ale právì tady na hrázce kamínkù nabízí ty nejkrásnìj�í oblázky
s kresbou, kterou ona sama odkryla a uèinila oku pøíjemnou. Sklonìní k vodì tu je nahlédnutím do �per-
kaøské dílny sestry vody. Kolik tu je rùznosti, kolik netu�ené nádhery, která mizí zbavena lesku vody,
která ji pøikrývala svým proudìním.

Je èas sklonìní k vodì. Je èas �eptat svá tajemství.
Pøekøièet vodopád je nesnadné, ale spojit svùj �epot
s �epotem vody v tùni mù�e být krásné. Díky vám, obráz-
ky z tùnì. U� ledacos vím.

Je snadné vnímat krásu, ale není snadné ji v sobì
uchovat.

Je snadné snít, ale nesnadné sny uskuteèòovat.
Je snadné vodu zkalit, ale obtí�né ji vyèistit.
Je snadné naslouchat, je tì�ké najít v tom pouèení.
Je snadné podat ruku k pøátelství, ale nesnadné je

udr�ovat.
Podávám tedy ruku tobì, vodo, cítím na ní tvùj chlad

a tvou sílu. A� zase pøijdu do tìchto pøátelských míst,
snad budu o nìco málo moudøej�í ne� dnes. Díky za
støíbøité høebínky vlnek, díky za nahlédnutí do temnot pod
hladinou, díky za kamínek, který si nesu. U� nestudí, ohøál
se v mé dlani a jeho teplo je teï mým. Oba se vrátíme.

Vá� Petr Hájek - Balú

strana �3�



Kapitánská po�ta 5 2001/2002

7. pøístav vodních skautù Pardubice
Za �SEDMIÈKU� sepsali Tarbas, Mája a D�ína

Ná� pøístav má sídlo v Pardubicích v ulici Mezi mosty 43
(naproti pekárnám, vedle parkovi�tì). Je to objekt bývalé hyd-
roelektrárny. Dále ná� dívèí oddíl získal klubovnu v novém
skautském domovì v Pardubicích. Na�e støedisko se skládá
ze ètyø oddílù:

7. oddíl vodních skautù
12. oddíl vodních skautù
17. oddíl vodních skautek
13. oddíl oldskautù.
Vedením ka�dého oddílu je Admiralita, která se skládá

z kapitána,jeho zástupce a palubních. V ka�dém oddíle jsou
dru�iny, které vede jejich kormidelník a jeho zástupce (èlu-
naø). Poèet v dru�in v jednotlivých oddílech se ustálil na
poètu 3.

7. oddíl - Hro�i,Mro�i,�raloci
12. oddíl - Rejnoci,Vokouni,Bobøi
17. oddíl - Modrá,Èervená,Zelená.
Vìkový rozptyl èlenù støediska je velice �iroký, proto�e

nejmlad�ím èlenùm je 8 let a nejstar�ím je 18. Je ponìkud
problematické pøipravovat program pro tak �iroké vìkové
spektrum. Hlavní tì�i�tì programu spoèívá v ka�dotýden-
ních schùzkách (dru�inovky), které se konají pro ka�dý od-
díl v jiný den týdne.

7. oddíl-ètvrtek 16. 30
12. oddíl-støeda 16. 30
17. oddíl-úterý 16. 45
Díky Chrudimce, která protéká kolem klubovny, se vìt�i-

nou program schùzek orientuje kolem výcviku na vodì, pøí-
pravì a výuce nováèkù,her na vodì i na suchu a organizaè-
ních zaji�tìní víkendových akcí. První týden v mìsíci se koná
tzv. �oddílovka�. Jejím úèelem je vyhlásit bodování za uply-
nulý mìsíc,zahrát èást z velké úsekové hry (hra, která se hraje
po celý rok a vyhodnotí se tìsnì pøed táborem na závìreèné
oddílovce roku), vyhlásit program na dal�í mìsíc a zajistit
v�e potøebné pro plynulý chod oddílu (støediska). Dal�ím
èlánkem celoroèního programu støediska jsou víkendové
akce. Sna�íme se o to, aby v ka�dém mìsíci byli tøi víkendo-
vé akce a jeden volný víkend. Nemusí se v�dy jednat o celý
víkend, spí�e se vìt�inou jedná jen o sobotní akce. Víkendo-

vé akce mohou být èistì oddílového rázu to znamená, �e se
jich úèastní pouze daný oddíl, kterého se týkají, ale bìhem
roku je i spousta pøíle�itostí pro setkaní celého støediska a to
pøi tzv. celostøediskových akcích. Pøi oddílových akcích je
vìnován vìt�í dùraz na oddíl jako takový a na jeho vývoj
a výuku èlenù. Proto mezi takové tradièní oddílové akce patøí
vìt�inou plavba po nìjaké øece nebo cvièení plachtìní na
na�í skautské základnì na Seèské pøehradì. Nejde samozøej-
mì jen o výuku na vodì a proto do víkendových akcí patøí
i akce, které jsou jen soutì�emi. Pøíkladem jsou napøíklad
celoroèní závody na kolech, které se odehrávají po rùzných
èástech Pardubic. Výsledky jednotlivých závodu se potom
seètou po vzoru Velkých Cen a potom se vyhlásí stejnì jako
celoroèní bodování tìsnì pøed odjezdem na tábor. Tyto Vel-
ké ceny jsou pøíkladem oddílové akce, proto�e je u nás pro-
vozuje pouze 7. oddíl. Ka�dý oddíl má tak své tradièní akce,
které opakuje ka�dý rok a tvoøí tak pevnou kostru jeho celo-
roèního programu. Na tuto kostru se potom je�tì pøidávají
akce, které se zkou�ejí poprvé a podle zájmu se s nimi poèí-
tá nebo nepoèítá do dal�ích let. Zase uvedu jeden pøíklad za
v�echny. Pøed 7 lety se zrodil v hlavách Admirality 7. oddí-
lu nápad uspoøádat netradièní sedmiboj. Jeho disciplíny jsou
vypití 0,5 litru sodovky na èas,snìdení 3 tatranek na èas,co
nejpøesnìj�í urèení 2 minut,prùlez papírem formátu A4 na
èas,hod �pejlí do dálky,co mo�ná nejdéle udr�et hoøet zápal-
ku a slalom pozpátku slepièí chùzi. Vznikl tak závod s ná-
zvem Ïábelský sedmiboj. Pùvodnì to mìl být závod pro 7.
oddíl av�ak po prvním roèníku byl zájem tak veliký, �e se
z toho rázem stal závod celostøediskový a dnes u� si bez nìj
nikdo nedoká�e pøestavit program. A takovouto historii má
dnes spousta akcí. Uvedu zde jen ty nejvýznamnìj�í: Zlatá
�elva (závod na kolech po pøeká�kové dráze kdy je úkolem
úèastníka projet trati co nejpomaleji),Zlatá vla�tovka (sou-
tì� odehrávající se v klubovnì a výhercem je ten komu nej-
dále doletí vla�tovka). Dal�í nedílnou souèástí programu jsou
celostøediskové akce. Je to veliká �kála akcí, kterých se jako
støedisko úèastníme. Kromì soutì�í, kterých se zúèastòuje-
me buï jako støedisko nebo jako jednotlivé oddíly, je to na-
pøíklad sjí�dìní nìjaké pìkné øeky nebo tradièní otvíraní a za-
víraní Chrudimky, která je pro nás veletokem, proto�e teèe
prakticky pod okny na�í klubovny. Pokud zrovna nemù�e-
me z nìjakého dùvodu na vodu poøádáme výlety anebo ví-
kendy na horách. Na tìchto akcích jde hlavnì o to aby se
jednotlivý èlenové oddílù poznali a hlavnì vidìli i nìkoho
jiného ne� vidí ka�dý týden na dru�inovkách. Jak ji� jsem
psal spousta akcí, které u nás poøádáme má hlubokou histo-
rii. Asi nejvìt�ím lákadlem jsou ov�em pro v�echny èleny
tábory. Ty se prakticky v�dy konají v prvních dvou týdnech
prázdnin. A� do leto�ního roku u nás bylo nepsaným pravi-
dlem, �e ka�dý oddíl si poøádal svùj tábor. Bylo pravidlem,
�e se pravidelnì støídali putovní tábory s tábory stálými. Stále
tábory se døíve konali na na�em táboøi�ti pod Paøí�ovskou
pøehradou. Av�ak poté pozemek odkoupil soukromník a my
jsme byli nuceni pøesunout na�e stálé táboøi�tì na na�í Seè-

dokonèení na následující stranì
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skou základnu. V poslední dobì to opìt zaèíná vypadat na
vyjasnìní majetkových vztahù na na�em bývalém táboøi�ti
a vypadá to, �e by jsme snad mohli po 8 letech opìt mít stálý
tábor na na�em tradièním táboøi�ti pod Paøí�ovskou pøehra-
dou. Stálý tábor v�dy støídá putovní tábor, který je asi vìt-
�ím lákadlem, proto�e je s ním spojena pøece jenom vìt�í
aktivita ve vodì a to nám jako vodním skautùm vyhovuje
více. Ka�dý rok se sna�íme jet jinou øeku a vyu�íváme proto
i Slovensko. V roce 1997 øeku Hron sjel 7. oddíl a rok poté
i 17. oddíl. Pomìrnì velice oblíbenou øekou je u nás Vltava
a svìdèí o tom fakt, �e za posledních 5 let jsme ji jeli dva-
krát. Jednou jako oficiální tábor (1999) a pro veliký úspìch
rok poté, po skonèení stálého tábora, jsme na ní vyrazili zno-
vu. Tento rok byl v�ak co se týèe tábora zajímavou zku�e-
ností, proto�e jsme se rozhodli spojit tábor 17. a 7. oddílu
a spoleènì vyrazit na Slovensko a do Polska, abychom tam
mohli sjet Podtatranské øeky. Náplní tábora byl sjezd øek
Orava , Dunajec, Poprad a Váh, co� bylo doplnìno výletem
po Pieninách a výstupem na Kriváò. K tomuto táboru se pøi-
stupovalo pomìrnì s velkou obavou o to jak probìhne spo-
jení chlapcù a dívek a za jakých podmínek bude tábor fun-
govat. Celkový poèet zúèastnìných osob byl 35 z toho 7 èlenù
Admirality a 28 èlenù mu�stva. Nikdy pøedtím jsme nemìli
zku�enost s tak velikým táborem a proto jsme zvolili poprvé
pronájem autobusu, který tak fungoval jako na�e pojízdná
základna. Díky tomu jsme mohli stihnout tolik øek a výletù,
které jsme si naplánovali. Dal�í vìcí, kterou jsme vyu�ili
poprvé na tomto táboøe bylo pou�ití plynových bomb. Pra-
menilo to hlavnì z dùvodu, �e jsme se povìt�inou pohybo-
vali v chránìných oblastech, kde nebylo dovoleno rozdìlá-
vat oheò. A druhým dùvodem proè jsme si vzali na pøípravu
jídel plynové bomby bylo, �e jsme tím velice uspoøili èas,
který jsme tak mohli vìnovat sjí�dìní øek nebo jiným zábav-
ným aktivitám. Byl to prostì tábor, který byl v mnohém pro
nás Admiralitu nìèím novým a nevyzkou�eným. Av�ak nebo
právì proto se tento tábor navýsost povedl a mnozí dokonce
tvrdili, �e to byl nejlep�í tábor, který za�ili. Bylo velice po-
vzbuzující sledovat jak se k sobì chlapci a dívky na táboøe
chovali a aèkoliv panovali obavy zda to bude vùbec fungo-
vat ty byly brzo rozptýleny a celý tábor se nesl ve velice
pøíjemné pøátelské a vstøícné náladì. Byla to velice zajíma-
vá zku�enost a urèitì z tohoto tábora budeme èerpat zku�e-
nosti a poznatky do dal�ích let. Je�tì bych se rád vrátil k ma-
teriálnímu zabezpeèení na�eho støediska. Díky tomu, �e na�e
klubovna døíve byla hydroelektrárnou, mù�eme vyu�ít pod-
zemních prostorù jak jako sklepù na døevo tak jako malé
skladi�tì lodí pokud je na nich potøeba z nìjakého dùvodu
pracovat. Dal�í skvìlou výhodou je pøístavi�tì, které jsme si
sami dostavìli hned vedle na�í klubovny a tudí� mù�eme
kdykoliv nám to dovolí poèasí vyrazit cvièit na vodu. Na�e
støedisko vlastní 15 otevøených kanoí,7 pramic a 3 oplach-
tìné pramice. V�e je spravedlivì rozdìleno mezi jednotlivé
oddíly a také zohlednìno to jak, který oddíl se vìnuje té èi
oné aktivitì na vodì. U nás je to rozdìleno (ne nìjak zámìr-
nì, ale situace se prostì tak vyvinula) tak, �e 12. oddíl se
spí�e vìnuje tréninku na Seèské pøehradì a jejich hlavní na-
plní na vodì je výcvik plachtìní. Kde�to 7. oddíl a 17. oddíl
je více zamìøený na sjezd divoké vody a plachtìní se tolik
nevìnuje. Proto taky skoro nevyu�ívají své oplachtìné pra-
mice a pøenechávají je k u�ívaní 12. oddílu. Tak to funguje
k oboustranné spokojenosti a ka�dý èlen mù�e zjistit co se
mu více líbí a podle toho se rozhodnout ke komu se pøidá.

