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Nech� tvoje cesta vede vzhùru
a vítr vane v�dy do tvých zad.

nech� slunce záøí mìkce do tvé tvá�e
a dé�� jemnì padá na tvá pole.

A ne� se opìt setkáme,
nech� dobrý Bùh tì chrání
ve své dlani.

Irské po�ehnání
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Thinking Day
Skauti celého svìta vzpomínají 22.února narozenin svìtového náèelníka lorda Roberta Baden - Powella, skautky celého

svìta vzpomínají 22.února narozenin svìtové náèelní lady Olave Baden - Powellové.

V na�ich zemìpisných �íøkách se tento den v�dy slavil jako Den sesterství. Ani� bych chtìl na�im sestrám ubírat jejich
sesterskost, Den zamy�lení nebo Den rozjímání mne oslovuje pøece jen o nìco víc.

A tak rozjímám:

Moje �rodná� Flotila si v dobách pøedsametových pøipomínala vznik vodních skautù v Liberci datem, které bylo toto�né
s jejím úøedním vznikem, ka�dým jejím úøedním pøejmenováním a koneènì se i po sametu ke stejnému datu registrovala
opìt v Junáku. Ostatnì ten liberecký námoønický ples se tradiènì koná právì v tuhle dobu.

Kdy� moje �rodná� Flotila v dobách pøedsametových slavila Den sesterství, vydávala jej za úøední Den sovìtského
námoønictva, vyrukovala v parádních témìø skautských krojích a sestry hned vìdìly proè.

Chvála sametu, dnes u� tyto kamuflá�e dìlat nemusíme a proto ty dny nazýváme pravým a èasto i pùvodním názvem.

A tak rozjímám dále:

Den zamy�lení je i Dnem sesterství. My tìm sestrám mezi vodáky øíkáme bratøi kapitánky nebo sestry kapitáni a jsme
rádi, �e jsou takové, jaké jsou. Dnes si ale pøipomeòme i to, �e jsou èleny mezinárodní organizace skautek WAGGGS a �e
tato organizace je o poznání chud�í ne� chlapecká WOSM. Proto náèelní a zahranièní zpravodajka Junáka pravidelnì vyzý-
vají støediska k dobrovolném pøíspìvku WAGGGSu ve vý�i 2,- Kè za èlenku. Co� kdybychom, bratøi kapitáni, jednou ty
na�e sestry pova�ovali opravdu za nám rovné a my vodáci odevzdali zahranièní zpravodajce 2,- Kè za ka�dého, opravdu
ka�dého vodáka, kdy� u� se chlubíme, �e my mezi sebou rozdíly necítíme? Berte to jako výzvu!

Nu, nakonec jsem rozjímal o sesterství, o bratrství, o zamy�lení.

Stisk levice v�em!
Vá� Vezír
hlavní kapitán
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Sklonìni k vodì
6. Vodopád

Kolik krásy a kolik rùznorodých tónù hudby je ukryto v tom jediném slovì! Je krásný ve svém hukotu,
posilován vydatným pøílivem pøívalové vody, je krásný v tichém zurèení svého letního nedostatku a je
tajemný v zimì, kdy jeho krásu zmìnil panující mráz na pohádkovou bìlost namrzajících rampouchù, pod
nimi� tu�íme víc, ne� je vidìt: skryté proudìní �ivé vody s její silou, která po miliony let obru�uje a promì-
òuje tváø Zemì.

Krása a síla se tu potkaly, jedna posiluje druhou, jsou jako dvì nerozluèné sestry. Sdílejí tu své
místo s om�elými balvany, s døevinami, které bojují o holý �ivot v té tro�e zeminy skalních rozsedlin,
v�dy znovu zraòované støepinkami ledu a v�dy znovu udr�ované pøi �ivotì rozstøíkanými kapièkami vlahé
letní vody, která jim nedá zahynout.

Hudba zpívajících vod tu je sly�et za nesmìlého èiøikání pobøe�ního ptactva a mù�eme v ní sly�et v�e
- od hlubokých a temných tónù varhan po cinkání zvonkohry drobouèkých provazcù vody, které splývají
z kamenných pøevisù do studánek drobouèkých tùnìk. Kolik kapek tu krásu vytvoøulo, nikdo nespoèítá.
Je osobitá, je nenapodobitelná, je neuchopitelná, ba co víc, ona je vìèná, aspoò mìøeno délkou lidského
�ivota a pamìti.

Posedìt v takovém místì v kteroukoli roèní dobu, to pøiná�í u�itek. První spoèívá v tom, �e jsme
vytr�eni v tichu pøírody ke vnímání hluku, ne ale ledajakého. Hluk vody je pøirozený.

Jako by nám chtìl pøipomenout, �e je zbateèné
prahnout po tiché harmonii mezilidských vztahù,
dokud nerozeznáme, �e jí musí pøedcházet pro�í-
vání v�elijakých trampot, ne nepodobných hukotu
vod. Vodopád uèí nadìji, �e v�echno, i vodopád
tì�kostí, bøemen závazkù, stejnì tak krásných
chvilek, nás nakonec pøivede k tiché tùni tam dole
po potoce a o to silnìji budeme vnímat krásu toho
uklidnìní.

U�itkem z takového pozorování je pak i zku�e-
nost, �e to v�echno zpùsobila obyèejná voda.
Staèilo jen, aby jí bylo dost a dostala ten správný
spád. I my tu zku�enost mù�eme zu�itkovat. Øíká
tøeba starou pravdu, �e sám nejsem nic, kde se
sejdou k dobrému cíli dva nebo tøi, u� doká�í
mnoho. Jen musí mít spoleèný cíl, vùli a vytrva-
lost. O tom vodstvo nespoutaných vodopádù ví
své a ohlazené kameny ve vodoteèích také.

Víte, kolik �ivotadárného kyslíku naèerpá voda
na svých pádech do hlubin, ve svém èeøení a dová-
dìní mezi kameny? Víte, kolik èistoty jí pøibude,
kolik u�iteènosti pro její budoucí �ivot? I tím nás
mù�e oslovit, kdy� øíká: Z ka�dé �ivotní situace
existuje východisko, ka�dá �ivotní situace má pro
nás svou �kolu moudrosti.

Vá� Petr Hájek - Balú
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Jirka Hold - Amateur:

GUADALCANAL 3.
ANEB: �TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE�

V minulém pokraèování jsem slíbil, �e se v tomto èísle
KAPITÁNSKÉ PO�TY dozvíte nìco o tom, co je vlastnì
�alomounovo souostroví a jakou roli v nìm hraje ostrov Gua-
dalcanal. Tak�e vìzte, �e pradávnou historii ostrova a sou-
ostroví neznáme vùbec. O novìj�í historii ale víme, �e nì-
kdy v roce 1565 zaèal pøesvìdèovat �panìlský dùstojník don
Alvaro Mandaòa, povoláním dobrodruh a oblíbený synovec
pana peruánského místokrále (tedy svého strýce), �e by bylo
dobøe, kdyby mu poskytl pøíle�itost a hlavnì peníze, aby se
mohl vypravit do bájné zlatonosné zemì Ofir. Z téhle zemì
prý mìl získávati své bohatství král �alomoun, o kterém se
vede øeè ji� v bibli. Strýc podlehl výmluvnosti svého synov-
ce, peníze poskytl a hlavnì vystrojil dvì kompletní lodì s ni-
mi� milý synoveèek dne 19. listopadu 1567 vyplul na na-
prosto nejistou cestu. Z domovského pøístavu Callao vyplula
výprava západním kursem. Podle zachovaných lodních de-
níkù lodì propluli mezi Markézami a souostrovím Tuamo-
tu. (Prosím, vezmìte si k ruce globus nebo mapu a sledujte
cestu onìch lodí, je to zajímavé !) Výprava se krátce zasta-
vila na ostrovech Ellice, hlavnì proto, aby nabrala èerstvou
pitnou vodu a vysadila pár námoøníkù, kteøí ji� zaèali trpìti
kurdìjemi. Po vymytí a naplnìní dubových sudù vodou
plachtila výprava dále a dne 7. února 1568 se jim zjevila
zase pevnina. Posádky zjistily, �e se jedná o veliký ostrov,
který pojmenovaly Santa Isabela. Netu�ily ov�em, �e je to
první z celé øady ostrovù novì objeveného souostroví a ra-
dostnì zakotvily, aby opravily svoje trochu po�kozené lodi.
Opravy se trochu protáhly a tak dokonce námoøníci pokáce-
li stromy a postavili z nich docela novou loï, jejím� kapitá-
nem se stal jistý Pedro de Ortega, jeden z Mendaòových
dùstojníkù. Pedro de Ortega mìl ov�em o navigaci jen ml-
havé problémy, lodní denník dokonce prostoøece øíká, �e
si pletl Polárku s jakousi jinou hvìzdou a docela úspì�nì prý
na moøi bloudil. Pøesto doplul Pedro de Ortega se svou po-
sádkou k dal�ímu ostrovu. kterému dal jméno podle svého
rodného mìsta, které se nacházelo daleko odtud ve �panìl-
ské provincii Valencii. Hádejte, jaké jméno to bylo ? No
ano, ostrov dostal jméno GUADALCANAL. Výprava ov�em
plula je�tì dál, objevila nìkteré dal�í ostrovy, �ádné zlato
krále �alomouna nikde nena�la, povra�dila pár domorodcù
a pár �panìlù zase povra�dili domorodci. Pøes neúspìch (co
se zlata týèe) nazval Alavaro Mendaòa tyto ostrovy jménem
krále �alomouna. A tak dne 11.záøí 1569 lodi zakotvily opìt
ve svých domovských pøístavech v Peru. Jak je peruánský
místokrál pøivítal, není známo, ale asi nebyl nad�en tím, �e
se �ádné zlato nekoná. �e výprava objevila oblast, která se
dostala do dìjin lidstva a� o 373 let pozdìji , o tom tedy ne-
mìli ani peruán�tí �amanové nejmen�ího ponìtí. Alvaro
Mendaòovi ov�em bájné zlato nedalo pravdìpodobnì spát
celých dal�ích tøicet let. Tolik rokù mu toti� trvalo ne� se
opìt vydal na cestu stejným kursem. Jen�e dojel jen k ostro-
vùm Santa Cruz, kde nìjak tajuplnì zemøel. Lodní denník

