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Kadý, kdo jsi èlenem rady
a pøistupuje k jednání o vìcech veøejných,
odlo pøed tìmito dveømi své vánì,
hnìv a násilí, nenávist, náklonnost i pochlebenství
a podøiï své osobní zájmy prospìchu celku.
Bùh ti toti odplatí podle toho,
jak ty bude spravedlivý èi nespravedlivý k jiným.
Léta Pánì 1595
Konelská deska  Vlaský dvùr v Kutné Hoøe
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Otloukej se, píalièko,
otloukej se, mízo-lízo,
nebude-li se otloukati,
budu na tì alovati
krajskýmu pánu,
z korbele do dbánu,
a ze dbánu ke studnici,
pøijdou na tì ètyøi vlci,
pátá lika, estej pes,
seerou tì jetì dnes,
mízo-lízo zèerstva lez!
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Jaro
Z Èech

Øíkadlo je házidlo pøes bidlo.
Z Chodska

Votlóké se, píalenko vrbová,
pojedeme do Hradiska pro drva
a z Hradiska k Slópo,
votoè se, holóbko!
Holóbek se votoèil
a máz piva natoèil:
Pite, pite, páni,
ak ste s nama známí!
Páni pili, ha vepili,
pacholkovi nic nedali.
Pacholek il alovat
praskymo králo,
král nebel doma,
bel na huøe,
klókl tam talíøe.
Hu, abo, hu,
vrazím do tì nu,
vrazím do tì zaviráèek,
bode zpívat jako ptáèek!
Z Hané
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Jiøí Øeháèek - Mimoò

Jubileum skautských Pulcù
Naím cílem není jen pokoøit peøeje øek a proívat kouzlo
nocí u táborových ohòù, ale také se snait o vìrné bratrské
pøátelství a styl ivota foglarovských hochù od Bobøí øeky.
Dva roky èinnosti naeho skautsého oddílu uplynuly rychle jako voda v Plouènici, øekl mi kapitán 7. oddílu vodníh
skautù v Mimoni bratr Frenki. Právì proto jemu patøí dnení otázky.Co se vám za ty dva roky povedlo, kdy jste se stali
ze suchozemských vlèat vodními skauty?
Povedlo se nám stmelit dobrou klukovskou partu, na kterou je vdy spolehnutí. Kluci se pøestali bát vody, rychle se
pøizpùsobili a nauèili se vodácké øemeslo. Za ten krátký èas
jsme získali v závodì Mladoboleslavský bobr 4. a 6. místo a v závodì Kotorském na liberecké pøehradì 5. a 6.
místo. A to je na nováèky - vodáky hodnì.
Z èeho má za ty dva roky, jako kapitán vodáckého oddílu
nejvìtí radost?
Mám radost z toho, e se kluci jen tak nìèeho nezaleknou
a navzájem si pomáhají. Kázeò se podstatnì zlepila a i skládají odborku Plavec, co je pro vodáky nutné. Uvìdomují
si, e voda nemá trámy. Není také u slyet oslovování, které si do oddílu pøinesli z ulice: Vole.....vole. Nemení radost mám z toho, e jsme si dali do poøádku nai klubovnu
ve Skautském domì. Potìili mì rodièe dìtí, e nám pøispìli
na kadou záchrannou vestu 200 korun. Dnes ji mají vichni èlenové kadý svoji oddílovou vestu v cenì cca 850 korun. Jsem rád, e mohu pøedávat tøem nejlepím klukùm
v mìsíèním hodnocení zdarma skautský èasopis a e na nj
u ve støedisku máme.
Na co kluci - Pulci vzpomínají, co se jim ze veho nejvíc
líbilo a na co se tìí?
Jsou to rozhodnì letní tábory. Na tom posledním nám skonèila celoroèní hra  Ostrov pokladù s velkým úspìchem.
Kluci jsou pyní, e u nepouívají pro znalost morseovky
taháky. Rádi vyrábí rukodìlné vánoèní dárky pro ná jarmark a tìí se na zájezd do Prahy de navtívíme technické
muzeum, petøínské bluditì, vyehradský Slavín a trhy na
Staromìstském námìstí. Ze veho ale je pro nì nejvìtím
lákadlem nae øeka Plouènice.
Jestlipak si píete kroniku,
abyste nezapomìli na vechna
vae proitá dobrodruství?
Ji z historických zápisù klukù v kronice, tedy v naem lodním deníku, vodních vlèat Pulcù se mùeme doèíst o prvních závodech  Mladoboleslavský bobr 2000:.....Koneènì jsme na øadì my! Pádla
pøipravena ihned zabrat, kadého zaèíná bolet bøicho z nervozity, ale je tu u Start!. Jedem
o mùeme. Naím úkolem bylo
projet jednu bojku, pak druhou,
stranou objet dalí a rychle do
cíle. Konec!. Ale jetì to nemáme vechno za sebou. Musíme
pokraèovat dál. Bìíme jako
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s vìtrem o závod k malému smrku, kde pøenáíme velká, tìká bøemena, skáèeme z mostu do molitanu, pak provazovou
lávku, bobrování a morseova. A je tu konec. ¡as je stopnutý.