7. pøístav vodních skautù Pardubice
dokonèení z pøedcházející strany

Tak jako se losos ze svých toulek po svìtových oceánech
vrací do své rodné øeky, vrací se svìtobì�ník - nyní Austra-
lan - Pavel Mazourek do svého rodného mìsta. Losos se vrací
jednou , definitivnì, aby v místì svého zrození pøedal �ivot
dal�í generaci a sám zemøel. Pavel se vrací znovu a znovu,
v�dy s novými zá�itky, ale pøitom poøád stejný jako kdysi...
Pøi leto�ní náv�tìvì jsme tohoto starého èlena pøístavu vod-
ních skautù po�ádali o malou besedu s rovery a oldskauty,
o jeho zá�itcích a poznatcích od protino�cù. By� to byla be-
seda domluvená a� zde a Pavel na ni nemohl donést v pod-
statì nic jiného ne� sám sebe, byla nesmírnì zajímavá. Po-
suïte sami.

DOBØÍ LOSOSI
SE VRACEJÍ
Pavel Mazourek-Australan

Do zahranièí jsem se rozhodl odejít v roce 1990. V Aus-
trálii jsem od roku 1991, rok trvalo vyøizování dokumentù.
Chtìl jsem do Austrálie a jako náhradní stát, kdyby se to
nepovedlo, jsem mìl vybránu JAR. No na�tìstí se to poved-
lo, nebo� v Jihoafrické republice jsem byl nedávno, a to se
nedá srovnat. V Austrálii v�echno funguje. Australané jsou
pøátel�tí lidé, fungují tam úøady, je to normální stát s nor-
mální civilizací. A to se o Jihoafrické republice rozhodnì øíct
nedá. Proè zrovna v roce 1991, kdy zde nastávala doba kva-
su, v�echno se obracelo k lep�ímu? Právì �e se to v�echno
obracelo. Lidé mìnili barvy z èervené na zelenou, obracely
se kabáty a mì to nìjak znechutilo.

Po pøíchodu do Austrálie jsem si øekl, �e budu dìlat, to co
jsem vystudoval. A proto�e jsem vystudoval historii umìní,
rozhodl jsem se pracovat v muzejnictví. Australané historii
pravda moc dlouhou nemají, ale muzea ano.

Jakési renomé jsem získal tím, �e jsem zalo�il muzeum
�australských kovbojù R. M. Williams v Adelaide.

Potom jsem ji� získal místo ve Whyalle v námoøním mu-
zeu. Proè zrovna tam? K �ivotu já toti� potøebuji hory. A tam
tìch hor moc není. Kromì Alp, samozøejmì, ale ty jsou na
východì kontinentu. A tam ve Whyalle, kdy� koukám pøes
záliv, jsou vidìt vysoké hory. Jinak je tam pou��. Èervená
hlína � placka. A z té roviny koukají takové obrou�ené kop-
ce. Jsou to vìt�inou sopky, ale hodnì staré. Austrálie je toti�
velmi stará zemì a ty kopce jsou velmi obrou�ené. Rovina
a kopec. Úplnì jako v tìch amerických filmech. No úplná
paráda. Pøivøete oèi a úplnì je tam vidíte � ty vozy s plach-
tou, ta�ené koòmi� Tak proto jsem si vybral toto místo.
Jinak Ji�ní Austrálie je nejsu��í oblast kontinentu. Tam, kde
�iji, se voda táhne ètyøi sta kilometrù dlouhým potrubím.
Teï u� je to vymy�lené trochu lépe � vrtají se artézské stud-
ny a tak, ale o vodu je tam veliká nouze. Je úplnì fantastic-
ké, �e v tìchto podmínkách dokázali vybudovat tì�ký prù-
mysl. Jinak ty hory, které jsou za tím zálivem, jsou velmi
zajímavé. Jmenují se Flindersovo pohoøí. Jedná se o pou�t-
ní hory, jejich� charakter se velmi rychle mìní. Soutìsky
pøecházejí v pozvolné kopce a romantik si tam opìt pøijde

pokraèování na následující stranì
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na své. Staèí pøivøít oèi a u� je tam vidíte. Nejvy��í kopec �
Hora sv. Marie mìøí jenom 1400 m. Pusté jsou tyto hory
nejen na vegetaci, ale i co se týká lidí. Tato oblast teprve
èeká na svoje objevení turisty.

Tak to je místo, kde já �iji. Tam nyní dìlám øeditele ná-
moøního muzea � Whyalla maritime museum.

Námoøní muzeum patøí mezi specializovaná muzea. To
moje vlastní nejvìt�í loï vyta�enou na sou�. Je to korveta,
která slou�ila jako minolovka za druhé svìtové války. Jme-
nuje se Whyalla a vyrobili ji jako první loï ve zdej�ích lo-
dìnicích. Po ní spustili na moøe je�tì tøi dal�í takovéto kor-
vety. Tøi z nich slou�ily v Pacifiku hlavnì kolem Papuy
a Nové Guineje. Hlídaly konvoje. Jedna z nich se dostala a�
k evropským bøehùm a úèastnila se vylodìní spojencù na
Sicílii. Mám v�echny artefakty, jako uniformy, palubní de-
ník se záznamy, kdy a kde tato loï plula, kde bojovala, ko-
lik japonských letadel sestøelila, kus vrtule japonské stíhaè-
ky Zero, dlouhé japonské námoønické dýky a dokonce
japonskou invazní mìnu, kterou mìli ji� Japonci pøiprave-
nou, a� obsadí Austrálii. Tenkrát se Japonci vylodili na Pa-
pui Nové Guineii, co� byla australská kolonie. Bylo to tudí�
pøímé vylodìní nepøítele na australském území. Australské
elitní jednotky bojovaly s Brity v Africe a nemìly by èas se
pøesunout, tak�e tenkrát z toho Austrálii vysekali Amerièa-
né.

Kolem lodi máme velikou zahradu a v ní jedovaté hady.
Ti jsou tam v�ude. Nìkdy musím chytat li�ky nebo divoké
koèky. Ne �e by mi vadily, ale kdy� do �toho� náv�tìvník
muzea �lápne, tak ho to moc nenaladí. Ta zahrada je pouze
z australských rostlin. Ty rostliny samozøejmì neopadávají,
proto�e tam je léto celý rok. Kousek od lodi je budova mu-
zea. V ní jsou námoøní dìjiny této oblasti od doby, kdy byla
objevena, a� po souèasnost. Dále je tam pøírodní historie �
geologické podlo�í, jací tam �ijí moø�tí �ivoèichové a pod.
Náv�tìvnost je 10.000 lidí roènì, ale rád bych ji zvý�il na
dvojnásobek. Muzeum bylo toti� poslední desetiletí dosti
zanedbávané, tak�e tam mám spoustu práce.

Na�e muzeum je èlenem Americké asociace námoøních
muzeí. Je to americká organizace, která sdru�uje muzea, která
mají nìjakou loï. My jsme se stali tøetím muzeem v Austrá-
lii, kteøí jsou èleny. Pøed námi je Sydney a Brisben. Samo-
zøejmì jsme taky na internetu. Kdy� si najdete Whyalla, tak
pod turistikou je maritime museum.

Kdy� jsem se zmiòoval o té vodì, tak tam je jenom jedna
velká øeka � Murray. Je to taková australská Mississippi. Ale
je hroznì �pinavá. Ne snad zneèi�tìna èlovìkem, ale pøírod-
nì. Pramení na východì v Australských Alpách. Tam je to
normální bystøina, ale jak mohutní, zaèíná to být velká, ne-
bezpeèná øeka. Je v ní spousta spodních proudù a slepých
ramen. Rozhodnì to není øeka, kde by si èlovìk zaplaval. Na
svou velikost je relativnì mìlká a vlastnì se rozlévá do kra-
jiny. Ani se nedoporuèuje provozovat tam nìjaké vodní spor-
ty, proto�e v tìch slepých ramenech mù�e èlovìk lehce za-
bloudit. Èlovìk si to pádluje a najednou zjistí, �e u� nejede
po øece, ale po pou�ti! Je kolem ní také samozøejmì spousta
komárù a v poslední dobì se tam roz�íøila takzvaná rossova
nemoc. Je to nepøíjemné horeènaté onemocnìní. Zajímavé
také je, �e se hroznì dlouho nevìdìlo, kde vlastnì ústí do
moøe. Postupnì utvoøila jedno jezero, pak druhé a pak se
nìjak nenápadnì pøes duny rozplizla do moøe. Tak�e a� do

roku 1805 nebo 1806 nevìdìli, kde ta øeka konèí.
Já jsem v�ak od té øeky daleko � tak 800 kilometrù. Tam

kde jsem já je opravdu jenom pou�� a moøe.

JAK JSEM SE STAL PEPKEM NÁMOØNÍKEM

V roce 1997 jsem si udìlal námoøní výcvik na brigantinì -
dvoustì�òové plachetnici. Zaèalo to tak, �e jsem si zaplatil
�estidenní výlet. Myslel jsem si, �e na té lodi jenom pojedu.
Kdy� jsem v�ak pøi�el do pøístavu, øekli mi: �Co blbne�, to
je normální námoøní výcvik!� Vypluli jsme z pøístavu Ade-
laide v nedìli ráno. Je�tì v zálivu, dokud je moøe klidné, jsme
byli rozdìleni do hlídek. Já jsem vyfasoval psí hlídku - Dog
watch, to znamená, �e jsem byl ve slu�bì od pùlnoci do ètyø
hodin ráno. Pak jsem mìl odpoèinek a znovu jsem �el na
palubu od obìda do ètyø hodin odpoledne. Jen�e ráno �el na
palubu ka�dý, kdo byl potøeba. A� byl v jakékoli hlídce. Pak
se normálnì drhla paluba, èistily záchody a tak dále. My jsme
na�tìstí mìli dobrou loï. Byly tam normální záchody. Byly
v permanenci, proto�e jak jsme vyjeli na moøe, tak se houf-
nì zvracelo a bylo to úplnì v�ude. Se zvracením zaèal ku-
chaø - respektive kuchaøka - proto�e tam jsou bì�nì námoø-
níky �enské. Ta letìla k bortu lodi je�tì na �øece - rejdì�,
dokud bylo moøe klidné. Já jsem si øíkal, no to je dobré,
v�dy� ona by mìla být moøský vlk a zaèíná jako první. Já
jsem na�tìstí moøskou nemocí moc netrpìl.