jeho lodi to odbyl jen krátkou poznámkou o jeho smrti v no-
ci. �alomounovy ostrovy pak na dlouhých dvìstì let zmize-
ly nejen z podvìdomí lidstva a námoøníkù, ale �panìl�tí krá-
lov�tí hydrografové dokonce prohlásili, �e Mendaòa nic
neobjevil, �e si v�echno vymyslel a ostrovy ze v�ech map
vymazali ! Jen�e v roce 1767 �alomounovo souostroví na
své cestì na�el pro zmìnu významný francouzský moøepla-
vec jménem de Bougainville. Jeden z ostrovù byl nazván
i jeho jménem a i u tohoto ostrova se v létech 1942 - 1943
hømìla lodní dìla .

Tehdy vlastnì o tyhle ostrovy nikdo nemìl zájem. Zlato
tu nebylo, ostrovy byly daleko od øídkých lodních cest a tak
jedinými obyvateli ostrovù bylo pár stovek polynéských
domorodcù. Ale nakonec se v dobì koloniálních velmocen-
ských výbojù v posledních dvaceti létech devatenáctého sto-
letí ostrovy staly pøedmìtem zájmu tehdej�ích námoøních
velmocí. Nìco nìjakým zpùsobem získali Nìmci (vèetnì
Bouganvillova ostrova) a Anglièané (èi spí�e Velká Brita-
nie) zase nepøíli� kalým zpùsobem dostali ostrovy okolo
Santa Cruz. To víte, to ji� bylo století parních bitevních lodí
a dìlových èlunù a tak se ti domorodce ani moc bránit ne-
mohli. Ale na druhé stranì je nutno uznat, �e �kolonisátoøi�
zavedli jakýs takýs poøádek a jakous takous civilizaci. Vlastní
ostrov Guadalcanal je asi 160 km dlouhý a 50 km �iroký. Na
první pohled z paluby klimatizované lodi vypadá ostrov moc
krásnì a romanticky. Má hory vysoké asi tak 2000 metrù
a je porostlý pralesy a lesostepí. Jen�e tenhle pohled klame
a pøíslu�níci námoøní pìchoty , �moøských vèel� (co to bylo
vysvìtlíme v dal�ích pokraèováních) mìli Guadalcanalu brzy
plné zuby. Na ostrovì toti� panuje horké a nezdravé podne-
bí, teplota dosahuje a� 35 stupòù Celsia, dennì stra�nì pr�í,
co� zase zpùsobuje rozmoèení pùdy na lepkavé bláto a tím
vzniká i ideální pøíle�itost pro líhnutí milionù komárù, kteøí
nejen �e píchají, lezou do úst, oèí a u�í, ale hlavnì rozná�ejí
zárodky tropické malárie. Ostrov trpí i zoufalým nedostat-
kem pitné vody a úrodnìj�í pùdy. V tehdej�ích materiálech
námoøního prùzkumu US NAVY se doètete, �e pøed bitvou
u Guadalcanalu �ilo na ostrovì velmi uboze asi 6 tisíc do-
morodcù, �e tam obèas pøijí�dìli nad�ení misionáøi, kteøí se
ale, tì�ce nemocni malárií a tropickými horeèkami, brzy vra-
celi domù. Jen na pobøe�í se tu a tam daøilo malým plantá-
�ím, ale jejich austral�tí majitelé, jakmile vydìlali nìjaké
peníze, se také velmi rychle vraceli domù, tj. do Austrálie
a zejména do Sydney. Nedaleko Guadalcanalu le�í jiný os-
trov, u kterého se také odehrálo nìkolik velkých námoøních
bitev. Jméno tohoto ostrova je TULAGI a podle stejných
zpráv tehdej�í námoøní rozvìdky, je to místo daleko pøívìti-
vìj�í. Jednak panuje na tomhle ostrovì neskonale pøíjem-
nìj�í podnebí, ale hlavnì má Tulagi velmi dobrý a skrytý
pøístav, co� samozøejmì námoøní rozvìdku nesmírnì zají-

pokraèování na str. 4
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malo. Pøed válkou Britové zøídili na ostrovì zásobár-
nu uhlí pro svoje obchodní i váleèné lodi,na Tulagi
se usadila i církev v podobì anglikánského biskupa
a díky pøístavu se tu soustøedila i vìt�ina obchodu této
oblasti. Své tichomoøské filiálky tu mìlo i nìkolik
obchodních spoleèností. Vlastní váleèné události za-
èali prvním kvìtnovým týdnem roku 1942, kdy� se
Japonci vylodili na ostrovech TULAGI a FLORIDA.
Jen�e to u� konèí historie a zaèíná tehdej�í souèas-
nost, tak�e o tom zase a� pøí�tì.
Prameny:
Archiv a pøedná�ky z lodi USS EAGLE:
Admirál King: The United States Navy at War 1941-
1945.
Official Reports to the Secretary of the Navy, Washing-
ton 1947.
Smith, S.E: The United States Navy in World War II,
New York 1966.
Creswell John: Sea Warfare 1939-1945, New York
1947.
Hubáèek Milo�: Vítìzství v Pacifiku, Praha 1986.

Guadalcanal� pokraèování ze str. 3

Experimentální archeologie V.
KDO �ETØÍ, MÁ ZA TØI

Pavel Bár - Pavlík

�Poplách! Pod tento povel by se dalo popsati ráno, je�
skokem ze spacáku po doslechnutí se zvuku blí�ícího se trak-
toru zaèalo. Traktor to nebyl ledasjaký. Na valníku ulo�en
vezl kládu o prùmìru 50 cm, z ní� budi� tesána lodice pra-
vìkých obyvatelù zdej�ích konèin, po jejím� slo�ení na mís-
tì k tomu urèeném v hlavách dotyèných mnohé kroucení
a pøekrucování závitù nastalo, aby dílo zdaøile k cíli svému
dospìlo.�

Takto zní èást zápisu jedenáctého táborového dne z léta
roku 1992. Na�i vedoucí se tehdy na na�em druhém pravì-
kém táboøe rozhodli pro opravdu odvá�ný èin: vytvoøit
z kmene lípy pravìký èlun.

Taková pravìká loï je vytesaná, jak jinak, z jednoho kusu
døeva. My jsme získali kmen lípy, staré 84 let, pùvodnì ur-
èené ke zpracování na palivové døevo. Jeho délka byla asi
3,5 metru a prùmìr asi 50 cm. A bìhem �esti dní se z tohoto
masivu úspì�nì podaøilo vyrobit èlun, schopný plavat na
vodì a navíc uvézt i jednoho odvá�livce.

O práci na èlunu se obvykle zájemci pøetahovali (proto�e
kolikrát za �ivot se vám po�tìstí pracovat na takovémto ex-
perimentu), nejvìt�í zásluha ale patøí na�emu oddílovému
kapitánovi, Zdeòkovi Dvoøákovi, který je pøeci jen tím hlav-
ním tvùrcem.

Nejvìt�í práci, pøi které byla zamìstnána vìt�ina tábora,
dalo pøemístìní kmene na kozy, na nich� byl opracováván.
Nejprve se zpracoval do pøibli�ného tvaru lodi, poté se za-

èal vydlabávat a nakonec se musel zahladit do koneèné po-
doby. Po prvním spu�tìní na vodu se je�tì zjistily poslední
nedostatky a nedodìlky, které bylo nutné dokonèit. Napøí-
klad praskliny se zalepily smolou.