Ale nebylo to vechno, jetì nás èekal test. Na nástupu a s vyhláením výsledkù jsme spokojeni. Vdy to byl ná první
závod. Posádka B za vedení pøístavného Michala obsadila 6. místo a posádka kapitána Frenkiho místo ètvrté. Pro
nás to byl první velikánský úspìch na vodì 
Co vás èeká v dalím období, v roce 90. výroèí zaloení
èeského Junáka?
Èeká nás spoleèná výprava se abièkami ze 3. oddílu do
Tisé u Ústí nad Labem a splavit øekku Sázavu. V kadém
pøípadì, po dvou letech, závod vlèat a svìtluek, ve kterém
jsme byli nejprve v naem okrese na sedmém místì a pøedloni ji na tøetím. Letos, kdy pojedeme poprvé jako vodáci,
tak chceme být lepí. Kluci se nejvíce tìí na tábor, kdy budeme týden v Hradèanech a týden pojedeme na puák po
Plouènici. Také jako adý rok nezapomeneme na dormování lesní zvìøe. Kluci pøipraví nadílku s katany, aludy, mrkve, malých jablíèek a zrní.
Bilance èinnosti 7. oddílu skautù je radostná.
Celá èinnost je a bude velmi pestrá. Hry a soutìe, kde
jsou nejdùleitìjí znalosti pøírody, zruènost, postøeh, uzlování, ifrování i morseovka. Ale pøece jenom voda je voda
a tak se také jako vdy zúèastòujeme uzamykání a odemykání Plouènice a v zimním období oupání v krytém bazénu.
Puli se rozhodli, e dají monost i dalím dìtem z Mimonì
skautovat a tak chtìjí rozíøit svoje øady o dalí lodní posádku o kluky, kteøí se pøihlásí, e se nebojí vody a umí dret
partu. Co je ale nejdùleitìjí? e Pulcùm skautské záony
pøely do krve a tak pravda, vìrnost, láska k lidem a k pøírodì pro nì platí tak, jao platilo pro skauty pøed devadesáti
lety, kdy byl zaloen èeský Junák.
První ormidelník 7. odd. Slùnì zhotovil maketu tábora
a pøedal ji kapitánu Frenkimu, proto, e ji dnes se pøipravují na léto.
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T. G. Masaryk

7. 3. 1850 se narodil první èeskoslovenský president
Pøesnì pøed 152 lety, 7. bøezna 1850 se
narodilo v Hodonínì dítì, kterému osud
pøedurèil stát se prvním presidentem nového státu - Èeskoslovenska. Od patnáti let
se mladík sám ivil na studiích v Brnì. Uèitelùm, kteøí pøes svùj nepopiratelný èeský
pùvod servilnì pøed vrchností nìmèili,
bez obalu vmetl do tváøe, co si o nich myslí. BYl vylouèen ze koly, ale pøíli si z toho nedìlal. Bránil pøece správnou vìc. Pozdìji pøipomínal, e v ivotì mnohokrát
svádìl nejtìí boje s lidmi, kteøí ani
v nejmením nechápali, o jim øíká. Slova,
která by mnohé moudré hlavy mohly proti
pøesile pronáet i dnes; moná e kadodennì.
Jako malý chlapec uvidìl èeledína za
statku, který se obìsil na klice zámeckých
vrat. Uloil si ten hrùzný záitek do pamìti; v roce 1881,
v jedenatøiceti letech, uveøejnil sociologický spis s názvem
Sebevrada, ze kterého dodnes èerpají vysokokoltí studenti.
Kdy se stal poslancem øíské rady, nebral si u pultu servítky. Vdy øíkal, co si myslí. Pravda byla pro nìho vím, zákonem èíslo jedna.
Kdy vystoupil proti pravosti Rukopisù, vyslouil si posmìch. Uráek a bezmála fyzické inzultace se doèkal, kdy
se postavil ve známé Hilsnerovì aféøe proti zfanatizovanému davu na stranu práva. V 64 letech místo do penze odeel
do iziny, aby pøesvìdèil svìt o právu malého národa na samostatnost. V roce 1935, pøi narùstajících zdravotních potíích, zavinìných vysokým vìkem, se vzdal prezidentského
úøadu. Po více ne edesáti letech to u nás, by na mnohem
nedùleitìjíh postech, nedikáe takøka nikdo, i kdy je na
tom duevnì mnohem hùø.
Jako mladý profesor se stal na jaøe 1881 poslancem øíské rady. Nespokojoval se mechanicým zvedáním ruky v lavici, ale stále èastìji se objevoval za øeènickým pultem. Bez
obalu kritizoval mocnáøství za násilnou politiku na Balánì.
Skepticky se vyjadøoval k sociálnímu programu monarchie.
Kde mohl, tam zdùrazòoval nutnost vzdìlání. Výjimkou se
pro nìho nestala ani parlamentní pùda. V nìkolika ostrých
projevech upozoròoval na to, e ve kolách je potlaèováno
tvùrèí mylení, pøièem pøednost má biflování pouèek,
z nich vìtinu student nikdy nebude v ivotì potøebovat.