Abychom pøekonali strach, dostali jsme za úkol vylézt na
stì�eò do vý�ky 23 metrù. Zespodu to vypadá, jako �e to nic
není. Ale kdy� zaènete lézt, je to hor�í. Leze se po pevném
lanoví. To lanoví se s vý�kou neustále zu�uje a ve vý�ce
deseti metrù se musí èlovìk zvrátit dozadu a vylézt na dal�í
stupeò. Pak se leze dál a lanoví se neustále zu�uje. Poprvé
jsme si tam zkusili vlézt, je�tì dokud jsme byli na �øece�
a vysvìtlili nám, co se jak dìlá.

Øíkal jsem si, �e to není tak �patné.
Kdy� jsem v�ak nastoupil na odpolední hlídku, byli jsme

ji� na otevøeném moøi a to u� bylo hor�í. Chytli jsme swel -
to u� se zaèínají zvedat vlny. Nebyly nic moc - dva metry.
Ale kdy� jsem �plhal nahoru, do zpìvu mnì nebylo. Navíc
tam èlovìk musí nejen vylézt, ale je�tì taky nìco dìlat. Sa-
mozøejmì �e jsme mìli úvazky, ale pøipnout se dalo a� na-
hoøe. Cestou vzhùru nebylo za co. A kdy� stojíte nahoøe -
nohy ve smyèkách lana, musíte se ohýbat pøes ráhno, které
je nìkde ve vý�ce rozkroku, a tam pracovat s plachtou. A do
toho se loï stra�nì kymácí na v�echny strany. Dokud jste na
palubì, tak se to dá je�tì ustát, ale nahoøe je to kymácení
nìkolikanásobné. Rozhodnì je to dobrá zku�enost, která stojí
za to.

Na té lodi jsme se uèili pracovat s plachtami, vázat uzly,
navigaci i kormidlovat. Dlouhá byla dobrých 30 metrù a ta-
kový kolos kormidlovat není jen tak. To ji� vy�aduje urèi-
tou zku�enost. Mìli jsme sice je�tì pøídavný motor, kdyby
byl nìjaký prù�vih, ale sna�ili jsme se jenom plachtit. A prá-
vì s kormidlováním souvisí mùj nejsilnìj�í zá�itek. Byla to
moje první noc na moøi. Nastoupil jsem tenkrát na pùlnoèní
hlídku a mìl loï vést okolo Klokaního ostrova. Od druhého
dùstojníka jsem dostal azimut a pak u� mi nezbývalo ne�
pozornì sledovat kompas, proto�e v noci vám nic jiného
nezbývá, i kdy� se plavíte nedaleko pevniny. A dr�et per-
fektnì azimut není �ádná sranda, proto�e vlny nará�ejí do

Dobøí lososi se vracejí
pokraèování z pøedcházející strany
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V minulém èísle KAPITÁNSKÉ PO�TY jsme pøinesli souhrn událostí v bitvì o Guadalcanal a jako autorka byla uvedena
sestra Bída - Franti�ka Tereza Mathé. Po vyjití èísla 4 KAP.PO�TA se sestra Bída ozvala s tím, �e ona není autorkou tohoto
souhrnu a �e se nechce chlubit cizím peøím. Vzácná to upøímnost v dne�ní dobì! Sestra Bída pí�e, �e fakta pøevzala z Inter-
netu a �e jejich souhrn je dílem nìkoho jiného. Tak se tedy já (= Amateur) omlouvám Bídì za tu mírnou mystifikaci.

Tak�e dnes tedy pokraèuji chronologickým líèením této vysoce dùle�ité události na pacifickém námoøním boji�ti tak, jak je
mám ve svém sborníku pøedná�ek pro americké námoøní kadety a které jsem získal na výcvikové lodi US Coast Guard
�EAGLE�. Samozøejmì, �e jsem zmìnil ty amerikánské slovosledy a sloh, prostì jsem strohá vojenská fakta poèe�til.

GUADALCANAL 2.
Jirka Hold - Amateur

Prvních �est mìsícù války zahájené dne 7.prosince 1941
pøepadením Pearl Harboru, hlavní americké námoøní základ-
ny v Tichomoøí bylo pro americké síly velmi tì�kým a ne-
èekaným debaklem. Japonské pozemní, letecké a námoøní
síly docílily významné úspìchy na v�ech frontách. A tak Ja-
ponci plánovali, �e v polovinì roku 1942 ovládnou v�echny
významné a strategické body v Tichomoøí. Souèásti tohoto
plánu byla i likvidace zbytkù amerického loïstva, je� zbyly
námoøním silám USA po znièujícím útoku na Pearl Harbor
a po sérii amerických neúspìchù na moøích. Zejména japon-
ský admirál Jamomoto tou�il po znièení zbývajících ame-
rických lodí. Admirál Jamomoto chtìl US NAVY komplet-
nì znièit nìkdy v polovinì roku 1942 a málem se mu to
podaøilo. Jamamoto koncem kvìtna 1942 vyplul se svým
mohutným bojovým svazem (hlavní síly byly ètyøi tì�ké le-
tadlové lodi - Akagi, Kaga, Hirjù, a Sórja) smìrem k atolu
MIDWAY, který je vzdálen 1136 námoøních mílí od Havaj-
ských ostrovù. Proto�e jedna námoøní míle obná�í 1.852
metrù, tak si sami spoèítejte jak je to daleko. Obsazením
Midwaye a zøízením letecké i námoøní základny by bylo ji�

ohro�eno i západní pobøe�í USA. Admirál Jamamoto chtìl
(mimo obsazení atolu) vyprovokovat velitele amerického
Tichomoøského loïstva admirála Nimitzeho k rozhodující-
mu støetnutí a zcela znièit jeho námoøní síly... Proti nesku-
teènì silnému japonskému loïstvu vypluly toti� jenom dva
poèetnì mnohem slab�í americké svazy. Jen�e to dopadlo
docela jinak. Amerièané vèas na Midway dokonèili opevnì-
ní a hlavnì vzletové dráhy pro bombardovací letadla. Dùle-
�ité byly také zpravodajské informace , které Amerièané zís-
kali radiovým odposlechem, nebo� v té dobì ji� rozlu�tili
japonský radiový kód. Na japonské stranì ale byli de�ifranti
bezmocní, nemohli toti� rozlu�tit kód americký, který byl
pro nì zcela neznámý a tajuplný. Americké námoønictvo to-
ti� geniálnì na místa radistù na váleèných lodích a ve �tá-
bech nasadilo vycvièené pøíslu�níky indiánského kmene
Navajù, kteøí normálnì spolu hovoøili svým jazykem a Ja-
ponci byli zcela desorientováni. Ov�em, �e se v jazyce Na-
vajù nevyskytují výrazy jako �letadlová loï�, �ponorka�
nebo nìkterý typ letadla. Tak�e navaj�tí radisté si napøíklad
jednodu�e vytvoøili z indiánských výrazù, tøeba pro ptáky,
synonymy pro typy letadel a podobnì. Mo�ná, �e jste na
sklonku minulého roku doèetli o tom, �e je�tì �ijící navaj�tí
radiooperátoøi z dob války, byli vyznamenáni presidentem
USA vysokými vojenskými øády a vyznamenáními.

Tak po tomhle odboèení pokraèujeme dále. Dne 4.èervna
1942 odstavovaly z palub japonských letadlových lodí bom-
bardéry, aby napadly atol Midway. Jen�e obránci byli pøi-
praveni a navíce z nových vzletových drah (runwayí) odstar-
tovali vèas piloti amerických bombardérù, aby napadli
Jamamotùv lodní svaz. Dva dni trvala urputná bitva, pøi kte-
ré na obou stranách do�lo k ztrátám lodí i letadel. Nakonec
v�ak Amerièané zvládli situaci a bitvu vítìznì dokonèili. Oba
americké operaèní svazy, 16. svaz s velitelem kontraadmi-
rálem Raymondem A. Spruancem a 17.svaz s velitelem kon-
traadmirálem Frankem Jackem Fletcherem se veèer dne
6.èervna zaèaly vracet na základnu Pearl Harbor. Pro Ame-
rièany vysoce dùle�itá námoøní bitva skonèila vítìzstvím.
Na rozsah bitvy o Midway mìli Amerièané oproti Japon-
cùm relativnì malé ztráty. US NAVY ztratila letadlovou loï
�YORKTOWN�, jeden torpédoborec, 147 letounu a zemøe-
lo 307 mu�ù. Japonci ale ztratili ètyøi tì�ké letadlové lodi,
jeden tì�ký køi�ník a nìkolik torpédoborcù. Sestøeleno bylo
332 japonských letounù a co hlavní byl velký poèet zabi-
tých nejzku�enìj�ích námoøníkù a letcù. Prameny udávají,
�e pøi�lo o �ivot okolo 3.500 mu�ù.

Po této, pro Amerièany první vítìzné bitvì, obì znepøáte-
lené strany zaèaly plánovat, co dále. Japonský císaøský ge-
nerální �táb plánoval z linie Bismarkovo - �alomounské sou-
ostroví udìlat obranou linii proti oèekávanému postupu

lodi nejen zepøedu, ale také z boku, tak�e loï se neustá-
le vychyluje. K tomu se pøièítají je�tì moøské proudy,
které jdou pod lodí. Tak�e já jsem stál u kormidla, bylo
nádherné poèasí, naprostá tma, nade mnou krásné hvìz-
dy, v�ude kolem èerno a dva kilometry pøed pøídí Klo-
kaní ostrov. Poøád jsem èekal, kdy mi druhý dùstojník
øekne, �e to mám stoèit na západ. Právì kolem tohoto
ostrova bylo nejvíce vrakù. Kdo pøekonal urèitou mez,
byl proudy a pøíbojem sta�en na skaliska a nebylo ji�
cesty zpátky. Pravdìpodobnì byl pøipraven zasáhnout,
ale stavìli to tak, �e ne. To je prostì tvoje zodpovìd-
nost. Má� slu�bu, tak dìlej. Ani tam za mnou ne�el. Je-
nom na mì v�dycky z kabiny zaøval: Severozápad - 250!
A já jsem to musel celý pøetoèit. Prostì paráda. Bìhem
plavby jsme zastavovali na rùzných ostrovech, co� samo
o sobì bylo nádherné a velmi zajímavé. Ostrovy jsou
prázdné, akorát na nìkterých jsou ovce. Plavbu jsme
skonèili na poloostrovì Ter, na kterém nyní bydlím, ale
tam dole. Kdy� jsem z lodi vylezl, chodil jsem typickou
chùzí námoøníkù. V�dycky mi to pøipadalo hroznì sran-
dovní, ale tìch pìt dní a �est nocí na palubì, kdy jsem
neustále vyrovnával pohyby lodi, zpùsobilo, �e jsem tak
chodil také. Výhodou bylo, �e tak v pøístavu chodili sko-
ro v�ichni. Tenkrát, kdy� jsem plavbu skonèil, jsem si
øíkal, �e to by u� staèilo. Ale nyní mi otrnulo a u� bych
jel zas. Moøe je prostì perfektní, je to droga. Nikdy není
stejné, je v�dycky jiné, nikdy se neopakuje.

7. pøístav vodních skautù Pardubice
dokonèení z pøedcházející strany
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Guadalcanal 2.
dokonèení z pøedcházející strany
spojencù a také tím zajistit vlastní operaèní prostor. Zejmé-
na chtìli vybudovat dvì pøedsunuté letecké základny a pøi
prùzkumu situace se jako nejvhodnìj�í jevil ostrov Guadal-
canal.Samozøejmì, �e to zaèalo Amerièany silnì znepokojo-
vat.