Kdy� pøi�el první pokus o plavbu na vodì i s pasa�érem,
pøilákalo to zájem celého tábora. Po nutných køtinách nastal
okam�ik èekání a neklidu. Nebudu vás, milí ètenáøi dlouho
napínat, v�e se podaøilo a kdy� jsme vyrobili i pádlo (z od-
øezku lipového kmene), loï byla schopna u�ívání.

 Èlun máme dodne�ka a v nejhor�ích èasech, a� nebude
na nové lodì, mù�eme ná� pravìký èlun vyu�ít. (Kdo �etøí,
má za tøi.)

Pokud si ov�em netroufáte rovnou na experiment takové-
hoto rozsahu, ale máte pøesto chu� zkusit si práci se døevem,
mù�ete si alespoò vyøezat døevìnou l�íci. Je to jedna z nej-
dùle�itìj�ích èástí vybavení, a to nejen v experimentální ar-
cheologii.

Nejvhodnìj�í je døevo z lípy, ale lze pou�ít i ol�i èi bøízu.
Tvarem se pravìká l�íce témìø neli�í od dne�ních, podle
výzkumù mìla jen krat�í rukoje�. L�íce zpracováváme po-
mocí ostrého no�e, kterým ji vyøe�eme a poté na vydlabání
jamky pou�ijeme pùlkulaté dláto. Nakonec se musí l�íce
dobøe vyhladit smirkovým papírem, aby nám tøísky nezùstá-
valy zapíchnuté v jazyku.

Tak�e, a� se rozhodnete pro jednodu��í èi nároènìj�í ex-
periment se døevem, dr�ím vám palce, a� vám zùstanou.
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ÚVOD
Jednotlivé body skautského zákona tvoøí neodmyslitelnou

páteø oddílové práce. Rùzná je v�ak hloubka postojù, které
si k daným apelùm vytváøíme uvnitø sebe, a doba, po kterou
nám trvá jejich skuteèné pochopení. Jde povìt�inou o celo-
�ivotní práci, ale proto�e staré pøísloví øíká, �e chybami se
èlovìk uèí, a ne v�dy musí být ty chyby jeho, pokusím se
vypsat nìkolik praktických postøehù k 6. bodu Skaut je
ochránce pøírody a cenných výtvorù lidských.

Pøivedly mì k tomu pøedev�ím dvì zku�enosti, jedna dlou-
hodobá - dvouletá práce v oddìlení ekologické výchovy
Správy NP Podyjí, druhá zdánlivì epizodní. Z té první budu
vycházet v dal�ích kapitolách, ta druhá mù�e myslím dobøe
poslou�it jako úvodní ilustrace.

Je to u� nìkolik let, kdy jsme v prvních ètrnácti èervenco-
vých dnech s oddílem sjí�dìli Berounku. Místo pro vodác-
ký putovní tábor vybrané spí�e z nouze, proto�e na jiných
øekách byl katastrofální nedostatek vody. Snad a� pøíli� klid-
nou plavbu nám vynahrazovalo nádherné okolí, údolí a lesy
patøící do CHKO Køivoklátsko. V polovinì tábora obvykle
plavbu pøeru�íme, posádky vymìní pádla a lodì za turistic-
ké boty a batohy na zádech a vypraví se po svých na dvou-
a� tøídenní prùzkum okolí. Ukonèení pu�áku jsme pro tento
rok naplánovali na hradì Týøov, kde se mìly posádky setkat,
pøespat a druhý den se vrátit do základního tábora. Touha
po romantické noci na zøíceninì v nás pøevá�ila vìdomí, �e
okolí Týøova je národní pøírodní rezervací (pøipomenu, �e
to podle zákona o ochranì pøírody je území odpovídající
1. nejpøísnìji chránìné zónì národního parku, ve kterém je
samozøejmì táboøení zakázáno). Vyvrcholení hry - setkání
posádek - probìhlo bez problémù a noc jsme støe�eni pev-
nými zdmi hradu pod hvìzdným nebem strávili bez kompli-
kací. Ráno jsme je�tì posbírali odpadky své i cizí, sbalili
batohy a vydali se na zpáteèní cestu. Se�li jsme znaèenou
cestou do údolí, kde jsme u� zdálky vidìli na�e posádky v �ivé
diskusi s nìjakým cizím èlovìkem. Kdy� jsme se pøiblí�ili
i my star�í, onen pán se prokázal odznakem a prùkazem strá�e
ochrany pøírody. Prozradil nám, �e kdy� vidìl poránu schá-
zet z Týøova dvacet lidí, �e se o nìj pokou�el infarkt. Dále,
�e u� od dìtí ví, �e jsme nestavìli stany a nerozdìlávali oheò,
a tedy podle jejich výkladu vyhlá�ky �netáboøili�, �e by ho
pøesto zajímalo, v jakém stavu jsme hrad opustili. A tak se
dva z nás opìt vraceli na zøíceninu, tentokrát s doprovodem.
Tìch nìkolik kilometrù a asi dvì hodiny èasu, které jsem
strávil s èlovìkem, jeho� jméno u� si dnes nevybavím, bylo
nejlep�ím �kolením o ochranì pøírody, kterého se mi kdy
dostalo. Jeho poèáteèní oprávnìná nedùvìra pøi chùzi a roz-
hovoru postupnì opadávala a zcela zmizela a� poté, co nás
u na�eho noèního táboøi�tì prakticky nauèil, jak odstranit i ty
nejtìlesnìj�í stopy na�eho pobytu (ostatní u� byly v batozí-
ch sneseny dolù). Od té doby si v oddíle èasto pøipomínáme
jeho pøístup - pochopení, nároènost, praktiènost a pøece

vstøícnost. Nemusí se toti� týkat jen budování vztahu k ochra-
nì pøírody.

NP PODYJÍ
Národní park Podyjí byl vyhlá�en roku 1991 na území

bývalé CHKO a jeho smyslem je pøedev�ím ochrana unikát-
nì zachovalého øíèního údolí. Paradoxnì tomu napomohlo
sta�ení �elezné opony v 50. letech, kdy byl do velké èásti
dnes chránìného území zakázán vstup z dùvodu blízkosti
rakouských hranic. Pøírodì bylo dáno ètyøicet let neru�ené-
ho vývoje a pøesto�e dnes rozhodnì nejde o pùvodní kraji-
nu, vrátilo se asi 40km údolí øeky Dyje do �pøírodì blízkého
stavu�. Na pomìrnì malém území (cca 62 km2) dnes najde-
me pestrou paletu lesních a rostlinných spoleèenstev a na nì
navazující bohatý výskyt �ivoèi�ných druhù. Jeho význam
je o to vìt�í, �e témìø v�echna obdobná øíèní údolí byla v mi-
nulých letech znièena výstavbou pøehrad, komunikací a re-
kreaèních objektù.

Nebezpeèím pro v�echny, kdo �ijí v tìsné blízkosti této
jedineèné pøírodní památky, je právì dùvìrná znalost pro-
støedí a z toho nìkdy vyplývající pøezíravost. Napøíklad k ná-
v�tìvnímu øádu, kterým je upravováno chování ka�dého, kdo
pøekroèí hranici chránìného území. Týká se to jak obyvatel
okolních obcí, kteøí mìli døíve pøístup i do míst, která jsou
dnes pøísnìji chránìna kvùli pøírodì ne� kvùli blízkosti hra-
nic, tak i oddílù dìtí a mláde�e, které napøíklad sídlí ve Zno-
jmì nìkolik krokù od tabule �NP Podyjí�.

MO�NOSTI SPOLU�ITÍ ODDÍLU
A CHRÁNÌNÉHO ÚZEMÍ

TURISTIKA, HRY A POZNÁVÁNÍ PØÍRODY
Vyhlá�ení nejvy��ího stupnì ochrany nad územím, které

známe, znamená hlub�í zamy�lení nad smyslem vyhlá�ek
a nad vlastní èinností. Nelze jen mechanicky opakovat po-
stupy, námìty a místa k hrám, na které jsme byli zvyklí v do-
bách pøed vyhlá�ením NP. Okrajová III.zóna lemující vnìj�í
èást národního parku je nejvíce poznamenána hospodáøskou
èinností èlovìka a je zde umo�nìno pøimìøené vyu�ívání pro
zemìdìlství, lesnictví a turistiku, které je v�ak podmínìno
zájmy ochrany pøírody. Na�e aktivity ponìkud �drsnìj�ího
rázu� (bojové hry apod.) musíme tedy smìøovat do tìchto
míst anebo nacházet místa nová mimo hranice NP i jeho
ochranného pásma (rozdìlávání ohnì, vaøení v pøírodì atd.).
Jde o jeden z mo�ných úkolù pro R&R - transponovat zná-
mé hry a aktivity do nového prostøedí. Do území I.zóny (pøís-
nì pøírodní), zahrnující pøedev�ím samotné údolí øeky Dyje,
a II.zóny (øízené pøírodní), která zahrnuje velkou èást lesní-
ho komplexu a nejhodnotnìj�í plochy bezlesí (napøíklad roz-