ádal, aby se ve kolách mladí lidé nauèili vnímat rásu
a duchovní hodnoty, aby uèitelé vyuívali místo bezduchých
uèebnic radìji víc poezie, dramatické literatury, kvalitních
periodik. Masaryk, který celý ivot jezdil na koni a sokoloval a do posledních dnù, neopomnìl pøipomenout nutnost
rozvíjet tìlesné zdraví, zkvalitnit výuku tìlesné výchovy, aby
vìdìní a zdraví ly ruku v ruce.
Koncem dvacátých let 19. století Válav Hanka, správce
muzeálního knihovnického archivu, nael est èesky psaných støedovìkých památek, z nich nejznámìjími se postupem èasu staly Rukopisy královédvorský a zelenohorský.
Národ i vìtina uèených hlav jásaly - hle, doklad o kulturní
velikosti èeského národa, který se tak tímto nálezem øadí

mezi nejvyspìlejí evropské zemì! Dlouhá
desetiletí na vìdeckém poli lehaly plameny vánivých sporù o pravost Rukopisù.
V roce 1885 se do sporu zapojil i Masaryk. Mìl o autenticitì Rukopisù dùvodné
pochybnosti a v nmoha èláncích a vìdeckých statích se o tom zmiòoval. Zastánci
pravosti, zatiující se národní cítí, jej napadli a zahrnovali bezpoètem uráek. Masaryk oponoval slovy, e èest národa si áda
pøedevím poznání pravdy. Dùleitìjí je
podle nìho uznat omyl, ne jej hájit. Univerzita jej odmítla jmenovat v roce 1886
øádným profesorem. Na nehorázné útoky
tisku Masaryk odpovìdìl v èasopise Èas
pøáním, aby nae urnalistia byla potivá e
vem protivníkùm a aby pomáhala vést národ k práci a mylení; aby koneènì zmizely nevìdomost a nepoctivost. Ten èlánek z pera mue, který
v boji o Rukopisy nakonec dokázal svou pravdu, vyel 5.
bøezna 1888...
Jetì dávno nebyl prezidentem, kdy tvrdil, e nejdùleitìjí vlastností, potøebné k vedení státu, je charakter; právì charaktery udtují spoleènost pøi ivotì. Masaryk vìøil
v mravnost lidstva, jakýsi vyí princip mravní. Pak snad:
Aspoò doufat smíme, e zvítìzí svìtlo nad tmou. V této
souvislosti dodejme, e není pravda, e by upínal své nadìje
k Rusku, jak se mu snaili rùzní upravovatelé historie pøipsat. Naopak tvrdil, e Èei jsou v mnoha ohledech bez
nejmeních pochyb spjati více se Západem ne s Východem.
O komunismu se vyjadøoval - jak bylo jeho zvykem - zcela
pøesnì a výmluvnì. Podle Masaryka je pouhou utopií. Popírá svobodu. Nedává monost pokroku. Èlovìk nerozhoduje
o svém osudu. Je v podruèí státu.
Vìøil v sílu demokracie. Z Hradu nesmiøitelnì vystupoval proti kadému, kdo ji ohrooval svými èiny, nebo tøeba
jen slovy. Pøed oèima mìl vizi jednotné Evropy a státy, které si podají pøes hranice ruce, aby pak tyto pomyslné i skuteèné èáry, které je rozdìlují, jednou pro vdy zruily. Vìdìl, e ta cesta bude dlouhá, ale jednoho dne se stane
skuteèností. Odhadoval, e ta pou bude Evropì trvat zhruba pùl století. Masarykovy mylenky dnes dostávají reálný
obrys. Mnoho let neprohádal...
Kdy se dny velkého filozofa a státníka zaèali naplòovat
a blíilo se - øeèeno s básníkem - to kalné ráno 14. 9. 1937,
den jeho skonu, snad se jetì staèil v míru a klidu due rozpomenout na slova, která napsal jako mladý mu v roce 1881,
a pak smíøen s bìhem vìcí odejít...Zpùsoby smrti jsou rozmanité. Nebyla-li tìlu lidskému odòata ádná z podmínek,
potøebných k jeho ivotnímu procesu, tedy nastává jeho rozklad jako výsledek organického vývoje, a mluvíme v tomto pøípadì o smrti pøirozené... Jako se v jednotlivém èlovìku vede stálý boj ivota se smrtí, tak zápasí ití s umíráním
pøirozenì té v celku lidstva; v kadém okamiku se lidé rodí,
v kadém okamiku lidé umírají, jako by jedno podmiòovalo druhé.
Jiøí Margolius
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Zpráva o situaci na vlnách Ústeckého kraje
Karel Ikki Malina, Terezín 20.2.2002

Souèasný stav vodního skautingu v Ústeckém kraji není nijak uspokojivý. V souèasné dobì pracují vodní skauti øádnì
pouze na tøech místech:
1. Pøístav vodních skautù NEREUS Terezín - kapitán pøístavu Alexandr Zdrail (Orm)
1. oddíl vodních skautù - kapitán oddílu Petr Vin (Drobeèek)
3. smíený oddíl abièek a vodních vlèat - kapitán oddílu Dagmar Malinová (Daisy)
208. klub vodních oldskautù - kapitán Ivo Smola
1. oddíl vodních skautek se rozpadl
Pøístav i oddíly jako takové pracují, zúèastòují se i mezinárodních soutìí a akcí pádlovacích, jachetních i motoristických.
Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni - táborové vybavení, pramièky, kanoe, plachetnice, motorové èluny.
2. Samostatný oddíl vodních skautù pøi støedisku RADOBÝL Litomìøice Kluci od Rysí øeky
kapitáni oddílu Milada Titìrová (otek) a Duan Sedláèek (Dan)
Oddíl novì vznikl v srpnu 2001 z pùvodního pìího oddílu. Byla navázána dobrá spolupráce s pøístavem Terezín.
Materiální vybavení - táborové vybavení oddíl má, nemá vak ádné vlastní lodì a citelnì chybí lodìnice. Ve spolupráci s MìÚ Litomìøice a AÈR se snaíme problém lodìnice nebo místa pro ni øeit. V souèasné dobì vyuívají
èlenové oddílu pøístavní lodìnici v Terezínì.
3. Samostatný oddíl vodních skautù pøi støedisku Br. LANKY Louny Kon-Tikki
kapitán oddílu Ludmila Nováková
Oddíl pracuje od roku 1990 pod støediskem v Lounech. Trochu zde dochází k problémùm se støediskem, ale snad se
je povede eliminovat na schùzkách krajské rady.
Velmi dobrá práce s mnostvím vlastních akcí.
Oddíl má vlastní klubovnu a lodìnici a materiální vybavení je na sluné úrovni.
4. Samostatný 2. oddíl vodních skautù pøi støedisku ØÍP Roudnice nad Labem
kapitán oddílu Josef Pengl
Tento oddíl se nepovedlo zachránit, rozpadl se v roce 2000. Kapitán oddílu Josef Pengl je zatím registrován u OS.

Ahoj VODÁCI
Jmenuji se Lucka, ale spousta mých kamarádù mi øíká Lúca. Jsem èlenkou 11. oddílu vodních skautù a skautek Kormorán
z Uherského Hraditì, co není zase tak daleko od Kromìøíe. A tak se jednoho dne stalo, e se èást naeho oddílu ocitla
tváøí v tváø kromìøíským vodákùm, 10. oddílu Mirka Svobody a vodákù z Kojetína.
Na naem 1. setkáním vodních skautù zlínského regionu nás ná krajský kapitán Vulkán seznámil s monostmi vzájemného poznávání a s návrhem na spoleèné aktivity. 2. setkání naich oddílù probìhlo v areálu jachetního oddílu na vodní ploe
Bagrák v Kromìøíi. Hlavní náplní byla instruktá, ale i praktická jízda na Optimistech. Pro nás vodáky od Moravy bylo
plachtìní nezapomenutelným záitkem.
3. setkání bylo vìnováno Èvachtanovým závodùm u nás v Uh.Hraditi na Baovì kanále. Vichni pøedvedli své vodácké
znalosti a dovednosti znamenitì. Pìtihodinový výlet vechny tak vyhladovìl, e nepohrdli pøichystaným výborným bramborovým guláem a plni energie jsme pokraèovali v dalích aktivitách. Já osobnì jsem se nemohla zapojovat naplno, nebo
mùj hlas si vzal dovolenou. Trochu nám i prelo, ale vodáky pøece nezastraí pár kapek. Vichni jsme odcházeli domù plni
dojmù.
Zatím poslední setkání, které jsme absolvovali v rámci kormidelnické koly, nás vtáhlo do problematiky vedení posádky.
Hodnì nás nadchla i pøednáka meteorologie. Tahle kormidelnická kola by mìla nadále pokraèovat a já u jsem zvìdavá do
jakých tajù nás pøítì zasvìtí.
Tak to by bylo pro zaèátek pár informací o aktivitkách vodákù ze zlínského kraje.Jestli budete mít zájem o dalí informace, pøikládám svùj e-mail: lucie.papa@email.cz.
Ahoj
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Máme vìtí monosti, ne si myslíme
(Psáno pro Abahoa a Kapitánskou potu)  Jeek

Nìkdy mám radost jenom z toho, jak vìci do sebe zapadají. Ná pøístav lutá ponorka mìl letos krásnou novoroèenku. (Tu, co na ní Tøebíè vypadá jako lisabonský pøístav).
Poslal jsem ji panu Rudolfu Battìkovi, vzácnému èlovìku
(mj. místopøedsedovi Federálního shromádìní v letech 1990
- 1992) a pøíznivci skautingu. V odpovìï pøiel tuèný dopis
s kníkou jeho kouzelných aforismù (v jednom roèníku Abahoa jsme je otiskovali v záhlaví titulní stránky, vzpomínáte?) a malým seitkem v modrých deskách se zlatým trojlístkem (hádám, e je to pøíspìvek paní Battìkové). Jedná se
o Pamìtní tisk 22. II. 1946, který vyel v poètu 2500 výtiskù
jako neprodejná publikace k zahájení výstavy Mezinárodní
skautské literatury v Praském salonu Vladimíra ikee.