Teï musíme udìlat odboèku od váleèných událostí a tro-
chu se vìnovat politice. Demokracie není autoritativní a to-
talitární systém, japonské císaøství v�ak demokracií nebylo.
Kdy� generální �táb rozhodl a císaø rozhodnutí schválil, ne-
odva�oval se nikdo protestovat i kdy� �lo o �ivot. Naproti
tomu USA demokracií byly a jsou, tak�e se støetly názory
dvou vysokých dùstojníkù, námoøníka a pì�áka. Konkrétnì
tedy generála MacArtura a admirála Nimitze. Jejich spory
o strategii, taktice a velení nakonec musel rozhodnout Wa-
shington. Výbor náèelníkù �tábù se, po mnoha velmi bouøli-
vých jednáních, kdy se støetávaly návrhy a názory armády

a námoønictva, rozhodl pro návrh námoøníkù. Aby nedochá-
zelo ke støetù velitelských zájmù mezi generálem MacArtu-
rem a admirálem Nimitzem bylá celá oblast rozdìlena na sfé-
ry vlivu obou jmenovaných velitelù. Ona ta demokracie
nìkdy má také své potí�e a MacArtur nebyl rozhodnì �ádný
andílek, jak se nám ho sna�í vylíèit nìkteré prameny a fil-
my. MacArtur mìl toti� nejen vojenské, ale také politické
ambice..... Bylo dohodnuto, �e ofensiva bude zahájena ob-
sazením ostrovù Santa Cruz , Tulagi a pøilehlých ostrùvkù
v ji�ní èásti �alomounova souostroví. Krycí název operace
byl �Strá�ní vì�� (Watchtower) a to pod vrchním velením
admirála Nimitze. Sám ostrov Guadalcanal se dostal do ob-
lasti podøízené viceadmirálovi Ghormleyovi. Dne 2.èerven-
ce 1942 vydal Výbor náèelníkù �tábu rozkaz, aby operace
byla zahájena dnem 1.srpna 1942.

Tím byly ukonèeny pøípravy a v pøí�tím èísle KAPITÁN-
SKÉ PO�TY Vám povím nìco o historii ostrova Guadal-
canal a jak operace zaèala.

DAL V.: Jak nejlépe znièit staré boby
Cedník & Sysel, 4. pøístav VS Praha

Letos jsme se u� napev-
no rozhodli, �e napí�eme
kra�ounkou zprávu do KP
o na�í pravidelné akci DAL,
neboli Drsné Akci s Losem.
Asi by bylo dobré vysvìt-
lit, co to DAL je a proè s lo-
sem. Je to v zásadì zimní
pøechod nìkterého vyloso-
vaného èeskoslovenského
pohoøí na bì�kách. Los zna-
mená, �e na poslední pøed-
vánoèní schùzce se toto po-
hoøí losuje z osudí tìch hor,
kde jsme je�tì nebyli a kde
je sníh. (Pøípadným zájem-
cùm osobnì sdìlím, jak zajistit, �e se v�dy vylosují správné
hory, kam chce jet vìt�ina) Letos v�ak nakonec jeli jen dva
drsoni (obvykle jsme tøi a� ètyøi) a vylosovány byly hory
Orlické.

Plán akce je v�dy podobný - obtì�káni batohy a zavazíce
s bì�kami dovleèeme se 27. 12. èeskými drahami na výcho-
zí místo, vìt�inou do nìjaké závìje na znamení, a nìkolik
dní pak pøecházíme hlavní høebem pohoøí. Konèíváme rùz-
nì - u známých na blint (dovolte mi touto cestou podìkovat
v�em, kteøí se nás kdy ujali a stateènì se tváøili, �e nás rádi
vidí), nebo u Gumy s vlèaty v Èerèanech. Zatím jen jednou
jsme vydr�eli v pustinách a� do Nového Roku, to bylo loni
na Spi�ské Maguøe.

Letos, teda vlastnì u� loni, po shlédnutí nìkolika polár-
nických filmù a fotek pøi�la na øadu novinka - táhnout za
sebou batohy na bobech a nikoli na zádech. Vybrány k tomu
byly boby de luxe s èernými sedátky ze sklepa, vytvoøeny
postroje odolávající (teoreticky) v�em nepøíznivým fysikál-
ním silám a vyrazili jsme. Èlánek jsme psali ve vlaku cestou
zpìt metodou ka�dý jedna vìta.

Do Mladkova dorá�íme
u� za tmy. Cedník si nasa-
dil ly�e opaèným smìrem
a nemohl se s bobama na
perónì vytoèit. Paní vý-
pravèí se nám smìje. Sysel
s sebou vzal po cestì �raò-
ky a paní výpravèí se pøe-
stala smát. Cedníkovi se
poprvé zvrhly boby do pan-
gejtu. Jedeme po silnici.
Jedna maminka pouèila své
robì, �e �to je òáká kara-
vana� copak jsme velblou-
di? První závìje. Stavíme
stan u budky na èeskopol-

ské hranici, tì�ko nìkdo pøijde, v�ude je metr snìhu. Zaèalo
snì�it. Veèeøíme kapra a thé. Je ráno a nìkdo se sna�í obejít
stan a dostat se do budky. Hovoøí polsky a ptá se, jestli chce-
me nìco proclít. Vyrá�íme, Cedníkovi se i po sní�ení tì�i�tì
pøevrhly boby. První zji�tìná závada - èervený stroj má po-
�kozený podvozek a vìtev ulomila kus zadního blatníku.
Dìláme vláèek a stan zapøahujeme za boby. Není poznat,
jestli jedeme po silnici, èi polní cestì. Smráká se. Krajinka
jak od Lady. Docházíme na Hanièku a silnì fuèí. Vybíráme
místo na stan. Sysel je nièitel automobilù, zabodl mocnì
hùlku do ohromné hromady snìhu. Jen co jsme dostavili stan,
pøi�el se nás pán zeptat, jestli nechceme spát v bunkru ved-
le. Taky mohl pøijít døív. Musím v noci vylézt a zasypat stan
snìhem, nebo uletí i s náma. Abych nezapomnìl, snì�í. Paní
pøi�la do bifé vèas a v rámci urychlení snídáme tam. Zmrzlý
stan se blbì balí. Cedníkovi praskl pøední blatník. Je mi ve-
dro a jedu 3 km/hod. Boby dìlají snì�ný pluh a stopu velké
�íøe. Nesná�ím hluboký pra�an. Stal se zázrak, koneènì nám
nìkdo vynadal, �e nièíme stopu (co� není pravda). Obèer-

dokonèení na následující stranì
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DAL V.: Jak nejlépe znièit staré boby
dokonèení z pøedcházející strany

stvujeme se na Pìticestí tatrankou a dvoulitrovkou limoná-
dy, co� uvedlo zmrzlé okolní turisty skoro do mdlob. Vichr,
snì�í a viditelnost dvacet metrù. Horská slu�ba nevyznaèila
Jiráskovu cestu tyèemi! Poprvé vidím ètyømetrové snìhové
jazyky a Sysla padat i s bobama. Nepotvrdila se teorie o brzd-
ných úèincích ukotvené tyèe. S bobama se nedá traversovat
svah. Poslední kilometr jedeme u� pùl hodiny, sabotují to ne-
ustále pøevrhlé boby. Koneèné øe�ení: batohy na záda. Èeká
na nás paní s kokr�panìlem, chce pomoct najít zavátou stopu.
Padá sníh a kvílí orkán. Stmívá se. Kokr�panìl se stra�nì boøí
a kòuèí. Nìjak stopa zabloudila a dovedla nás po deseti kilo-
metrech opìt na Pìticestí, (dal�í vìta upravena do tisknutelné
podoby): Do v�ech plantá�níkù, zmìna plánu. Sjí�díme do
Zdobnice a nejsme rozradostnìni, té� horskou slu�bu, co dra-
ho tatranky prodává a tyèemi neznaèí bychom rádi fysicky
po�kodili. Navrhuji KÈT, aby znaèil ve vìt�í vý�ce, znaèky
jsou toti� pod snìhem. Hledáme místo na spaní ve Zdobnici.
Cedník myslí, �e u kostela bude márnice, a tam se dá spát.
Sysel pøe�el høbitovní zeï, ani� by si jí v�iml, a zapadl do
závìje. Snì�í. Cedník uklouzl o vrcholek náhrobku a mluví

nehezky. Márnice je cela pod snìhem a zamèena. Chata Jit-
øenka má volý pokoj! Sysel má vy�ívané prostìradlo se svým
monogramem a já nic. Vaøíme v pokoji a hroznì to huèí. Je
ráno, �omylem� jsem zapomnìl své boby u Jitøenky. Snì�í u�
tøetí den nonstop. Jdeme po hlavní silnici smìr De�tná. Nikde
�ádná jedoucí auta. U� jste nìkdy vidìli celý autobus pod snì-
hem? V De�tné se nám to nelíbí, u� to staèí. Pojedeme vybyd-
lit Králíka a novomìstské rovery do Králík. Padla noc a svi�-
tíme po silnici údolím Bìlé do Solnice na vlak (22 km).
Stíháme poslední vlak. Cedník si spletl Ústí a Týni�tì nad
Orlicí a jedeme blbì. Na�tìstí jede rychlík. Lichkov, 23:15,
snì�í, cestující se nám smìjí, jak jen my dva vyskakujeme do
hlubokých závìjí z vlaku. A� �ijí ÈD, pan výpravèí nám do-
volil spát v èekárnì. 5:30 vstáváme, ale paní neví, jestli ten
vlak jede. Vyjadøuji údiv a ona odpovídá, �e tedy podle jízd-
ního øádu by mìl jet, ale je zapadán na opaèné koneèné a èe-
ká, a� ho fréza vyhrabe. Zamìstnanci drah radí jít pì�ky, prý
to bude rychlej�í (je to 12 km). Rezignujeme a po vèerej�ích
32 km s batohy a 4 hodinách spánku opìt nasazujeme bì�ky
a plou�íme se po silnici. Konìènì dorá�íme ke Králíkovi a bu-
díme ho. V�ude jsou dva metry snìhu a Králík pøedstírá ra-
dostné shledání. Snì�í...

DESET PØÍBÌHÙ O VODNÍCH SKAUTECH
(Otto Janka: Pøíbìhy psané pádlem na øece. Leprez 2000)