SKAUTSKÝ ODDÍL NA HRANICÍCH NP PODYJÍ
(POKUS O SOUHRN ZKU�ENOSTÍ S ÈINNOSTÍ ODDÍLU VE VELKOPLO�NÉM CHRÁNÌNÉM ÚZEMÍ)

Pavel Koláø, støedisko PODYJÍ Znojmo

pokraèování na str. 6
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sáhlá vøesovi�tì), je vstup mo�ný jen po vyznaèených turis-
tických cestách. To je ale pøístup, ke kterému je nezbytné
náv�tìvníky postupnì vychovat, z dùvodù, které jsem uvedl
vý�e (tj. �je to pøece na�e�, pøípadnì �tak jsme to dìlali v�dyc-
ky�). Není-li èlovìk odborník, nemusí vìdìt, �e zrovna pro-
chází místem jediného výskytu dané rostliny, cyklista ne-
mù�e tu�it, �e v místech , kterými má zakázán prùjezd, hnízdí
jediný pár dravých ptákù a potøebuje klid. Ponechejme si
proto tato místa jen k pouèení a poznávání a nauème tomu
pøedev�ím dìti. NP Podyjí je relativnì malý a pøesto je pro-
tkaný pomìrnì hustou sítí turistických cest a cyklostezek.
Samozøejmì, �e zùstávají místa nepøístupná bì�ným náv�tìv-
níkùm (nìkteré skalní vyhlídky apod.). Pøedstavme si ale,
co mù�e zpùsobit opakované se�lapávání tenké vrstvy pùdy
na skalním podlo�í, projdou-li tudy desítky lidí. Nezbývá
nám, ne� o�elet krásný výhled a vyu�ívat pøedev�ím tìch
pøístupných míst.

Nemohu na tomto místì nezmínit ná� dávný sen o mo�-
nosti projet úsek øeky Vranov - Znojmo na lodích. Údolní
nádr� Vranov nad Dyjí na západním konci NP pravidelnì
pou�tí vodu v dobì energetické �pièky. Srdce ka�dého vo-
dáka pak plesá nad nádhernými peøejemi, které se tvoøí v øe-
èi�ti pod pøehradou, a obdivuje jazyky vody na starých je-
zech bývalých mlýnù. Jen�e se tak dìje v nejpøísnìji chránìné
I.zónì, navíc øeka v prostøední èásti svého toku tvoøí státní
hranici ÈR - Rakousko. Dlouho jsme se sna�ili domluvit se
Správou NP mo�nost organizovaného splutí øeky v daném
úseku a nikdy nám to bylo s odvoláním na Náv�tìvní øád
(zákaz poøádání hromadných sportovních, turistických a ji-
ných veøejných akcí a zákaz provozování vodních sportù
a vodní turistiky na øece Dyji) povoleno. Uznání správnosti
tohoto postupu nám trvalo velmi dlouho (nìkterým dodne-
s), ale podíváte-li se na mno�ství lidí, kteøí se sjí�dìjí k vy-
pou�tìní libovolné pøehrady (VTJZ Jihlava, vypou�tìní Li-
penské nádr�e v dobì konání mistrovství ÈR apod.), musí
ustoupit námitky, �e vodáci by okolí øeky za pøedem daných
pravidel nijak nepo�kozovali. Není tomu bohu�el tak. S do-
stupností nafukovacích plavidel (rafty, Pálavy) se staly do-
stupnými i obtí�né vodácké terény, a pøesto�e 95 % úèastní-
kù pravidla dodr�í, zbývajících 5% zpùsobí pøírodì neúmìrnì
velké po�kození. Nezbývá, ne� opìt vysvìtlovat a vychová-
vat.

BRIGÁDY
Jednou z cest, jak se dostat do míst bì�nì nedostupných

a je�tì navíc pøírodì pomáhat, je vyu�ít nabídky Správy NP
(obdobnì tomu bude i v jiných velkoplo�ných chránìných
územích) na pomoc pøi brigádách, kterými se provádìjí napø.
biotechnické zásahy v II.zónì (kosení a hrabání trávy na vøe-
sovi�tích, likvidace náletových døevin apod.). Opìt je tøeba
dìtem vysvìtlit a zdùvodnit smysl daných prací a výsledek,
kterého chceme dosáhnout. Napomáhá to bli��ímu poznání
vztahù mezi jednotlivými druhy organismù v pøírodì (napø.
proè musí náletový akát ustoupit druhovì bohat�ímu spole-
èenstvu vøesovi��, proè zùstávají i na tìchto plochách soli-
térní stromy a skupiny stromù, umo�òující �ivot dal�ím dru-

hùm hmyzu apod.) Práce je nutné provádìt jen v pøimìøe-
ném mno�ství, aby se pro dìti nestaly zátì�í a nevyvolaly
tak opaèný efekt, ne� jsme zamý�leli.

Nìkteré práce jsou ideální náplní pro R&R. Podaøilo se
nám napø. domluvit ji� druhé léto úèast na�ich star�ích èle-
nù na likvidaci netýkavky �láznaté - rostliny zarùstající bøe-
hy mnoha na�ich øek, její� roz�íøení v pobøe�ních porostech
NP je ne�ádoucí, proto�e sni�uje druhovou rozmanitost to-
hoto ekosystému. Práce je to velmi nároèná a namáhavá, ale
dùle�itou kompenzací pro brigádníky je skuteènost, �e se
provádí z øeky za pomoci raftových èlunù. Je to cesta, jak si
splnit vodácký sen, ne samoúèelnì, ale ve prospìch pøírody.

VYCHÁZKY S ODBORNÍKEM, PØEDNÁ�KY, BESEDY
Jedním z úkolù správy ka�dého chránìného území je osvì-

tová a výchovná práce. Pro blízké seznámení s pøírodou je
ideální vyu�ít zku�eností odborných pracovníkù, kteøí o da-
né území peèují. NP Podyjí organizuje po celý rok vycházky
a exkurze na rùzná témata (geologie, rostliny, ptaèí zpìv ...),
velký úspìch mìla organizace Evropské netopýøí noci, kdy
mají náv�tìvníci mo�nost zblízka a názornì poznat �ivot
tìchto noèních tvorù. Pro poznání pøírody a výchovu dìtí
jde o výborný prostøedek i pro vedoucí, kterým tøeba zna-
losti z nìkterého oboru chybìjí. Pro zajímavost pøipojuji na
závìr kalendáø akcí, který vypracovala Správa NP Podyjí
v minulém roce. Mohl by slou�it jako inspirace, z kolika
rùzných pohledù lze výlety a vycházky organizovat.

Správy NP a CHKO jsou neocenitelným zdrojem také in-
formací ti�tìných a obrazových, vìt�inou mohou za jistých
podmínek zpøístupnit svùj fond knih, èasopisù a videokazet.
Èasto se podílejí na organizaci pøehlídek EKOFILM apod.

ZÁVÌR
Mohlo by se zdát, �e pøemíra zákazù, pøíkazù a vyhlá�ek

nás musí v �ivotì omezovat. Nauèíme-li se ale respektovat
jejich smysl a pøijmeme-li za své ty, které napomáhají za-
chování vìcí pøesahujících zájem jednotlivce, mù�eme se
pohybovat stejnì volnì jako labu� na hladinì jezera. V�dy�
i ona je omezena pobøe�ní èárou. Co ale na této ohranièené
plo�e doká�e, ukazuje skuteèný smysl svobody.

Døíve ne� si zaèneme stì�ovat, �e to a to nejde, døíve ne�
zaèneme hledat cestu, jak daný zákaz obejít, zkusme vyu�ít
v�e, co je nám dovoleno. Ze své vlastní zku�enosti mohu
doporuèit pøímé kontakty se Správami kteréhokoliv chránì-
ného území, kterého by se na�e èinnost mohla dotknout. Jde
vìt�inou o lidi zapálené pro ochranu pøírody a pøesto�e je
nìkdy okolnosti nutí uva�ovat pøedev�ím jako úøedníky státní
správy, pro rozumnì zdùvodnìné potøeby mladých lidí (a te-
dy i skautských oddílù) mívají pochopení.

Literatura:
Národní park PODYJÍ, Vranovská pøehrada, Kartografie

Praha 1996
Plán péèe o NP Podyjí a jeho ochranné pásmo, Správa

NP Podyjí, Znojmo 1994
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Èeské øeky prostupují jako cévy celé území Èech a tvoøí
zajímavou hydrologickou oblast, která se témìø kryje se ze-
mìpisnou hranicí. Vodní páteøí celé této hydrologické sou-
stavy je øeka Vltava.

Vltava pramení na �umavì pod Èernou horou ve vý�i
1.172 m, a� po ústí Labe u Mìlníka má délku 429,9 km. Sbírá
vody z povodí na plo�e 28.088 km2 a vede je romantickými
zalesnìnými partiemi, sevøenými údolími a peøejemi (Èer-
tova stìna), mnoha zákruty (Ro�mberk, Krumlov) a krásný-
mi údolními nivami. Tato pøírodní krása inspirovala malíøe,
básníky, hudebníky k dílùm svìtové úrovnì. Její jméno o�í-
vá i v nesmrtelné symfonii Bedøicha Smetany.