Obsahuje pozdrav prezidenta Masaryka skautùm pøi slovanském jamboree v roce 1931, øeè Eduarda Benee pøi tée
pøíleitosti, pøání Olave Baden-Powell èeskoslovenským
skautkám datované 9. ledna 1946, pozdrav francouzských
skautek od prezidentky svìtového výboru madam de Kerraoul a té od Idy de Herrenschwand z Naí chaty v Adelbodenu a nakonec texty náèelní Vlasty Koseové a tajemnice
dívèího kmene Vlasty Litochlebové. Oba jsou zamylením
k 22. únoru, prvnímu po II. svìtové válce. Jakkoli je dnes
úplnì jiná doba, hledal jsem v tom modrém seitku nìco platného i pro dneek. A na jeho úplném konci jsem nael zvlátní vìty Vlasty Litochlebové: Jaká poselství budeme posílat
sestrám, jak budeme pùsobit na své okolí, abychom vychovaly lidi, myslící a cítící zodpovìdné jedince a ne zfanatisovaný dav? Veliký otazník a veliká odpovìdnost. Radost 22.
února nás neopravòuje k tomu sloit ruce v klín a oslavovat.

Naopak: zkuenosti posledních let nás nutí k tomu, abychom
se pokornì pøiznaly: Byly jsme sobecké, nelaskavé, pohodlné, povrchní. Nebereme-li vánì svou slubu, svoje poslání, budeme-li zanedbávat svoje povinnosti vùèi slabím sestrám a bratøím, bude to znamenat, e i ostatní skautky na
tom nejsou lépe. A skautky, to není dnes bezvýznamná sloka mládee! Uvìdomíme-li si, co se stalo v Èeskoslovensku dva roky poté témìø na den pøesnì, docela z toho mrazí.
Dnes nám ovem u ádní bolevici nehrozí a zfanatisovaného davu bych se také nebál. Dnení Èei jsou dost líní na
to, aby se zvedli od televizorù. Jene tøeba právì ta televize
dokáe dosud myslící a cítící zodpovìdné jedince divnì
manipulovat. Tøeba tím, e bude zpochybòovat rozhodnutí
øádnì jmenovaného úøedníka, který zruil v rezervaci sjezdovku, její provozovatel opakovanì neplnil pravidla stanovená pro její provoz. Napadla mì sjezdovka, moná proto
e jsem se právì od té, o ní mluvím, vèera vrátil, ale vy mi
rozumíte: teï nemluvím o dívèím kmeni Junáka a 22. únoru, teï nemluvím o èeském skautingu, teï mì zajímá mìsto, ve kterém bydlím, a zemì, v ní iji, a musím si pokornì
øíct: Byl jsem sobecký, nelaskavý, pohodlný, povrchní... Panu
Battìkovi musím podìkovat za modrý seitek a tìm, kteøí
doèetli a sem, vysvìtlit ten patetický titulek. Dovolil jsem
si v nìm parafrázovat slova Roberta Baden-Powella, která
øekl na svìtové konferenci skautek v roce 1926: Máte vìtí
monosti, ne si myslíte. Pøestaòme si myslet, e jsme bezvýznamná sloka spoleènosti, a vìøme si, e máme vìtí
monosti, ne si leckdo myslí. To je výsledek mého zamylení k 22. únoru 2002.

OHROUJÍ PRAHU JETÌ DNES POVODNÌ?
Nejvìtím nebezpeèím pro Prahu je Berounka a Sázava. Domnívat se, e Vltavská kaskáda brání povodním, je mýtus.
Pokud chcete vìdìt víc, zveme vás do Muzea hlavního mìsta Prahy na výstavu, která vám o povodních prozradí takøka ve.
Výstava má tøi èásti. První dozajista potìí vìechny zájeme o praskou krajinu a historii. Vychází z letoního výzkumného
projektu Klasifikace podnebí Prahy a kromì jiného se zamìøuje i na nìkteré zajímavosti praského klimatu, dosud neznámé èi málo známé, avak významné. Dozvíte se tu nejen o podnebí Prahy v irích souvislostech, ale také o místních zvlátnostech. Tøeba to, jak zástavba a umìle zmìnìný povrch zemì ovlivòují teplotu a proudìní vzduchu, vlhkost èi vznik mlh.
Druhá èást výstavy doumentuje povodnì na praském území. Je o tom, kdy a jak v Praze roste voda a co napomáhá
vzniku povodní v èeské kotlinì. Ty nejnièivìjí povodnì v historii jsou tu pìknì vyobrazeny - na dobových grafikách,
fotografiích, ba dokonce na vybraných umìleckých pøedmìtech.