Je�ek
Berte to, jak chcete, ale je to ostuda. Milan Svoboda vydal ve svém nakladatelství Leprez kní�ku, její� podtitul �O závod-

níkovi, který se stal na�ím prvním vodním skautem, a o vodních skautech, kteøí se stali závodníky� dost jasnì øíká, komu je
urèena, v Kapitánské po�tì v�ak o ní dosud nebyla ani øádka.Kdy� jsme pøed dvìma lety chystali Devátou vlnu, pøinesl
Milan na kapitanát samostatnì vyti�tìnou první kapitolu z tehdy pøipravované kní�ky. Byla vìnována Josefu Rõssleru-
Oøovskému a v�ichni úèastníci Deváté vlny ji dostali. Tì�il jsem se, �e Milan pak pøinese i hotovou knihu, ale on pøestal na
kapitanáty chodit a nejezdí u� ani na srazy kapitánù, aby tam nabízel kní�ky z Leprezu. Tak se stalo, �e jsem na knihu, na ní�
Milanovi hodnì zále�elo, zapomnìl a objevil ji v jednom malém knihkupectví a� teï. A� je to jakkoliv, je to publikace pro
vodní skauty zásadní. V deseti kapitolách v ní Otto Janka zpracovává �ivotní pøíbìhy vodákù, kteøí jsou více èi ménì spjati
se skautingem. Nìkterá z onìch deseti jmen známe v�ichni, u jiných budeme mo�ná pøekvapeni, �e také skautovali, nìkterá
asi znát nebudeme. Mezi ty první patøí kromì u� zmínìného Rõsslera také Duha Novotný, Felix a Felíèek Brzákové a Olaf
Jirásek, do druhé kategorie � pro mne � Alfréd Jindra, jeho� pøíbìh jsem dosud znal jen z povídky Oty Pavla vydané za
minulého re�imu, kdy o skautingu nemohlo být ani øeèi. Zbývající jména jsou pro mne prakticky neznámá, i kdy� si vzpomí-
nám, �e o A�íkovi Dubovském psal Milan sám v seriálu, který vycházel v Kapitánské po�tì a byl jakýmsi pøedobrazem nyní
vydané kní�ky. Nemám teï staré Po�ty po ruce a nemohu to ovìøit, ale pøedpokládám, �e zbývající dvì jména � Marie
�ulcová a Franti�ek Vr�ovský, bychom v nich na�li taky. �e je jich jen devìt? Poèítáte správnì, desátá kapitola je toti�
vìnována tomu, kdo s my�lenkou pøíbìhù psaných pádlem na vodu pøi�el, tedy Milanu Svobodovi. Myslím, �e i ta øadu
vodních skautù pøekvapí. Já mám tentokrát trochu náskok, nebo� mì Milan pøed èasem nechal (snad se nebude zlobit, kdy�
to teï prozradím) pøeèíst rukopis jeho vlastního �ivotopisu pøíznaènì nazvaného Prohraná vítìzství. Vím, �e ne v�ichni
vodní skauti mají Milana a� tak úplnì rádi a mo�ná by bylo dobré, aby právì oni si tuto kapitolu pøeèetli. Tady bych mohl své
psaní skonèit. Knihu jsem doporuèil, tak co. Jen�e já je�tì musím kousnout do hoøkého jablka. U� nìkolikrát jsem byl ve
sporu o to, zda je správné vytýkat skautským publikacím,které vznikají èasto na kolenì, jejich nedostatky nebo své výhrady
spolknout a být rád, �e vùbec nìkdo tu nevdìènou práci, z ní� nekouká �ádný zisk, podstoupil. Jsem pøesvìdèen, �e platí to
první, a tak chci dodat, �e Pøíbìhy psané pádlem na øece obsahují neuvìøitelné mno�ství pravopisných chyb, je�tì vìt�í ne�
pøed lety èeské vydání �ivotopisu Baden Powella Vlk, jen� nikdy nespí. Vadí mi to, stejnì jako by vám jistì vadilo, kdyby
vám v obchodì �patnì spoèítali nákup. Navíc mám - mo�ná jen osobní - problém se stylem, kterým Otto Janka pí�e. Respek-
tuji, �e se jedná o autora, který má znaènou publikaèní zku�enost, smekám pøed poctivou pøípravou ke zpracování (schùzky
s pamìtníky apod.), chápu, �e Pøíbìhy psané pádlem na øece nejsou odbornì psanými �ivotopisy, nýbr� medailony, které by
mìly zaujmout chlapce a dìvèata ve skautském vìku, jen�e právì tím si nejsem tak úplnì jistý. Ka�dopádnì to ale u svých
vlèat vyzkou�ím, koneènì sám jsem byl pøíjemnì pøekvapen Jankovým zpracováním pøíbìhu Alfreda Jindry, u nìho� jsem
dopøedu oèekával, �e v porovnání s Otou Pavlem (viz vý�e) prostì nemù�e uspìt. Mýlil jsem se, kapitola o Alfrédu Jindrovi
je z knihy nejlep�í.
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15. 12. 2001 Výprava na jmelí
V pøedveèer této akce se na oddílovce hlásilo

asi dvacet lidí, kteøí se du�ovali, �e urèitì pojedou.
V sobotu se jich na vlakovém nádra�í objevilo asi
deset (nebo tak nìjak). Ale u nás na Vysoèinì jsme
na takovéto sliby zvyklí. Pùvodnì jsem vlastnì
poèítal, �e tam pojedou samí roveøi a rangers, ale
pøi�li i skauti, co� mì velmi pøekvapilo.

Cesta vlakem probìhla v klidu, èemu� jsem se velmi
divil. Chlapci mi to vysvìtlili, prý byli hodní proto,
proto�e jsou Vánoce. No, Vánoce 15. prosince je sice
docela podivná vìc, ale kdy� byli hodní, tak proè ne! Vlak
to ubrzdil v Rapoticích (je to smìr z Tøebíèe do Brna).Od-
tud jsme se vydali smìrem do Ketkovic, co� je asi 4 km
vzdu�nou èarou a po silnici vlastnì stejnì, proto�e je
rovná (skoro jako jsou ty v Americe). Ko�ich se sna�il nás
naházet do snìhu. Musím pøiznat, �e v prvních momentech
se mu to docela daøilo. S nìkolika skauty se chvilku
po��uchovali a potom mu Tomá�ek skoèil za krk. Kdy�
jsem zpozoroval, �e je to s ním u� moc �patné a �e asi brzo
upadne do závìje, tak jsem mu kapku pomohl a nechal ho
spadnout do té nejvìt�í. Potom se mnou mluvil celou cestu
jaksi z vìt�í vzdálenosti. Nic jsem si z toho ale nedìlal
a docela jsem ho chápal. S Michalem jsem skoro celou
cestu diskutoval o na�ich nových internetových stránkách.
Navrhli jsme nový vzhled a zkusili dopilovat detaily.
Zlatým høebem této výpravy vlastnì není sbírání jmelí,
tedy alespoò pro mì to není jmelí, je to kopec, který se
musí vylézt je�tì pøed tím, ne� se objevíme na na�em
sbìraèském místì. V�dycky èekám dole a sleduji, kdo padá
a kdo se stále je�tì dr�í. Není to toti� ledajaký kopec, má
sklon pøinejmen�ím 80°, co� opravdu není málo. Koneènì
jsme se v�ichni vy�krábali a� na vr�íèek. Následovalo
obèerstvení (tu�ím, �e nìkolik mandarinek a teplý èaj).
Rozdìlili jsme se do dvojic, popøípadì ètveøic. Rozdìlení
záviselo na výkonnosti sbìraèe. V�ichni se rozprchli na
svoje oblíbené stromy a poèali trhati jmelí. Nyní pro vás
upøesním, co �e to jmelí je. Vyèetl jsem to v jedné chytré

knize...
Jmelí borové (Viscum laxum). Stálezelený

polocizopasný keø, vidliènatì vìtvený, má snadno
lámavé lodyhy. Listy ko�ovité; jednopohlavné
kvìty uspoøádány v chudokvìtých vidlanech. Plod
je nepravá bobule s lepkavým oplodím. Roste na
borovicích a vzácnì na jedli v ní�inách a podhùøí;

podobné jmelí bílé (V. album) jen na listnáèích. Oba
druhy jsou léèivé.

Tak, doufám, �e ka�dý pochopil, co je jmelí zaè.
V na�ich tøebíèských podmínkách roste ve vý�ce deseti
nebo i dvaceti metrù. Pøi lezení na namrzlé borovice se
proto musí dávat obrovský pozor. Za tu dobu, co na jmelí
jezdíme se je�tì nikdo nezranil (na�tìstí). Jen letos si
Tomá�ek udìlal nìco s nohou, ale nebylo to pøi lezení na
strom, ale pøi nìèem jiném. Bohu�el netu�ím pøi èem.
Tento rok mì èekal opìt mùj oblíbený strom. Udìlal jsem
si výmyk na jedné vìtévce a sházel jmelí. Vydalo se do
tøech pytlù. Podìkoval jsem svým dobøe vycvièeným
sbìraèùm. Ostatní pøinesli také nìkolik hromad. Charles
pøijel se svým vozem (øíkáme mu �land over�). Nalo�ili
jsme jmelí a poobìdvali. Tohle vlastnì byla premiéra.
Nikdy jsme k pøemístìní jmelí nepou�ívali auto, ale letos,
proto�e nás nebylo mnoho, jsme názor zmìnili.V�dycky
nosíme jmelí na vlastních bedrech a tak není div, �e
pou�ití vozu s náhonem na v�echna ètyøi kola nikomu
nevadilo. Cesta nám trvala kapánek del�í dobu, proto�e
�pochroumaný� Tomá�ek se nemohl trefit do na�eho
tempa a neustále zùstával pozadu. Vlak jsme stihli a se
zdarem dojeli a� domù. Na vlakovém nádra�í v Tøebíèi
následovalo vodácké ááááááhoj a rozchod k teplým èajùm
a vanám.

VODÁCI, SLU�TE NA �LUTÝCH PONORKÁCH!
Je�ek

Loni v øíjnu jsem se byl po del�í dobì podívat na lennonovu zeï na Pra�ské kampì. Mezi úplnì novými malùvkami se
vyjímala obøí �lutá ponorka a pod ní nápis vojáci, slu�te jen na �lutých ponorkách! Vzpomnìl jsem si na to na listopado-
vém pøístavním kapitanátu. Jen asi na chvíli jsem si odbìhl, a kdy� jsem se vrátil, ptaly se mne Lenka s Jarkou: ��e jse�
taky pro?� V domnìní, �e se jedná o nìjakou hloupost administrativního èi hospodáøského charakteru, jsem bezmy�lenko-
vitì souhlasil. Dìvèata zajásala a sdìlila mi, �e jsem právì rozhodl o pojmenování tøebíèského pøístavu �LUTOU PO-
NORKOU. V rohu klubovny se posmutnì krèilo pora�ené køídlo, které chtìlo zùstat u tradièního názvu 614.10, ale mnì
pøi�lo, �e je to opravdu dobrý fór. Deset nových �lutých kanoí �kýblovek�, we all live in a yellow submarine! Tak�e,
abyste vìdìli, tøebíè�tí vodní skauti slou�í od roku 2002 na �lutých ponorkách.

ZA úsmìv A obrázek KYTIÈKU jmelí
Ahojky, za 5. oddíl VS Tøebíè �í�al

Jako ka�dý rok poøádáme dvì vánoèní akce. Tou první je výprava na jmelí, kde se sna�íme lézt na stromy a trhat jmelí,
které há�eme dolù na zem. Tam stojí slièné roverky nebo slièní skautíci a sbírají je do pøedem pøipravených pytlù. Tou
druhou akcí je rozdávání onoho jmelí v Tøebíèi na Karlovì námìstí. Teï se ponoøím do tajù onìch akcí a proberu je
pìknì jednu po druhé.

dokonèení na následující stranì
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23. 12. 2001 Rozdávání jmelí na námìstí
Jako v�dy jsme se se�li ji� o pùl deváté v klubovnì.
Zaèali jsme se domlouvat, jak to v�echno bude
probíhat. Veèer pøed tím jsem spoleènì s Rù�enou
odstranil z nástìnky 4. oddílu v�echny pøebyteèné
informaèní letáky a pøebyteèná bodování, abychom
tam mohli umístit jeden velký balicí papír. Ten papír
je tam proto, proto�e lidé nám na nìj malují obrázky
a pøitom se smìjí a pøejí nám v�echno dobré do
nového roku a hlavnì veselé Vánoce. My jim za to
dáváme kytièky jmelí a taky se pøitom usmíváme
a pøejeme jim hodnì �tìstí do nového roku a krásné
Vánoce. To, co tam na námìstí probíhá mezi lidmi, se
jen te�ko popisuje, proto�e atmosféra, která tam
vládne je prostì a jednodu�e nepopsatelná. Letos
jsem vlastnì poøádnì pocítil vánoèní pohodu a� na tu
na�i zlatou nedìli plnou jmelí. Bylo to opìt k neza-
placení, i kdy� nìkteøí lidé se pokou�eli za �na�e�
jmelí zaplatit. Ov�em vodáci nikdy nechtìjí peníze.
V�dycky nám jde jen o obrázek a úsmìv. To je pro
nás dostateèná odmìna. Rád bych to popsal mnohem
líp, ale opravdu to nejde. Musíte se pøí�tí rok na
zlatou nedìli pøijet podívat do Tøebíèe a pod vánoèní-
m stromkem urèitì najdete bandu promrzlých skautù,
jak se na ka�dého kolemjdoucího usmívají a sna�í se
mu nacpat kytku jmelí. Doufám, �e se tedy uvidíme
pøí�tí rok v Tøebíèi na námìstí.