Vodohospodáøské podnikání na Vltavì neslo se zprvu zá-
jmem o splavnìní. Vltava byla dávnou dopravní cestou mezi
jihem a severem zemì. Plavbu v�ak ztì�ovalo kolísání prù-
tokù a peøeje.

V územních kotlinách pøi øece Vltavì u Èeských Budìjo-
vic a u Tøebonì v povodí Lu�nice, pøítoku Vltavy, byly pøed
mnoha staletími budovány dùmyslné rybnièní soustavy.

Horní i støední Vltava má hluboce zaøíznutá skalnatá a vcel-
ku málo zalidnìná údolí. Tato údolí umo�òují vytvoøení vel-
kých vodních zásob vybudováním údolních pøehrad a jejich
v�estranné vodohospodáøské vyu�ití.

Prùmìrné vzdu�né srá�ky v povodí Vltavy jsou 671 mm
roènì a jsou rozdìleny velmi nerovnomìrnì (od 442 do
1.500 mm). Tato rùznorodost a nerovnomìrnost se projevu-
je nápadnì v odtocích. Pomìr extrémní hodnoty (voda sto-
letá k prùtoku minimálnímu) se pohybuje od 584 : 1 (Vy��í
Brod), 367 : 1 (Kamýk) do 345 : 1(Modøany).

Pøi velkých vodách dochází ke støetávání s povodnìmi
z pøítokù, co� se jeví velmi nepøíznivì. Je�tì pøed nedávnou
dobou pùsobily tì�ké jarní odchody ledù velké hospodáøské
ztráty a starosti obyvatelùm podél øeky.

Státní vodohospodáøský plán vyøe�il pro povodí Vltavy
ve�keré mo�nosti výstavby pøehrad i míru dosa�itelného
nalep�ení prùtokù. Kromì vyu�ití vodní síly se dbá o úèelné
zásobování sídli�� vodou, o dodávku vody prùmyslu a ze-
mìdìlství, o ozdravení øek a o ochranu pøed povodnìmi.

Výstavba soustavy vodních nádr�í velkých obsahù na Vl-
tavì, které by vzájemnì na sebe navazovaly a svými vodo-
hospodáøskými úèinky tvoøily klíè k ovládání povodí hlavní
vodní tepny èeské pánve.

Základní význam Vltavské kaskády spoèívá v zabezpeèe-
ní �pièkového výkonu státního elektro�energosystému. Kom-
plexní význam má pak pro zemìdìlské závlahy na dolním
toku, ve zlep�ení splavnosti, pro zásobování pitnou a prù-
myslovou vodou a v ochranì území pøed povodnìmi.

Dnes je postaveno 7 stupòù Vltavské kaskády. Vltava bez
pøítokù se podílí na teoretickém potenciálu vodních zdrojù
asi 10 %.

Vltava pod Prahou je kanalizována a tvoøí mezinárodní
dopravní cestu, která spojuje Prahu s moøem.

Vodohospodáøský a energetický význam Vltavské kaskády
V ÈR jsme odkázáni jedinì na vody z de��ových srá�ek.

Nemáme jiných zdrojù, které by nalep�ily vodohospodáø-
skou bilanci spotøeby (ledovce, krasové vody, moøe).

Z celkového mno�ství srá�ek, které v prùmìrném roce
spadnou na na�e území(92 miliard m3), odtéká od nás 31 %.
Odtokové pomìry na�ich øek jsou ovlivnìny nepravidelným
èasovým a místním rozdìlením srá�ek, hydrologickým cha-
rakterem území, geologickýmí a pùdními pomìry, rozdíly
teplot mezi jednotlivými oblastmi a zmìnami vegetaèního
krytu. Proti v�em tìmto nepravidelnostem pøírodních pod-
mínek bojujeme technickými opatøeními � na�imi velkými
vodními díly. Pro Èeskou pánev má nejvìt�í význam na�e
Vltavská kaskáda.

Pøirozený spád Vltavy od �elnavy a� po Vrané nad Pra-
hou je 525 m. Ve stupních Vltavské kaskády podaøí se sou-
støedit 498 m spádu, tj. 93 % a zadr�et celkem 1.675 mil. m3

vody. Z celkového zadr�eného mno�ství vody bude
1.105 mil. m3 slou�it k nalep�ování pøirozených prùtokù
Vltavy.

Vodohospodáøský význam Vltavské kaskády zále�í tedy
pøedev�ím ve vyrovnání a nalep�ení odtokù a ve sni�ování
povodòových prùtokù.

Nejhoøej�í nádr� Lipno nalep�uje nejmen�í prùtoky, které
byly dosud kolem 1,0 m3/s na 12,6 m3/s v zimì a na 8,5 m3/s
v létì. Orlík nalep�í prùtoky ji� na 56,5 m3/s v zimì
a 37,5 m3/s v létì.

Úèinkem velkých obsahù zdr�í Vltavské kaskády se sni-
�ují povodòové �pièky, a to v Lipnì z 330 m3/s na 150 m3/s,
v È. Budìjovicích z 810 m3/s na 415 m3/s a koneènì pod
Slapy ze 2.370 m3/s na 1.450 m3/s.

Popis vodohospodáøských zaøízení na Vltavì
od Prahy k pramenným oblastem

Jedineèné pohledy na starobylé kulturní památky historic-
ké èásti Prahy jsou výtvarným dílem Vltavy.

Pra�ské jezy vzdouvají tok Vltavy do �íøky, vytváøejí ost-
rovy a pøekrásné výhledové partie na symboly èeské histo-
rie a na stavitelské památky.

V Praze na Vltavì se dlouho udr�ely nìkteré jezy vybudo-
vané ji� pøed staletími. Jezy slou�ily hlavnì ke vzdouvání
vody pro mlýny a vodárny.

Jezy mìly povìt�inì jinou polohu, ne� je tomu dnes, jeno-
m staromìstský zùstal ve své pùvodní poloze a právem jej
oznaèujeme za nejstar�í pra�ský jez.

V letech 1870 a� 1880 bylo na Vltavì v Praze je�tì asi 60
vodních dìl. Pøi velkých regulaèních pracech kolem roku
1910 byly i jezy zèásti zru�eny, zèásti upraveny nebo zcela
pøestavìny.

Pøi novém jezu Helmovském byla v r. 1911 a� 1913 po-
stavena vodní elektrárna na �tvanici, jedna z prvních v pra�-
ské oblasti. Vyu�ívá spádu pøi jezu 4 m a má 3 turbiny s hlt-

VÝSTAVBA PØEHRAD NA VLTAVÌ

pokraèování na str. 8
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ností po 10 m3/s. Celková roèní výroba je 7 milionù kWh.
V Praze je té� dosud zachována význaèná vodohospodáø-

ská kuriozita, a to gravitaèní vodovod z Vltavy pro pra�ský
hrad z doby èeského krále Rudolfa II. V latech 1581 a� 1593
byla pod Letenským kopcem prora�ena �tola 1092 m dlou-
há, jí� byla vedena voda od bývalého Novomlýnského jezu
do Královské obory. Na za�loutlém pergamenu, dnes ulo�e-
ném v technickém muzeu, je �vìrné vyobrazení prùkopu
v celé své rozsáhlosti�.

Vrané
Prvním stupnìm soustavné výstavby vodních dìl na Vlta-

vì nad Prahou je Vrané. Bylo vybudováno v letech 1930 a�
1935. Vodní dílo se skládá z jezu, plavidlové komory a elek-
trárny. Jez je vytvoøen z pevného prahu a ze 4 polí,hraze-
ných pohyblivými �eleznými stavidly. Vzdutí zasahuje 12 km
daleko proti proudu Vltavy. Na levém bøehu jsou k jezu pøi-
pojeny 2 plavidlové komory. Del�í komora je urèena pro
pøepravu vorù a nákladních lodí. Men�í komora slou�í osobní
pøepravì a pro sportovní lodì. Na pravém bøehu pøiléhá k je-
zu vodní elektrárna, která vyrobí roènì prùmìrnì
66 mil. kWh. Základ jezu tvoøí tvrdé algonkické bøidlice,
v nich� je zaji�tìna vodotìsnost soustavou cementových in-
jekcí (pøetlak 4 a� 6 atm). Jezové otvory jsou pøi opravách
provizornì zahrazovány �eleznou konstrukcí, normálnì osa-
zenou nad vzdutou vodou. Zdr� obsahu 11 mil. m3 vytváøí
vyrovnávací prostor pro �pièkový provoz Slapské vodní elek-
trárny. Vodní elektrárna Vrané pracuje prùbì�nì a zaji��uje
vyrovnávání prùtokù v dal�ím toku Vltavy.