Cílem tøetího výstavního oddílu, na nìm se mimo jiné podílel také odbor krizového øízení Magistrátu hlavního mìsta
Prahy, je pøedevím seriózní pouèení: je stoletá voda opravdu nebezpeèná a v èem? Najdete tu pravdivé informace o ochranì Praanù pøed vodním ivlem. Výstava vyvraí døíve íøené polopravdy, ba pøímo mýty, o údajné ochranì Prahy Vltavsou
kaskádou: nejvìtí nebezpeèí toti Praze hrozí od øek Berounky a Sázavy. Souèasnì se tu dokumentuje fakt, e ochrana
mìsta, jeho obyvatel a jejich majetku je dnes u pomìrnì solidní. Souèástí výstavy je nìkolik modelù. Ten nejzajímavìjí
ukazuje, jak se rozlije voda po Praze pøi urèitém stupni povodnì. Spatøíte tu také poèítaèové animace a simulace povodòových situaí.
Oddíl výstavy o povodních pøipravili pøední èetí hydrometeorologové ve spolupráci s historiky a nejvýznamìjími firmami, které se zabývají ochranou Prahy pøed následky povodní. Výstava je prvním souhrným pokusem informovat o souèasném reálném nebezpeèí povodní a o ochranì pøed jejich nièivými následky. Vypovídá také o osudeh investic do protipovodòové ochrany. A navíc je doplnìna anketou právì pro vás: máte jedineènou monost vyslovit se k otázce, zda uskuteènit
èi neuskuteènit bariérovou ochranu levého bøehu Vltavy v místì malostransé zástavby.
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VÝSTAVBA PØEHRAD NA VLTAVÌ
SLAPY

K výstavbì vodního díla bylo vyhlédnuto místo, vyhovující geologicky a fixované na konec vzdutí vybudovaného
tìchovického stupnì. Stavba byla zahájena v r. 1949, provoz elektrárny zahájen v r. 1954. Zatìkávací zkoukou byl
prùtok velkých vod v èervenci 1954 pøi dosud nedokonèené
výstavbì.
Hráz vodního díla je pøímá, gravitaèní s elektrárnou v tìlese hráze. Vodní dílo je zaloeno na amfibolitech jílovského pásma výborné jakosti. Výka hráze nad základy je 65 m.
Zdivo je betonové (180 kg cementu na 1m3 vibrovaného
betonu a 230 kg cementu na 1m3 betonu litého). Proti úèinkùm agresivních vod byl proveden ochranný nátìr návodního líce infiltraèním nátìrem a dvojnásobným asfaltovým

K CHYSTANÉ OPRAVÌ
KARLOVA MOSTU
V souladu se zákonem 199/94 Sb. byla vyhláena
veøejná soutì pro výbìr zhotovitele I. etapy opravy
Karlova mostu, tj. v úseu od Malostranské vìe ke
schoditi na Kampu.
Samotné soutìi, vyhláené v roce 2001, pøedcházelo dlouhé období pøípravných prací, oponentur
a doplòujících, zpøesòujících prùzkumù. Jen
v letech 1976-94 bylo zpracováno 23 prùzkumných
a projektových prací, které jsou dokladem intenzivní a rozsáhlé odborné e expertní èinnosti, zabývající
se problematikou prùzkumu a poruch i návrhy na
opravy Karlova mostu.
Výsledky shrnula Zpráva o doplòujícím stavebnì
technickém prùzkumu pro VO Karlova mostu,
zpracované PUDIS(1992), a následnì Odborné
stanovisko k opravì a rekonstrukci Karlova mostu,
zpracované ÈVUT(1994). Z obou dokumentù pak
vychází projekt Oprava Karlova mostu, I. etapa.
Projekt proel øádným øízením pro vydání stavebního povolení a tomuto øízení pøedcházela oponentura
expertù, která urèila jednu ze ètyø navrených
variant opravy Karlova mostu. Zahrnuje èást mostu
od Malostranské mostecké vìe a ke schoditi, má
poskytnout dílèí informace, které nelze získat
v rámci prùzkumu bez vìtích zásahù do konstrukce
Karlova mostu. Získané poznatky a zkuenosti
budou následnì vyuity pøi zpracovávání opravy
Karlova mostuv druhé etapì. Vechny tyto snahy
mají za cíl zastavit dalí naruování kamenné
konstrukce Karlova mostu tak, aby zùstal zachován
ve své souèasné podobì budoucím generacím. Dalí
odklad by znamenal rozsáhlejí následné zásahy,
vèetnì výmìny pùvodních kamenných blokù.
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nátìrem. V mezích kolísání byl proveden nátìr syntetickou
pryskyøicí s hliníkem. Pod základy byla zøízena injekèní clona
ze dvou øad vrtù ve vzdálenostech 4 m achovitì vystøídaných a vedených a do hloubky 15 m.
Tìleso hráze se odvodòuje systémem svislých drenáních
trubek o prùmìru 20 cm, zaústìných do revizních chodeb.
Dilataèní spáry jsou tìsnìny dotlaènými elezobetonovými
klíny s mìdìným plechem. Tìsnìní vodorovných pracovních
spár bylo provedeno torkretaèními pásky 30 cm irokými, 3
cm tlustými, které byly pøikryty izokrytovými deskami.