Za úsmìv a obrázek � kytièku jmelí
dokonèení z pøedcházející strany

ZEMÌ JAKO VESNICE
Kdyby se celá populace planety Zemì smrskla na vesnici o stu obyvatel, kde by v�ak zùstal zachován

pomìr v�ech lidských odli�ností � jak by potom tahle malièkatá, rùznorodá vesnièka vypadala?

K tomu interpretace vý�e uvedených faktù publi-
kovaná anonymnì na internetu:

1. �ijete li v pìkném bytì, máte li dost jídla a umíte li
èíst, jste èlenem velmi úzké skupiny.

2. Pokud se ráno vzbudíte a budete víc zdraví ne�
nemocní, jste ��astnìj�í ne� celý milion lidí, kteøí
nepøe�ijí tento týden.

3. Pokud jste nikdy nebyli v bitvì, neza�ili osamìlost
uvìznìní, utrpení muèení nebo sevøení hladu, jste
na tom lépe ne� 500 milionù lidí tohoto svìta.

4. Pokud mù�ete chodit na m�e do kostela, ani� byste
se museli obávat poní�ení, zatracení, muèení nebo
smrti, jste ��astnìj�í ne� miliarda lidí, kteøí to �tìs-
tí nemají.

5. Pokud máte jídlo v lednici, obleèení na sobì, støe-
chu nad hlavou a kde spát, jste bohat�í ne� 75
procent lidí na této planetì.

6. Máte li peníze v bance, ve své penì�ence a støá-
dáte si do své kasièky, jste mezi 8 procenty nejbo-
hat�ích lidí svìta.

7. Pokud jsou va�i rodièe stále na�ivu a svoji, jste
velmi vzácný pøípad.

8. Dr�íte li hlavu zpøíma, s úsmìvem na tváøi a jste
skuteènì vdìèni, pak jste po�ehnáni, proto�e vìt-
�ina lidí má tu mo�nost, ale nedìlá to.

9. Dr�íte li nìèí ruku, objímáte li nìkoho nebo se jen
dotýkáte jeho ramene, jste po�ehnáni, proto�e
umíte nabídnout léèivý dotek.

10. Pokud mù�ete èíst tuto zprávu, jste po�ehnáni dva-
krát, proto�e na vás nìkdo myslel, a co víc, jste
��astnìj�í ne� dvì miliardy lidí, kteøí nedoká�ou
èíst vùbec.

Mìjte hezký den, spoèítejte si svá po�ehnání a pøi-
pomeòte ostatním, jaké mají vlastnì �tìstí.

Petra dostala na Vánoce Lunární kalendáø naklada-
telství Krásná paní na rok 2002. Kdy� jsme jím listova-
li, narazili jsme i na vý�e uvedený text Svìt jako vesni-
ce a nepodepsaný komentáø k nìmu. Nemusíte s ním
souhlasit ve v�em, ale v zásadì platí, co pøitom holky
øekly: �Tohle si dejte do Po�ty, a� je tam aspoò nìco
poøádného��

Pøeji v�e dobré v novém roce, Je�ek

Pøesnì to bylo pøedmìtem pátrání Philipa M. Harte-
ra, lékaøe z nemocnice u Standfordské univerzity. Tady
jsou výsledky jeho výzkumu:

Ve vesnici by �ilo:
55 Asiatù, 21 Evropanù, 14 obyvatel ze západní polo-
koule, 8 Afrièanù
52 �en, 48 mu�ù
30 bìlochù, 70 ostatních ras
30 køes�anù, 70 osob jiného vyznání
89 heterosexuálù, 11 homosexuálù
6 lidí by vlastnilo ve�kerý svìtový majetek
6 by bylo z USA
80 by �ilo v domì, který by neodpovídal standardu
70 by neumìlo èíst
50 by trpìlo podvý�ivou
1 by byl na prahu smrti
1 by byla tìhotná
1 by mìl vysoko�kolské vzdìlání
1 by vlastnil poèítaè
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Technicko organizaèní zabezpeèení
SKARE 02

Slezská Harta - Leskovec n. Moravicí
Poøadatel: Kapitanát VS MoravskoSlezského Kraje, zodp. Sten
Datum: 3.-5.5.2002

Ubytování, sociální zázemí:
� stanové pole u høi�tì v obci Leskovec n.Moravicí
� pøilehlý penzion (30 místná spol. ubytovna, WC, sprcha, tøi dvoulù�kové pokoje s mo�ností pøistýlky, pøíp. na

karimatách v dal�í místnosti)
� �atny místní fotbalové TJ (na karimatách cca 40 osob,kuchyò, WC, umývárna)

Stravování:
vlastní, podle zájmu mo�no objednat spoleènou stravu v penzionu, plná penze 100Kè/os

Základní poplatek na celou akci pro úèastníka s vlastním stanem a stravováním èiní 110 Kè.

Navíc mo�no objednat:
Stravování v penzionu:
zaèátek (pátek veèeøe) � konec (nedìle obìd) = 200 Kè
Jinak: snídanì, veèeøe a 20 Kè, obìd a 60 Kè

Ubytování ve spoleèné ubytovnì (vlastní spacák): 80 Kè/os/noc
Ubytování na karimatce: 25 Kè/os/noc
Dvoulù�kový pokoj (vl. sprcha, WC): 350Kè/noc, pøistýlka 100 Kè/os/noc

Doprovodný program:
ukázka èinnosti vodní záchranné slu�by Krnov.

Pøihlá�ky s údaji za�lete do konce bøezna na adresu:
ing. Stanislav Holek, Francouzská 61, 708 00 Ostrava
e-mail: junakostrava@mybox.cz
tel.: 069-696 25 55, 678 33 96

Od února budou tyto dokumenty i na webové stránce Eskadry:
http://www.skaut.cz/eskadra
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Zaèalo to na moravském poli II - slezské utu�ování.
Sten

Je�tì se nestaèily usadit dojmy z podzimní �prùzkumné� výpravy Pomazuøí a z Dolního Slezska pøi�el dal�í impuls:
pøivítat spoleènì pøíchod roku 2001. Nemohlo to být jinde ne� na chatì Holkovsko-Káòovských rodinných klanù na Sloven-
skopolském pomezí v Kysuckých Beskydech. Tak uchvátilo na�e dolnoslezské pøíbuzné vylíèení horské ��opy� a divoèiny
okolo ní.(Li�ky tam dávají dobrou noc �eptem, aby si nepopudily medvìdy).

 Posádky obou krajù se na�ly ve stanoveném èase na stanoveném místì a spoleènì zdolaly výstup podél sjezdovky a høe-
benovkou dorazily k zasnì�ené chajdì. Jako opìrný bod poslou�ila v�dy útulná �Koliba� u horní stanice vleku. Dlouho do
noci se protáhnuly neformální pohovory na rùznorodá témata zajímající obì strany. Ráno vy�lo najevo, �e pøipadlo 10cm
èerstvého pra�anu, ideální to podmínky pro pøedem domluvené ��kolenie bìguwkowe dla debutantuv�.

V krásné pohodì jsme doèkali ký�eného pøelomu tisíciletí. Místo bombastických ohòostrojù jsme si vystaèili svíèièkami
a pod zasnì�enými smrky jsme si pøáli hodnì v�ech tìch nej., nej.

Louèili jsme se s vìdomím, �e se za necelé dva mìsíce nìkteøí uvidíme na námoønickém bále Eskadry.
Tento bál se zabìhanými rituály se vymyká svým koloritem v�em bálùm v okolí, tak�e vyslanci choøovského Drakkaru

nepokrytì dávali najevo svùj obdiv nad vynalézavostí s jakou vlèata a �abky prodávaly lístky do tomboly, rychle pøijali
tradièní zpùsob pøipíjení a ochotnì prohla�ovali �prásku zdar!� To urèitì napomohlo ke zvý�ení rychlosti s jakou zvládli
kántryfigury, tak�e po chvíli, nebýt ve svých krojích a nemluvit, byli k nerozeznání od ostatních domorodcù.

Nìkomu to nebude pøipadat pøíli� vìrohodné, ale pøí�tí den si obì strany ujasnily detaily letního výmìnnného tábora
a potvrdili dal�í spoleènou akci: Velikonoèní sjezd Moravice. Rovnì� padla nabídka na výhodný pronájem jachet na Mazu-
rech. Ale o tom zas pøí�tì.

Ahoj

O ZLATÉ PRASE
MUDr. Hana �erhantová

V sobotu 8.12. se v tìlocviènì liberecké SP�SE konal ji� 2. roèník skautského volejbalového turnaje �O zlaté prase�.
Za úèasti týmù Maják Liberec A a B, Flotila Liberec, Stopa Liberec, Fram Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav vypukly
po 9. hodinì ranní nelítostné, ale férové souboje o putovního zlatého vepøe.

Maraton 15 zápasù provìøil dokonale volejbalové schopnosti v�ech dru�stev, zlep�ené výkony jednotlivcù i kolektivù
byly pøíjemným pøekvapením a zároveò pøíslibem do dal�ích roèníkù. Bojovný a divácky atraktivní styl, za který by se
nemusel stydìt ani profesionální klaun Bolek Polívka, pøedvádìlo béèko Majáku s nenapodobitelnými zákroky Fandy
a Kláry. Naopak precisní a témìø bezchybnou hrou se prezentovaly týmy Mladé Boleslavi, Framu a Stopy.

Celý turnaj vygradoval utkáním o první místo, které nakonec pro sebe získala Mladá Boleslav a� v dramatické kon-
covce a odsunula tím Fram na 2. místo. Na pomyslné stupnì vítìzù je pak doprovodila liberecká Stopa. Ètvrtá skonèila
Flotila pøed Majákem A, by� jen o skóre. �esté místo obsadil tým Majáku B, jen� si v�ak získal sympatie spoluhráèù jak
za svou bojovnost, se kterou potrápil vìt�inu dru�stev, tak komickými zákroky, jimi� se to v jejich høe jen hem�ilo.

O poøadí v�ak ani tak ne�lo. Dùle�ité bylo, �e jsme se opìt se�li na spoleèné akci a pøidali k tomu i trochu pohybu.
Nyní ji� nezbývá ne� prohlásit, �e se turnaj vydaøil, a tì�it se na jarního �Kanára�.

�abky z Mimonì na Jizeøe
Jiøí Øeháèek

Mimoòské vodní skautky z 3. oddílu Peøej byly pøímo �radostí bez sebe�, kdy� získaly první místo v závodì Mladobo-
leslavský bobr 2001 a pøivezly do Mimonì vítìzný pohár.

Mimoò � Jedním z presti�ních závodù roku skautských vodákù je v na�em kraji závod �Mladoboleslavský bobr�. Ji�
øadu let se ho mimon�tí vodáci zúèastòují a vìt�inou se jim daøí �stát na bednì�, to jest obsazují pøední místa v závodì.
Ano ten leto�ní nebyl výjimkou.