�tìchovice
Jednou z nejromantiètìj�í partií celého vltavského údolí

byly tzv. ��tìchovické proudy� v zákrutech Vltavy nad �tì-
chovicemi. Systematická výstavba pøehrad vynutila si zde
obtí�né technické rozhodování. Byly studovány stupnì níz-
ké i vysoké, posuzovány a hodnoceny. Nejni��í poloha je
dána dosahem vzdutí vranské zdr�e. Koneèné øe�ení vykri-
stalizovalo z návrhu dnes provedeného. Pùvodní øe�ení bylo
ovlivnìno hlavnì snahou o splavnìní. Koneèné øe�ení v�ak
pøihlédlo i ke stoupajícímu významu vyu�ití vodní energie,
které výstavbu tohoto stupnì ekonomicky podpoøilo.

Dílo bylo provádìno v dobì pro nás nejtemnìj�í. Se stav-
bou bylo zapoèato r. 1939 a byla dokonèena v r. 1945. Pøe-
hrada je umístìna v úzké skalní soutìzce a má opìt tøi èás-
ti:hráz, plavební komoru a støedotlakou elektrárnu. Ke stavbì
v�ak byla dále pøièlenìna i výstavba vysokotlaké pøeèerpá-
vací vodní elektrárny s vodním akumulátorem.

Hráz je gravitaèní betonová s pohyblivou �eleznou hradicí
konstrukcí. Je zalo�ena zèásti na porfýru jílového pásma, zèásti
na mandlovcovitém diabasu. Pøepad tvoøí pìt otvorù a je hra-
zen Stoneyovými uzávìry umístìnými na korunì. Úplné vy-
pu�tìní je mo�né støedním otvorem v hrázovém zdivu. Tìleso
hráze je z betonu. Proti úèinku agresivních vod je líc hráze opat-
øen kopákovým zdivem vyspárovaným cementovou maltou.
Hrázové tìleso je odvodòováno systémem drená�ních trubek
vyvedených do revizní �toly v tìlese hráze.

Rozmìry plavební komory odpovídají lodím nosnosti
1.000 t. U�iteèná délka komory je 118,4 m, svìtlá �íøka 12 m.
Støedním záporníkem je komora rozdìlena na dvì komory
délky 85 a 40 m. Vhodným uspoøádáním výtokù a spodního
plavebního kanálu (oba obtoky byly prodlou�enyza dolní
zhlaví na délku 15 m) bylo dosa�eno, �e rychlost vytékající
vody byla sní�ena pod 1 m/s, tak�e vlnìní neohro�uje bez-
peènost plavby.

Budova elektrárny je umístìna �ikmo k ose tìlesa hráze,
co� umo�nilo vhodné pøipojení vysokotlaké vodní elektrár-
ny. Ve støedotlaké elektrárnì jsou 2 Kaplanovy turbíny hlt-
nosti po 75 m3/s, které prùmìrnì roènì vyrobí 86 mil. kWh.
Elektrárna pracuje jako polo�pièková s vyrovnáváním prù-
tokù v nádr�i vranské.

Výhodné morfologické podmínky pøehradního profilu
umo�nily pøístavbu vysokotlaké pøeèerpací vodní elektrár-
ny. Na stráni byla umístìna akumulaèní nádr�, ze které vede
dvojité ocelové potrubí o prùmìru 1,7 a� 2 m k vysokotlaké
turbinì.

Celková roèní výroba vysokotlaké elektrárny je 30 a�
40 mil. kWh a roèní spotøeba energie pro èerpání 55 a�
75 mil. kWh.

Od turbin odtéká voda do spodní zdr�e, odkud se èerpá
v dobì noèních �pièek zpìt do akumulaèní nádr�e.

V dobì výstavby (1945) bylo pøeèerpací soustrojí nejvìt-
�ím ve støední Evropì. Skládá se z Francisovy turbiny
20 MW, dvoustupòového èerpadla a generátoru provozova-
ného souèasnì jako motor. Èerpadlo, turbina, generátor i bu-
diè jsou na jednom spoleèném 22 m dlouhém høídeli.

V�echny èásti stavby byly zalo�eny na zdravé skále a ne-
propustnost základu byla zaji�tìna injekèní clonou, 15 a�
20 m hlubokou pøi pøetlaku a� 10 atm. Povrch základové
skály byl otorkretován cementovou maltou v tlou��ce 10 a�
15 mm.

Vzdutá hladina zaplavila peøeje a romantické turistické
stezky podél øeky. Vytváøí v�ak novou krásu, nové zátoky,
pøístupné i turistické plavbì a� do Slap, kde v posledních
letech bylo vybudováno nové velké dílo Vltavské kaskády.

(pokraèování pøí�tì)

Výstaba vodních pøehrad�
pokraèování ze str. 7

Zde mìly být umístìny dva obrázky � fotografie
ilustraèního charakteru.

Bohu�el byly do tisku pøedány
v nepou�itelné

kvalitì.
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Pokud se vám zdá, �e jste tento nadpis ji� kdesi èetli, vìø-
te, �e tomu tak skuteènì je. Celý zní:

Skauting jako �ivotní styl, co mù�e dát skauting do-
spìlým

a pùvodnì je jedním z hesel ve skriptech vùdcovského les-
ního kurzu Støíbrná øeka. Já jsem si ho vybrala, proto�e si
myslím, �e rozdíly nejen v chování �navenek�, ale i v cel-
kovém pøístupu ke svìtu, ke svým blízkým i ostatním spolu-
obyvatelùm planety Zemì jsou a budou stále zøetelnìj�í,
pokud budeme porovnávat jedince, kteøí mìli mo�nost po-
znat skuteèné hodnoty ( nemám tedy na mysli pouze skauty
) a ty pro nì� se jediným smìrodatným principem staly je-
jich vlastní potøeby a zájmy. Nechci a ani nemù�u tvrdit, �e
ka�dý skaut je dobrák se srdcem na dlani, chtìla bych v této
práci jen poukázat na to, �e skauting umo�òuje poznání onìch
skuteèných hodnot a tím úspì�ný rozvoj osobnosti. Mùj vy-
pùjèený nadpis hovoøí o dospìlých lidech, ale ani dospìlým
se nikdo nestane mávnutím kouzelného proutku a proto i já
zaènu tam, kde jsme kdysi zaèínali v�ichni - u dìtských let
a u toho, co dne�ní dìti do oddílu pøivádí.

Otázkou je, jak to tedy ten skauting dìlá, �e se mu i v dne�ní
dobì, kdy na morální a duchovní hodnoty není kladen zda-
leka takový dùraz, jako v dobách jeho poèátku, daøí získávat
a vychovávat mladé lidi, kteøí jsou ochotni pomáhat dal�ím?

Nejspí� je to právì touha tìchto lidí po tom, co se jim ne-
dostává - pocit, �e jsou nìkomu u�iteèní, potøební, uvìdo-
mìní si vlastní sobìstaènosti, vlastních schopností a mo�-
ností, ale i sounále�itosti s ostatními.

To jsem u� trochu odboèila k tomu, co mnohé èleny udr�í
v oddíle ve chvíli, kdy u� odrostou tìm neumytým e�usùm
:) a zapomínaným plavkám.

Co ale pøivádí ty nejmlad�í na na�e schùzky? Pokud to
není zrovna babièka, která by ráda mìla volné odpoledne,
bývá to èasto touha po dobrodru�ství, oèekávání, �e za�ijí
o víkendu nìco jiného ne� jejich vrstevníci ze �kolních la-
vic. Tyto pøedstavy jsou vìt�inou naplnìny a ani� by si to
dìti zpoèátku nìjak pøíli� uvìdomovaly, jsou jim zároveò
velmi nenásilnou formou v�tìpovány zásady, které je budou
tak èi onak provázet po zbytek �ivota. Onou nenásilnou for-
mou teï rozhodnì nemám na mysli uèení se nazpamì� bo-
dùm skautského zákona, ale situace, které se vyvinou napøí-
klad na výletì, pøi høe, pøi práci, na táboøe... Z tìchto situací,
kdy èasto probíhá vzájemná sebevýchova (neformální soci-
ální kontrola), si úèastníci odná�ejí velmi mnoho. Upevní si
smysl pro dodr�ování základních �ivotních pravidel, smysl
pro spolupráci a vzájemnou nezi�tnou pomoc i ochranu slab-
�ích. Kromì toho, �e dìti jsou �otu�ovány� psychicky, mìlo
by být samozøejmostí i zvy�ování zdatnosti fyzické a rados-
ti z pobytu a pohybu v pøírodì.

Práce v malých skupinách (dru�inách) umo�òuje lep�í
poznání nejen ostatních èlenù dru�iny ale i sám sebe, dosa-
�ení sebedùvìry, spolehlivosti a rozvoj schopnosti spolupra-
covat a pokud to bude potøeba i vést ostatní. Pøíprava na vstup
do svìta dospìlých probíhá za vzájemného oceòování -
a s pocitem svobody a spontánnosti. Tímto formováním cha-
rakteru se utváøejí osobnosti, které nemají strach z vlastního
názoru na dìní kolem sebe a vnímají svìt s otevøenýma oèi-
ma.