Koruna pøelivu o 4 polích je pøemostìna. Zdr se vypoutí dvìma potrubími o prùmìru 4 m. Na návodní stranì jsou
instalovány tabulové rychlouzávìry, na vzduné stranì Johnsonovy ventily.
Pøepadová plocha mezi 4 poli hrazenými segmentovými
hradicími tìlesy (8 m vysokými) pøechází do skluzu upraveného na støee elektrárny (typ Lyaøský skok). Odtud voda
volnì pøepadá do vývaru v podhrází. Tato koncepce je prvá
toho druhu u nás a øeení má nìkteré charakteristické prvky,
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jich se pouilo poprvé v technické praxi. Ke zdárnému øeení pøispìl i hydrotechnický výzkum na modelech. Zejména správný tvar skluzu byl na modelu ovìøen. Odrazová plocha na konci skluzu je opatøena betonovými rozráeèi, které
pùsobí rozptýlení a provzdunìní pøepadajícího paprsku vody
pøed dopadem do vývaru. Zøízení rozráeèù tak umonilo
omezení délky i hloubky vývaru.
Stavba vodního díla se provádìla pod ochranou sypané
jímkové hráze, vysoké asi 20 m, s betonovým jádrem zaloeným na kesonech. Voda Vltavy se pøevádìla bìhem stavby obtokovým tunelem ( = 10 m, h = 12 m), take volná
stavební jáma umoòovala plné rozvinutí stavebních prací
a dodrení termínu uvedení díla do provozu. Hospodárná
kapacita obtokového tunelu byla stanovena z køivky trvání
prùtokù za posledních 60 let a hydrotechnickým výzkumem
byla stanovena vhodná úprava vtoku i prùøezu.
Obtokový tunel pro nadrování vody ve zdri se uzavøel
elezobetonovým uzávìrem øeeným jako plovoucí konstrukce. Uzávìr byl splaven nad vtok do tunelu a zaplnìním vnitøních prostor vodou sputìn k zahrazení vtoku.
Elektrárna, umístìná v tìlese hráze pod pøepadovými skluzy, pracuje jako pièková a její prùtoky jsou vyrovnávány
ve tìchovické a vranské zdri. V elektrárnì jsou instalovány tøi Kaplanovy turbiny s hltností po 100 m3/s. Svého èasu
byly tyto výrobky èeskoslovenského strojírenství jedineèným dílem toho druhu ve svìtì. Prùmìrná roèní výroba èiní
300 mil. kWh.
Pøi výstavbì vodního díla se v irokém mìøítku pouilo
prefabrikovaných dílù ( svaøovaných karkasù se zavìeným
bednìním na støee elektrárny, prefabrikovaných konzol,
stropních desek, nosníkù na mostì pøes pøepady aj.). Zvlátním technickým problémem bylo utìnìní a izolace støechy
pøetékané elektrárny. Dilataèní spáry byly utìsnìny gumovými pásy do elezných úhelníkù s pásy mìdìného plechu.
Celá plocha byla pøelepena izokrytovými deskami, skelnou
jutou a dvìma nátìry asfaltem za horka.

2001/2002
Výstavba vodního díla omezila plavbu vorù, je se na Vltavì po staletí provozovala. Hospodáøskými úvahami se dolo k závìru, e není hospodárné budovat nákladná stavební
zaøízení pro lodì a 1000 ta e je úìelné omezit nosnost na
300 t. Pøi vodním díle je pamatováno na monost zøízení
pøepravního zaøízení pro lodì do 300 t.
Lodní pøeprava se sleduje ve 2 variantách: lodní eleznicí
neb svislou achtovou komorou.
Lodní eleznice ve sklonu 30° by pøepravila lodì ve zvlátní vanì rozmìrù 6 x 33 x 2,3m na výku 56m v trati dlouhé
145m. Na dojezdový objekt navazuje plavební kanál s komorou, která vyrovnává výkyvy hladin ve zdri. Záhlaví této
komory bylo vybudováno ji za stavby pøehrady. Varianta
se svislou achtovou plavební komorou je unikátním øeením, pøi èem se vyuije obtokového tunelu, který slouil
bìhem stavby k pøevádìní vody. achtová komora má obdélníkový pùdorys ( se zaoblenými kratími stranami) 6,5m
x 33m a bude vysoká 55m. Dnes je k dispozici pro pøepravu
sportovních lodí transportní vùz ( autojeøáb) nosnosti 4t. Pro
budoucno je
vyøeeno pøepravování tohoto druhu lodí
(sportovní do
1t) zvlátní eleznicí z horní
vody do spodní.
Vzdutí vodního díla zasáhlo hluboce do
vltavského
údolí. Bylo nutno zøídit náhradní komunik a c e
a komunikaèní
sí, naruenou
vysokou zátopou, úèelnì
spojit. Byly vybudovány dva
vysoké mosty u Cholína a ivohotì.