Závod zaèíná na Jizeøe � Závod Mladoboleslavský bobr má mnoho disciplín a je velmi nároèný nejenom na vodácké,
ale také typicky skautské dovednosti. Závodníci musí zvládnout jízdu na pramici, na kanoi i terénní závod. Musí umìt lézt
po provazovém �ebøíku, dobøe bìhat, �plhat a i signalizovat. Nesmí se zaleknout chùze po provazovém �ebøíku, no�ení
tì�ké klády ale také �ifrování, uzlování a bobrování. Musí splnit i zvlá�tní tajný úkol. Leto�ní yávod mìl navíc poprvé
je�tì poraèování na umìlém vodním kanálu v Roudnici nad Labem na raftech.
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Z ÈASOPISU TROJKY �KVAK�
O zá�itcích ze závodu jsme se doèetli z desátého èísla
èasopísku �Kvak� tøetího oddílu vodních skautek �Peøej�.:
� Ráno se scházíme pomìrnì brzy. Pùvodnì jsme mìly
s klukama odjet okolo osmé hodiny. Bohu�el ma�e Avie
vypovìdìla poslu�nost a ta do Mladé Boleslavi vyrá�íme
s hodinovým zpo�dìním. Oproti jiným roèníkùm nás jede
ménì. To proto, �e ostatní z oddílu mají spoleènou
výpravu po Plouènici s vlèaty - Pulci. Hned po náustupu
byl zahájen závod P-550 na pramicích, který se nám moc
nezdaøil, prot�e jsme udìlaly hned ètyøikrát na vodì
�hodiny�. Ale dobré jídlo nám po této disciplínì dalo
novou chu� do závodìní a tak v závodì na C2 u� to �lo
lépe. Po vodì následoval �suchý� závod, terý obsahoval
bobrování, �ifrování, uzlování a dal�í skautské disciplíny,
které se nám podaøilo zvládnout. Veèer jsme zakonèily
na�ím povídáním pøed spaním.

JEDEME POPRVÉ NA RAFTU
Ráno druhý den byl budíèe u� v sedm hodin. Mìly jsme
necelou hodinu na jídlo, úklid a pøípravu. Stihly jsme to.
Pak následovala cesta do Roudnice nad Labem, kde je
cvièný vodní kanál. Po prohlídce kanálu nám vstávaly
vlasy na hlavì. Poprvé jsme se nalodily na raft. Bylo to
perfetní. Støídáme se s klukama a oni nám pomáhají. Jde
to. Závodí se ve slalomu a sjezdu, co� nás fat baví. Pøi
prvním závodì máme dokonce ve sjezdu tøetí nejlep�í èas.
A je to za námi. Po závodì se nám do na�í oddílové roniky
podepsala �tìpánka Hilgertová, na�e olympijská vítìzka
v kanoistice, která zde trénuje se svým synem. Na závìr
závodu byl nástup. Mezi jinými bylo i oznámeno, �e na�e
posádka ve slo�ení Máca, Beïula,evík, Majda, Matìj
a Lachtan, je ve své kategorii celkovì na prvním místì.
Jsme z toho radostí doslova bez sebe. Do Mimonì tedy
opìt odvá�íme pohár. Samotným klukùm se letos daøilo
hùø. Získávají jen druhé a tøetí místo, ale to je také fajn.

VODA JE NÁ� �IVEL...
�abky z trojky nenehávají nic náhodì a dobøe se na v�e
pøipravují. A to a� se jedná o táboøení, dìlání dobrých
skutù, získávání odborek, pøípravu na ormidelnický kurs,
Svojsíkùv závod a nebo závody na vodì.
V�dy� nedávno na krajském pøeboru v kanoistice na
Plouènici obsadila Majda s Mácou první místo pøed Ká�ou
a Evikou i dy� pøijela silná konkurence z Liberce a Jablon-
ce.
Koncem záøí v celostátním závodì skautù a skautek na
Vltavì �Pøes tøi jezy napøíè Prahou�, doplula jako tøetí do
cíle mimoòská pramice s posádkou Pivoòka, Evík, Katka,
Máca a Majda. Bohu�el dojely s velikou dírou v lodi, èím�
ztratily mnoho èasu, proto�e musely od posledního jezu a�
do cíle vylejvat vodu z lodì.
Dìvèata z trojky se také vìnují na�im vodním vlèatùm -
Pulcù a byly s nimi na spoleèné výpravì po Plounici, de
mimo plavby hráli hru �Cvick na korsárské lodi� a noèní
hru na �Pa�eráky a èetníky�.

LETOS U� NAPOSLED
25. øíjna po noèní plavbì byla uzamèena øeka Plounice za
rekordního poètu 49 lodí. Plavba zaèínala jako ka�dý rok
z prùrvy v Novinách a konèila u mimoòské skautské
lodìnice otoèením obrovsého klíèe v øece s bouølivým
tøikrát ááááá-hóóój.
Tím zaèal pro øeku zimní spánek, klid pro ryby, zvìø
i ptáky �ijící v povoddí Plouènice. Ten jen mírnì naru�í
symbolická silvestrovská plavba tìch nejvìt�ích odvá�liv-
cù. Potom �noc svìtel�, kdy zaplní hladinu Plouènice malé
skautské lodièy, vyrobené z kùry a se zapálenými svíèkami
z vánoèního stromeèku, jako symbol pøátelství a poselství
míru. Tento symbol je dnes o to cenìj�í, prot�e násilí, teror
a zloba na�la v poslední dobì místo na na�í planetì.
A právì skauti a skautky chtìjí být posly DOBRÝCH
ZPRÁV.

V minulém èísle nestihla redakce opravit zmìnu v konání 1. víkendu èekatelského lesního kursu. Proto uvádíme znovu:

S Hrochem kolem svìta
Indický ÈLK VS 2002 na Seèi

U� tì nebaví stále si jen hrát, ale je�tì nechce� být 100% jako dospìlí?
Chce� se trochu netradiènì pøipravit na èekatelskou zkou�ku?
Chce� poznat nové pøátele a nauèit se nìco nového?
Tak to je pro tebe tento kurs to pravé.

1.víkend: 31. 5.�2. 6. 2002, Liberec
letní bìh: 16.�25. srpna 2002, základna VS Pardubice na Seèi
2.víkend: 4.�6. øíjna 2002, Tortuga Nymburk

Tì�í se na vás instruktorský tým a hroch Roch.

Kontaktní adresa:
Vladimír Netu�il-Slùnì, Sametová 711, 460 01 Liberec VI.
e-mail: mabab@seznam.cz , telefon: 0604/ 52 35 80 M. Babóová - Majda)
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KALENDÁØ AKCÍ
Kalendáø neslou�í jako výkaz zamý�lených akcí, ale je urèen pro informování zájemcù, kteøí se jich hodlají zúèastnit.

Proto tu nejsou akce urèené pro uzavøený okruh èlenù pøístavù a regionù stejnì jako ty, u kterých nebyla uvedena kontaktní
adresa.

Dìkuji, Pavel

22. 2. � Roz�íøené zasedání HKVS vè. krajských kapitánù
a SHP v Nymburce
23. 2. � Námoønický bál v Jablonci n. Nisou (Flotila,
Maják, Køi��ál)
16. 3. � SOB CUP , 16.pvs Praha, David Jupp Waraus,
0603/85 64 84
23. 3. � Otevírání Plouènice, pøístav Mimoò, Jan �antora,
Malá 168, 471 24 Mimoò, 0425/862 704
30. 3. � Otevírání Doubravy, Junák Ronov, Franta Bobr
Zvìøina, Pod nádra�ím 520, 538 42 Ronov nad Doubra-
vou, 0455/690 184, 0607/526 167
6. 4. � Lorenzova stuha (závod pramic), øeka Jihlava
v Tøebíèi, poøádá pøístav �lutá ponorka Tøebíè, info na
www.5-oddil.unas.cz nebo na e-mail: zizal@seznam.cz
19.�21. 4. � Semináø K+V VS, Srbsko u Mnichova
Hradi�tì, HKVS
19.�21. 4. � Divoká Orlice
3.�5. 5. � SKARE Slezská harta, Kapitanát VS Moravsko-
slezského kraje, ing. Stanislav Holek, Francouzská 61, 708
00 Ostrava, e-mail: junakostrava@mybox.cz,
tel: 069/696 25 55, 678 33 96
8. 5. � Kotorský závod � propozice budou v KP a na
www.flotila-liberec.webzdarma.cz, pøihlá�ka a info:
Roman Èajoch Patoèka, Energetikù 483/3, 460 01 Libe-
rec 4, tel/zaznam. 048/510 44 24, mob. 0604/98 32 10
patocka.r@tlib.cz
10.�12. 5. � Sázavské pádlo, Lodìnice Vltava, info:
Jaroslav Guma Veit, jveit@volny.cz
10.�12. 5. � 26. roèník JUPEE, soutì� ve zpìvu, støedisko
Lilie Karlovy Vary, Zdenìk Kunc, Karla Kuèery 5, 360 06
Karlovy Vary, 017/45 19
11. 5. � Kotorský závod www.flotila-liberec.webzdar-
ma.cz, (Flotila Liberec) Roman Èajoch Patoèka, Energeti-
kù 483/3, 460 01 Liberec 4, tel/zaznam. 048/510 44 24,
mob. 0604/98 32 10 patocka.r@tlib.cz
18. 5. � Liberecké primátorky - propozice v KP a na
www.flotila-liberec.webzdarma.cz, (Flotila Liberec)
Roman Èajoch Patoèka, Energetikù 483/3, 460 01 Libe-
rec 4, tel./záznam. 048/510 44 24, mob. 0604/98 32 10
patocka.r@tlib.cz

25. 5. nebo 8. 6. � Dìtský den na pøehradì � termín bude
upøesnìn,
www.flotila-liberec.webzdarma.cz, (Flotila Liberec)
Roman Èajoch Patoèka, Energetikù 483/3, 460 01 Liberec
4, tel/zaznam. 048/510 44 24, mob. 0604/98 32 10
patocka.r@tlib.cz
31. 5.�2. 6. � Mimoòské pádlo, pøístav Mimoò, Jan
�antora, Malá 168, 471 24 Mimoò, 0425/862 704
8. 6. � Èajová plavba (závod pramic), táboøi�tì Lavièky na
Dale�ické pøehradì, poøádá pøístav �lutá ponorka Tøebíè,
info na www.5-oddil.unas.cz nebo na e-mail: zizal@se-
znam.cz
14.�16. 6. � MATTONI CUP, info: pøístav Freetown
Karlovy Vary, Radek Forman, Nákladní 21, 360 05
Karlovy Vary, 017/492 74
14.�16. 6. � ÈPV Blanice
14.�16. 6. � Èochtanovy závody, Kromìøí� a Uherské
Hradi�tì, Ing. Zdenìk Vopièka, Spáèilova 48,
767 01 Kromìøí�
21.�25. 8. � AQUA 2002 (stretnutie skautov s medziná-
rodnou úèas�ou zamerané na vodu), Slovenský skauting -
Aqua 2002, Pra�ská 11, 816 36 Bratislava, Slovenská
republika, e-mail: aqua2002@aqua.sk,
tel.: +421-2-57297305 (ústredie Slovenského skautingu),
+421-2-44253872 (hlavný organizátor Aqua 2002)
13.�15. 9. � ÈPV Teplá a Støela
28. 9. � Napøíè Prahou pøes 3 jezy, HKVS, Jaroslav Guma
Veit, jveit@volny.cz
29. 9. � Pra�ský maratonský tøíatlon, David Jupp Waraus,
0603856484
4.�6.10. � Hamerský potok, Kotva Braník
11.�13. 10. � Vavøinecký potok (Výrovka)
19. 10. � Víkend pra�ských vod: Rokytka
(info PRJ tel. 02/802 340)
20. 10. � Víkend pra�ských vod: Botiè (Kotva Braník)
26. 10. � Zavírání Doubravy, Junák Ronov, Franta Bobr
Zvìøina, Pod nádra�ím 520, 538 42 Ronov nad Doubra-
vou, 0455/690 184, 0607/526 167
2. 11. � 19. bìh o koláè panny z Dívèích hradù, SK
Motorlet, Martin Humpolec, 0608524217,
motorlet@seznam.cz

JAMBOREE
Anna Palièka Sehnalová

V souèasné dobì samozøejmì probíhají pøípravy èeské výpravy na 20. svìtové jamboree (shánìní pøíspìvkù, vymý�lení
vlastní prezentace, ale i napø. první návrhy na trièka a tvar táboøi�tì Èeské republiky). Bude nutné ��kolení� mlad�ích úèast-
níkù, kteøí ji� byli vybráni dle svých jazykových, komunikaèních a tvùrèích schopností, vèetnì náhradníkù, na výbìrovém
prodlou�eném víkendu 27. - 30. 9. 2001 v Dobru�ce. Dal�í setkání je plánováno na únor.
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Odznaky pøístavù a oddílù vodních skautù.
Ji� v období první republiky byly pro skautské vodácké oddíly zhotovovány kovové odznaky ve tvaru

vlající vlajeèky na �erdi. Ka�dý vodácký oddíl mìl na své vlajce své barvy. Odznaky de daly nosit na

klopì civilního saka nebo na èepici. Bývalý náèelník exilových skautù bratr Milo� Miltner �ijící ve

�výcarsku tuto tradici obnovuje a nabízí znovu pøístavùm i oddílùm vodních skautù tyto odznaky

v oddílových barvách. Vlajeèky jsou ra�eny z mìdi a smaltovány barevnì tvrdým smaltem. Tvar odzna-

kù je stejný, mìní se samozøejmì jenom barvy. Rozmìr této oddílové nebo pøístavní vlajeèky je 15x9

milimetrù a vlajeèka se �erdí je upevnìna na ��pendlíku� s bezpeènostním uzávìrem. Br. Miltner je

schopen vyrobit i men�í mno�ství tìchto odznáèku, ale z výrobních dùvodù to musí být alespoò 10 kusù.