Aby nedo�lo k omylu � rozhodnì se nedomnívám, �e vý-
sledkem souètu skauting plus vnímavý èlen je v�dy jedinec
sobìstaèný a ochotný nehrabat jen na tu svoji hromádku, ale
obèas pøihodit nìjaké to zrníèko i na kupièku bli�ního své-
ho � myslím si , �e pokud se nìkdo ocitne na oné pomyslné
hranici (nìkdy bohu�el a� pøíli� konkrétní) a rozhoduje se,
kam pøihodit poslední záva�í, mohou se získané zku�enosti,
poznatky, otevøené vnímání svìta a �ir�í obzory stát pøíno-
sem na té správné stranì.

Dùle�ité je, aby dìti mìly kladné vzory (co� vìt�inou není
to samé jako kladný hrdina seriálu pro dìti), které by mohly
obdivovat a sna�it se o jejich napodobení. Bohu�el poslední
obdivovaná osobnost na dìtských høi�tích, kterou se mi po-
daøilo vystopovat je jistý nejmenovaný terorista. To jistì
mluví (a vychovatele pøipravuje o poslední vlasy) samo za
sebe. Mnohé dìti strádají v dne�ní spoleènosti citovì i soci-
álnì, nìkterým z nich chybí jistota pevného rodinného záze-
mí � nìco z toho jim mù�e poskytnout právì oddíl. Tím, �e
tyto dìti získají pocit, �e jsou podporovány a nìkdo jim vìøí �
oèekává od nich nìjaké výsledky, uvìdomí si zájem o vlast-
ní osobu ze strany nìkoho, na kom jim zále�í, jsou motivo-
vány k tomu, aby po�adované výkony skuteènì podávaly.

Oddíl a jeho vedení zároveò pøedstavuje oporu i pøi hle-
dání systému hodnot, pomoc pøi snaze o rozli�ení pravých
�ivotních hodnot a jejich utøídìní. Myslím, �e právì v tom-
to bodì je funkce skautingu velmi dùle�itá, proto�e mnoho
mladých lidí hledá princip s kterým by se mohli ztoto�nit
a do kterého by mohli nìjakým zpùsobem promítnout své
vlastní vnímání svìta. Pokud se tímto odrazovým mùstkem
má stát právì skauting, je nutné zabránit tomu, aby ustrnul
v pouhém uctívání a dodr�ování pùvodních tradic. I jeho
program se musí pøizpùsobit dne�ní dobì, tak aby stále oslo-
voval a pøitahoval nové èleny. O to se èasto aktivnì sna�í
právì ti dospìlí, kteøí odmítli odlo�it skautský kroj spoleènì
se �kolní aktovkou.

SKAUTING JAKO �IVOTNÍ STYL
Milena Svobodová - Mája, pøístav SEDMIÈKA Pardubice

práce k vùdcovským zkou�kám

pokraèování na str. 10
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Skauting jako �ivotní styl�
pokraèování ze str. 9

Pro tento zvlá�tní �ivoèi�ný druh je typické, �e pøes ve�-
kerá (mnohdy a� výhru�ná) varování svých pøíbuzných, blíz-
kých a dobrých pøátel s neochvìjnou pravidelností podnika-
jí stále nové akce se svým oddílem. �e od okam�iku, kdy na
jaøe teplota stoupne nad 10 stupòù celsia bivakují na balko-
nì panelového domu a� do chvíle, kdy je odtud vykopne
bílý kùò svatého Martina (samozøejmì s výjimkou dovolené
strávené v lodi na putovním táboøe). �e do svého nového
auta nalo�í �est skautù, kteøí se právì po bøi�e proplazili pùl-
kou lesa, a deset metrù lana, které �jsme na tuhle akci prostì
nutnì potøebovali�. Existuje mnoho dal�ích neklamných pøí-
znakù, kterými se tito jedinci neopatrnì prozrazují, ale ne-
budu zde plýtvat papírem na popisování jevù, které jsou ka�-
dému, kdo tuto práci bude èíst, jistì dùvìrnì známé.

Ráda bych se teï vrátila k tomu, jaký pøínos pøedstavují
tito dospìlí skauti pro spoleènost a co dává skauting jim.

Tito lidé pùsobí svou snahou o dodr�ování urèitých mo-
rálních zásad a rezervovaným pøístupem ke konzumnímu
zpùsobu �ivota na nìkoho jako balzám na du�i a na nìkteré
dal�í jako z nebe spadlý obyvatel jiné planety. Musí to tedy
být to tedy osobnosti, které nemají strach se odli�ovat, které
pøesnì vìdí, co chtìjí a pevnì vìøí ve správnost toho, co dì-
lají.

Jejich výhodou ov�em je, �e jsou stále pøístupni dal�ím
poznatkùm a dal�ímu vzdìlávání. Jinak to toti� v kontaktu
s mladými lidmi a dìtmi ani nejde, pokud si chtìjí udr�et
pøirozenou vnitøní autoritu. Právì tato pru�nost, ochota pøi-
jímat nové poznatky a roz�iøovat si tak obzory jim umo�òu-
je stát se vzorem pro mladé lidi v oddíle a èasto i zdrojem
dobré pohody ve svém okolí.

Co jim naopak tohle v�echno pøiná�í? Ze svojí pozice na
hranici mezi nedospìlostí a dospìlostí, kam sama sebe z to-
hoto pohledu øadím,(i kdy� úøady jsem byla uznána za do-
spìlou ji� pøed dvìma roky) to je�tì tì�ko mù�u posoudit,
ale myslím si, �e velice cenný je právì onen bezprostøední
kontakt s dal�ími generacemi a to jak s tìmi pøede�lými, tak
s tìmi následujícími... Dále je to zøejmì ji� zmiòovaný pocit
potøebnosti a u�iteènosti...(?!)

Z vý�e sepsaných úvah a faktù by se mohlo zdát, �e si tito
nad�enci na rozdíl od vìt�iny normálních obèanù, kteøí si
�ivot pokud to jde spí�e ulehèují, sna�í �ivot co nejvíce zkom-
plikovat. Nejspí� ano. Buïme jim za to, �e bez tìchto kom-
plikací nedoká�í �ít, vdìèní.

HKVS
SOUTÌ�IL

HANDYCAPLYCEUM, co� jest obèanské sdru�ení na
podporu handicapovaných dìtí vyhlásilo na podzim roku
2001 soutì� na videozáznam o práci s handicapovanými
dìtmi. Proto�e jedna z kategorií byla vypsána na prevenci
pøed záva�nými onemocnìními (mentálními i fysickými),
rozhodl se bratr Amateur pøihlásit jménem HKVS do této
soutì�e videofilm o NAVIGAMUS. Video kaseta byla po-
øadateli pøijata a po shlédnutí poøadu se porota rozhodla za-
øadit film do soutì�ního promítání dne 2. února v Rakovní-
ku, kde se konalo èeské kolo této soutì�e. Poøadatele pozvali
na tohle promítání i delegaci HKVS s pøáním, aby se dosta-
vila ve skautských krojích. Tak�e byla narychlo sestavena
delegace ve slo�ení jedné �eny a dvou mu�ù, co� byli bratøí
Jack a Amateur a sestra Majda. Delegace byla v Rakovníku
pøivítána pøedsedou HANDYCAPLYCEA panem Dr. Ve-
selým, film o NAAVIGAMUS byl uveden na velkoplo�ném
plátnì a jako jediný byl bìhem projekce provázen potles-
kem, místy i skandovaným, tak�e jsme s napìtím oèekávali
koneèný verdikt poroty o umístìní. Mezitím Amateur �udì-
lil� nìkolik rozhovorù pøítomným novináøùm a Èeská tele-
vize s ním natoèila del�í rozhovor o tom, co je to skauting
(zejména vodní) a jak jsme se dostali ke spolupráci s handi-
capovanými dìtmi. Rozhodnutí poroty nám pak pøineslo
èestné uznání, proto�e se video pøece jen nedotýkalo pøímo
práce s posti�enými dìtmi. Na vysvìtlenou jen je�tì dodá-
váme, �e herec Julius Satinský je protektorem celé této pro-
pagaèní akce, je pøítomen na celostátním kole soutì�e a pøe-
dává ceny ocenìným filmùm. Pamatujete na film �S Tebou
mne baví svìt�, kde pan Satinský hrál roli právì Alberta ?
Tak proto ten název této videosoutì�e.

JACHTSERVIS
INFORMUJE

Zájemci o oplachtìní P550 pøi SKARE 2002 na Slezské
hartì nech� se obrátí na Oskara s po�adavky na materiál.
Informativní ceny dílù podle kalkulace v r. 2001 jsou tyto:

Plachty (hlavní plachta + kosatka): ....... 1.500 Kè
Kompletní stì�eò + ráhno
(vè. napínákù a závìsù): ........................ 1.960 Kè
Kompletní kormidlo: ................................ 780 Kè
Ploutev: ..................................................... 100 Kè

Oskar � Ing. Otokar Randák
Pod Královkou 1a
169 00 Praha 6
tel. 02/205 125 71
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KALENDÁØ AKCÍ
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

KALENDÁØ SCHÙZÍ HKVS

22. 2. � Tortuga Nymburk + SHP
21. 3. � Praha
11. 4. � Praha

19.�21. 4. � Sraz K+K Srbsko
u Mnichova Hradi�tì

3.�5. 5. � SKARE Slezká harta
16. 5. � Praha
6. 6. � Praha
26. 6. � Praha
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VODNÍ SKAUTI DO EVROPY
Na podzimním srazu K+K v Ko-

jetínì byl odhlasován rozjezd projek-
tu �Vodní skauti do Evropy�. Aby
neskonèilo u hlasování, byla ustave-
na pracovní skupina ve slo�ení Bída,
Lentilka (obì Praha), Mája (Pardu-
bice), �otek (Èeské Budìjovice),
Pavlína Fajko�ová (Ostrava) a za
kraje Jája (Plzeòský kraj) a Dan Sed-
láèek (Ústecký kraj). Èást této pra-
covní skupiny se po novém roce se�la v Praze s Radu�.

V dohledné dobì je pro nás prioritou práce na granto-
vém projektu. Jeho hlavním cílem je zahranièní úèast na
Navigamu 2003 jako èást výmìnných pobytù na�ich vod-
ních skautù. Právì jeden z grantových programù Evrop-
ské unie, Youth, by mìl z velké èásti pokrýt náklady spo-
jené s výmìnou. Na druhou stranu z nìj vyplynou nìkteré
podmínky, ze kterých budeme muset vycházet. Proto vás
budeme prùbì�nì informovat jak o grantovém programu
samotném, tak i o postupu na�í práce.

Dlouhodobì se budeme sna�it o vybudování fungující
sítì zahranièních kontaktù, informovat vás o mo�nostech
vyu�ívání nejrùznìj�ích zpùsobù financování zahranièních
akcí a umo�nit vodním skautùm úèast na rùzných zahra-
nièních semináøích apod.

Co se kontaktù do zahranièí týká,
základem pochopitelnì jsou ty ji�
navázané a fungující. Pro nás, va�i
zahranièní pracovní skupinu, je v�ak
nezbytné, abychom vìdìli, kde u�
kontakty máte. Rádi bychom se vy-
hnuli dvojímu oslovování partner-
ských oddílù. Také by nás zajímalo,
kolik zhruba lidí z va�eho pøístavu
by mìlo o výmìny zájem a jaké jsou

jejich komunikaèní mo�nosti v cizích jazycích. Teprve
v návaznosti na informace, které od vás získáme, mù�e-
me oslovovat rùzné zahranièní oddíly s konkrétnìj�í na-
bídkou spolupráce. Abychom mìli v�echny potøebné in-
formace v pøehledné formì, prosíme vás o vyplnìní
tabulky na konci èlánku.

Spolupracujeme i se Zahranièním odborem Junáka. Rádi
bychom vás informovali o pøipravovaném semináøi Za Ob-
zor 2002. Semináø je urèen zejména roverùm a rangers,
kteøí mají o zahranièní rozmìr skautingu zájem a vedou-
cím, kteøí nìjakou zahranièní akci plánují. Souèástí semi-
náøe jsou pøedná�ky o grantových programech (Youth,
M�MT), �burza� semináøù a zahranièních akcí skautských
i neskautských, vytváøení modelových projektù pro rùz-
né grantové programy a v neposlední øadì se semináøe

úèastní zahranièní hosté. V leto�-
ní tøetí roèník semináøe by být
pøevá�nì germanofonnì oriento-
ván, ale pochopitelnì si na své
pøijdou i ostatní. Semináø se koná
5.�7. 4. 2002 v nymburské Tor-
tuze. Zájemci nech� se ozvou na
Zahranièní odbor Junáka nebo
pøímo Len(til)ce na thoris@cent-
rum.cz.

Kromì pravidelných zpráv
v Kapitánské po�tì pracujeme
i na �zahranièních� vodáckých in-
ternetových stránkách, kde by
mìly být ty nejaktuálnìj�í infor-
mace. Internet ostatnì pova�uje-
me za hlavní zpùsob komunikace
pøi získávání zahranièních kon-
taktù a jejich následném vyu�ívá-
ní.

Vodní skauti, do Evropy!
Len(til)ka & Bída
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H K V S    H L Á S Í

Zápis ze zasedání HKVS, které se konalo 17. 1. 2002
v Praze

Pøítomni: Vezír, Pi�ta, Sam, Oskar, Jack, Puma, Pavel,
Radu�, Je�ek, Vlasta, Blecha

Vezír, Sam � informovali o odchodu jednoho z karlo-
varských oddílù z organizace. HKVS za�le dopis ORJ Kar-
lovy Vary v tom smyslu, �e HKVS má zájem, aby lodì P 550,
které jsou ve vlastnictví tohoto oddílu zùstaly v Junáku.

Oskar � upozoròuje v souvislosti s pøedcházejícím bo-
dem, �e je tøeba pøevést ústní dohodu o du�evním vlastnic-
tví k lodi P 550 pøevést do písemné smlouvy mezi HKVS
a firmou Trident Plzeò.

Vezír � podal informace z náèelnictva. Stì�ejní informací
byla zpráva o nutnosti zøídit v Junáku archivní slu�bu. Z rùz-
ných mo�ností naplnìní zákona o archivnictví byla zvolena

varianta, pøi které vzniknou krajské skautské archivy, vede-
né krajskými archiváøi, kteøí budou pøíslu�nì pro�koleni.
HKVS se rozhodl nechat vy�kolit vlastní archiváøe. Do za-
sedání HKVS na Tortuze je tøeba vytipovat lidi, ze kterých
by byl archiváø HKVS vybrán.

Radu� � Byla dokonèena lodní kní�ka vlèat a �abièek.
Lodní kní�ku bude mo�no zakoupit na jarním semináøi K+K.

Sam � informoval o volbì krajského kapitána budìjovic-
kého kraje, kterým byl zvolen Flint.

Vezír � Majda bude po�ádána o vedení evidence vy-
znamenání udìlených HKVS.

Blecha, HKVS � 4. 1. 2002 byla zøízena internetová do-
ména hkvs.cz, kde budou umístìny internetové stránky
HKVS. Pøíslu�né poplatky budou uhrazeny.

Radu� � byl ustaven organizaèní �táb akce �Evropský
zítøek ji� dnes� ve slo�ení Lentilka, Bída a Mája. �táb zaèal
neprodlenì pracovat. Po vyhodnocení èasových mo�ností
bylo rozhodnuto upustit od zaøazení závodu Tøi jezy 2002
do akce.

zapsal Sam

Jirka Hold - Amateur:

POZOR! POZOR! POZOR!
NAVIGAMUS 2003 se blí�í, i kdy� se to dnes je�tì nezdá. Ale èas utíká rychle a tak brzy se posádky i kapitáni zaènou
pøipravovat na toto mezinárodní setkání námoøních a vodních skautù. Jarní 2002 sraz kapitánek a kapitánù v Srbsku
bude projednávat v�echny aspekty na�eho vodního skautingu nejen NAVIGAMUS. A proto�e na posledních srazech
neexistovalo ozvuèení jednacích místností aktivisují �dráteníci� opìt fungl nové RADIO NAVIGAMUS. Prosíme
a �ádáme proto v�echny úèastníky jarního srazu K+K, aby si sebou vzali transistorová radia s rozsahem VKV (FM).
Usly�íte v pohodì u nejen svých stolù celé jednání srazu, ale pokud se budete pohybovat mimo jednací síò a budete mít
svùj transistorák sebou budete stále informováni o celém dìní. Nám radioskautùm to pak poskytne pøíle�itost vyzkou�et
nové zaøízení dovezené z USA. Na vlastním NAVIGAMUS bychom rádi ukázali dal�í pokrok, tj. velkoplo�nou TELE-
VIZI NAVIGAMUS. Ale radìji nic neslibujeme, jen øíkáme, �e se pokusíme. (Vèetnì promítnutí amerického filmu
�GUADALCANAL�).

CHYSTÁ SE REKLAMNÍ LETÁÈEK VODNÍCH SKAUTÙ
V�em fotografùm a sbìratelùm, kteøí chtìjí pomoci pøi tvorbì reklamního letáku!

Potøebujeme z Va�ich archívù zajímavé fotografie,
které vyjadøují pohodu, pohyb a napìtí - prostì èinnost vodních skautù.

Fotografie si, prosím oznaète na zadní stranì adresou, abychom je mohli vrátit.
Prosíme o originály, v �ádném pøípadì neposílejte fotokopie nebo obrázky digitální podobì.

Po�adovaný termín do 15. bøezna 2002.

Fotografie zasílejte na adresu: Jan Øeháèek (Aka), Malá 168, 471 24  Mimoò
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