Cena jedné vlajeèky je 30.- Kè a je samozøejmì splatná v Èeské republice v èeských korunách, ne tedy

v cizí mìnì, aèkoliv odznaky jsou vyrábìny ve �výcarsku. Ke ka�dé objednávce pøilo�í firma katalog se

v�emi dosud vyrobenými skautskými odznaky.

Máte-li nìkdo zájem, obra�e se prosím k vùli zjednodu�ení na bratra Amateura, který by dal�í

zaøídil. Pokud budete mít zájem a objednávat nezapomeòte prosím pøilo�it poøadí va�ich barev na

oddílové (pøístavní) vlajce.

Na br.Amateura se mù�ete obrátit e-mailem, telefonem nebo po�tou:

Ing.Jiøí Hold, Primátorská 49, 180 00 Praha 8, tel: 02/838 405 77, e-mail: hkvs@volny.cz
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NOAH
Nové polyetylenové Canoah pro tekoucí øeku mají více výkonu a lehkosti ne� co kdy pøedtím, mohlo by

se na nich døíví �típat a vzhled je super. Výrobce tentokrát neriskuje, pøedloha je osvìdèená.
Námoønici by mìli tahat ni��í váhu ne� kapitáni. Canoah Turismo je sice �pièka pro dospìláky, nová

Mumlava je v�ak první kanoe hlavnì pro námoøníky (Kapitáni s pouze víkendovou bagá�í jsou OK).
Obì Canoah se doplnují pro vyrovnaný tým, jsou stabilnìj�í ne� stará vydra a mají i �pièkovou záruku.

Oddílové Canoah jsou za speciální cenu. Se zálohou a s mno�stevními slevami navíc budou Mumlavy
opìt hit.

Na maketu Mumlavy se mù�ete podívat v Praze - Èimicích, kdykoli po domluvì, model uvidíte na Sport-
Prague, plastovou loï o pár mìsícù pozdìji. Volejte Noah 0603 54 22 58 nebo 02/838 522 58.

Canoah Turismo - i pro tøi vodáky
� místo na tøi sudy (se tøemi dospìláky jen dva sudy)
� pru�né vzpìry s pamìtí (pro zesílení a positivní nosnost)
� 2× lakované døevìné lavièky (nerezové kování pro min. údr�bu)
Speciál:

nová jednodu��í a spolehlivìj�í chytací oèka a tøi invertované kýly pro super stabilitu i pro zesílení
bez ztráty obratnosti.

Canoah Mumlava - maximálnì pro dva a pùl vodákù
� místo na tøi sudy ( dva sudy se tøemi námoøníky)
� pru�né vzpìry s pamìtí (pro zesílení a positivní nosnost)
� plastové sedaèky jsou souèást lodi (údr�ba je prakticky nulová)
Speciál:

chytací oèka jsou souèástí lodi a poslou�í i k uzamèení. 4 invertované 2 polovystouplé stabilizaèní
kýly pro pevnost, vodivost a pøepravu (stohovatelnost) bez krakorcù.

strana �18�



Kapitánská po�ta 5 2001/2002

Slovensky skauting
pozýva

vodných skautov
a skautky z ÈR

na podujatie

AQUA 2002
stretnutie skautov s medzinárodnou úèas�ou zamerané
na vodu a vodné aktivity, ale nie len na ne.

Kde:
Namestovo � Oravská priehrada
Slovensko

Termín:
21.�25. 8. 2002
Poèet uèastníkov: 250

Bli��ie informácie najdete na:
http://mojweb.sk/aqua2002
(priebe�ne aktualizujeme)

Marek Fukas-Medo
hlavný organizátor Aqua 2002

Kontakt:
Slovenský skauting
Aqua 2002
Pra�ská 11
816 36 Bratislava
Slovenská republika

e-mail: aqua2002@aqua.sk
tel.: +421-2-57 29 73 05

(ústredie Slovenského skautingu)
+421-2-44 25 38 72
(hlavný organizátor Aqua 2002)
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H K V S    H L Á S Í

Zápis ze zasedání HKVS, dne
29. 11. 2001 v Praze
Pøítomni: Vezír, Sam, Pavel,
Je�ek, Radu�, Jack, Amateur,
Puma

Puma - pøedal definitivní verzi zvonu L�VS, který bude
v mezidobí ulo�en na Tortuze.
Vezír - informoval o novém návrhu statutu HKVS. Statut
byl projednán a byl s ním v zásadì vysloven souhlas.
Jediná vìc, kde se mínìní HKVS od návrhu odchýlilo, je
po�adavek zøízení funkce hlavní kapitánky. HKVS se
pøiklonil v této otázce k dosavadní praxi.
Je�ek - upozornil, �e:
- pro úèast na lesním kurzu není nutná èekatelská zkou�ka.
- nepí�eme do ostatních skautských èasopisù (Junák,
Skauting atd.) pokud budeme do tìchto èasopisù uvolòo-
vat èlánky z Kapitánské po�ty, neposílat je do tìchto
èasopisù døíve, ne� do Kapitánské po�ty.
- je tøeba najít osobu, která bude poøádat kalendáø akcí.
- dlu�íme hadbook ke kapitánským zkou�kám. Souèasný
stav provìøí Pavel s Je�kem.
Radu� - upozoròuje, �e pro akci �Evropský zítøek ji�
dnes� stále chybí koordinátoøi. Jednáse o tøi a� ètyøi lidi,
centrální koordinátor a dva a� tøi �nadregionální� koordi-
nátoøi.

zapsal Sam

Zápis ze zasedání HKVS, dne 14. 12. 2001 v Nymburce
Pøítomni: Vezír, Sam, Oskar, Amateur, Jack, Banán,
Pavel, Dìda, Bimbo, Dáda, Radu�, Jikra, Lady, Pinda,
Mája, Ikki, Sten, Yankee, �olim, Slùnì, Majda, Vulkán,
Mao, Je�ek, Ali, Stopaø
Vezír - informoval o projednávání zmìn statutu a názvo-
sloví HKVS v souvislosti se zmìnou stanov organizace.
HKVS - informace o stavu adresáøe VS - kraj�tí kapitáni
provìøí stav VS ve svých krajích. KK sdìlí výsledek do
únorového roz�íøeného zasedání HKVS. Je tøeba aby
dodaná telefonní èísla byla ta, která budou platit od záøí
2002!
Je�ek - informoval o vzdìlávacích akcích na rok 2002,
o stavu jejich pøípravy, jejich organisaèním zaji�tìní.
Ali - pøednesl návrh, aby bylo napøí�tì umo�nìno skládat
kapitánskou zkou�ku pouze osobám star�ím 21-ti let.
Tento návrh se nesetkal s pøíli� velkým souhlasem. Vedlo
by to ke sní�ení ��ivotnosti� valné èásti oddílových vùdcù
z dne�ních asi pìti a� �esti let na dva a� tøi roky.
HKVS - �ádá náèelnictvo, aby vysvìtlilo svùj postoj
k ustanovením chystaného zákona o mláde�i (spodní
vìková hranice pro vùdce oddílù apod.)
HKVS - stanovuje následující termíny zasedání HKVS
a dal�ích akcí HKVS: 17. 1. 2002 Praha, 7. 2. 2002 Praha,
22. 2. Tortuga, 21. 3. Praha, 11. 4. Praha, 19. 4. - 21. 4.
Srbsko (sraz K+K), 16. 5. Praha, 6. 6. Praha, 20. 6. Praha
HKVS - informuje o konání setkání vodních skautù Aqua,

které se koná ve dnech 21. 8. 2002 - 25. 8. 2002 na
Slovensku
HKVS - ustanovilo koordinaèní tým projektu �Evropský
zítøek ji� dnes� ve slo�ení Bída, Mája, Lentilka. Schùzka
týmu s Radu� se uskuteèní nejpozdìji 31. 1. 2002.
Amateur, Sam - informovali o stavu pøíprav Navigamus
2003. V kapitánské po�tì zaèal vycházet seriál èlánkù
vìnovaných bitvì o Guadalcanal. Ubytovatel akce byl
seznámen s vítìzstvím ve výbìru a byl s ním dohodnut
pøibli�ný harmonogram jednání k zaji�tìní akce. Je tøeba,
aby pøíprava programu pokroèila do té míry, abychom ve
ètvrtém ètvrtletí 2002 vìdìli ji� pomìrnì velmi pøesnì, co
je tøeba zaji��ovat (materiál, ubytování atd.)
Vezír - byla stanovena pøesná definice kursu a zkou�ky
KAPKA. Kurs KAPKA je postgraduální kurs. Zkou�ka
KAPKA je volitelný doplnìk vùdcovské zkou�ky.
Zprávy krajských kapitánù
SÈ kraj - Krajský kapitán navazuje kontakty s oddíly,
pøevzal zodpovìdnost za vodáckou výchovu v kraji. Døíve
avizovaný nesoulad s krajskou rady je ji� zcela pøekonán.
Pardubice - byly stanoveny termíny kursu a zkou�ek
KAPKA. Bude nabídnuta spolupráci pro zkou�ky KAPKA
Hradeckému kraji.
Liberec - byly stanoveny termíny kursu a zkou�ek KAP-
KA.
Zlín - pøipomíná nutnost pøedem pøipravit program
jednání roz�íøeného zasedání HKVS. Dotaz na existenci
informaèních materiálù pro akci den otevøených dveøí
a kluboven.
Ústí n. Labem - Krajský kapitán v souèasné dobì navazu-
je kontakty a vztahy.

zapsal Sam

Zku�ební komise �My�lenkové základy skautingu,
historie� upozoròuje, �e pokraèuje v ji� vyhlá�eném
zku�ebním období 2001/2002.
Pro dal�í zájemce vyhla�uje zahájení II. zku�ebního
období r. 2002.
Informativní setkání s vá�nými zájemci se koná 22. února
2002 od 17.00 do 18.00 v zasedací síni ve 4. patøe budovy
Ústøedí Junáka, Senová�né nám. 24, Praha 1.
Vlastní zkou�ky se budou konat v pátek 5. a v sobotu 6.
dubna 2002. Komise v této souvislosti upozoròuje, �e
významnou èástí zkou�ky bude v�dy osobní pohovor.
Zájemci o získání OÈK v tomto oboru za�lou písemnou
pøihlá�ku s uvedením údajù podle kap. 7.6 Øádu pro
vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka do 15. února 2002
na adresu: Milo� Bla�ek, Panu�kova 9, 140 00 Praha 4 (tel.
02-41441806) nebo e-mailem na adresu: vjech.kamzi-
k@volny.cz (tel. 02-81865223).

Milo� Merkur Bla�ek, pøedseda komise
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