Celkový obsah nádre je 270 mil. m3. Zatopená plocha
1392 ha. Délka zdre 44km. V zátopì bylo vykáceno 260 ha
porostù a vykoupeno 345 objektù. Za zatopenou obec Zvirotice bylo vybudováno vzorné zemìdìlské sídlitì ve stylu
socialistického realismu s prvky vesnice. Pro ubytování dìlníkù zamìstnaných na stavbì byly zøízeny dìlnické ubytovny v rabyni, které po skonèení díla byly pøedány rekreaèním
úèelùm pracujících ROH. Pro zamìstnance provozu elektrárny a vodního díla byly postaveny v novém sídliti v Tøebenicích bytové jednotky se správní budovou provozovatelù. Vechna sídlitì jsou vybavena soustavnou kanalizací
a vodovodem na pitnou vodu.
Nové slapské jezero umoòuje dnes turistickou dopravu
ze Slap a do Kamýka. Na místì hlubokého údolí vzniklo
nové prostøedí. Umìlé jezero zasahuje hluboko do boèních
údolí, vytváøí zálivy, poloostrovy a ostrovy. Vláda vymezila zvlátním usnesením rekreaèní oblast urèenou pro nejirí lidové vrstvy. Pro turistiku byly vybudovány pøepychové
hotely (ivoho, Vestec, Hrazany).
V zátopì zdre leí pod hladinou vody první zdýmací zaøízení u upanovic, vybudované v roce 1790, které bylo první
tohoto druhu u nás.
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Sklonìni k vodì
7. Peøej

Takové libozvuèné slovo! Mnohovodá jarní øeka ji skryje naedlým vlnobitím z tajícího snìhu. S jarem pak voda
zjasní, vlny ozdobí støíbrné høebínky k slavnostem pøibývajícího slunce. Teï, teï se rozbíjejí o kameny a bìí od
tìch balvanitých staøeèkù øeèitìm dál v neustálém pospìchu.
A slunce vyhraje boj s chladem a vyhøeje kameny, které omyly a opustily jarní vody, bude u øeka pøipomínat
spí mlèenlivé procesí shrbených staøenek a staøeèkù, tìce kráèejících balvanù, svlaovaných vodou, která
proudí tu skryta, tu v nesèetných prudkých vzepìtích své pradávné cesty.
Peøej - takové libozvuèné slovo. Kdybych se chtìl vyuèit básníkem a hledal k nìmu do verù rým, asi bych
nenael jiné, ne veøej, to starobylé oznaèení pøitesaných døev støeících vchod, støeících lidské vcházení
i vycházení. Asi by se mi hodilo. Peøeje toti mohou být i veøejemi. Tudy se pøece také nìkam vstupuje, vplouvá,
vjídí. Je tu otevøena brána dovednosti, odvahy, plaveckého umìní pøekonat nastavené pøekáky a zkusit se
prodrat tudy, kudy se nae øeka prodírá u miliony let. Ty zaoblené a omelé kameny jsou její dílo, stopy
nesèetných návratù nesèetných kapek vody a jejich neutichající práce na tváønosti krajiny.
Co e takové plavbì peøejemi pøedchází? Rozhodnutí. První pokusy. Prvotní neúspìchy. Koneènì úspìch!
Opakování plavby pak pøinese i radost.
To je i má cesta peøejemi ivota. Tam dole tuím klidnìjí vodu, mírný proud, bezpeènìjí plavbu, ale stejnì
nebo i více námahy, protoe místo úvah ke vem tìm slovùm, která provázela první odváné rozhodnutí teï
pøistoupila zkuenost.
Jak je v plavbì, tak je i v ivotì zkuenost solí ivota. Získat ji není snadné, ale stojí za to ji mít. Vlastnì by
bylo lepí øíci: udìlat ji. Ono to opravdu dá práci. Musíme pracovat na sobì, musíme hledat tìch, kdo u cestu
znají, li tudy toti pøed námi. Musíme se ptát nejen jich po smyslu cesty a tøídit pak jejich rady, abychom
sobì vybrali tu pravou. Musíme se zeptat i pøátel - knih a v tìch mapách lidské zkuenosti najít cestu pro
sebe.
Musíme být na cestì, být si vìdomi cíle. Nìkde v daleké údolní nivì je cíl jednìch, nìkde v moøi druhých, jetì
jiní míøí a do vzdáleného vlnobití oceánu a dál na jeho druhý bøeh. Doplují. Kdo z nich byl úspìnìjí?
Nevím, ale zdá se mi, e cíl kadé té plavby nìjak odpovídal velikosti odvahy, která zdolala tu první peøej. Taky
vím, e nezáleelo vdycky na délce plavby, ani na skvìlosti cíle. Mnohem víc záleelo na tom, jaká ta plavba
byla, co o ní øeklo svìdomí. Podle toho toti vypadá i ivot v cíli.
Odvaha zúroèená zkueností a vytrvalostí dává
jistotu. Jistota, to je domov: ten doèasný na lodi
a pod stanem, na táboøe; ten dlouho hledaný
a jetì déle itý v prostøedí vlastní rodiny. Mìli
jsme tìstí. Nali jsme pøátele, nali jsme
vìrnost. Peøeje nás u nedìsí.
Snad nebude pøíli chmurné, kdy jako teèku za
dnením zamylením pøipojím skautský epitaf
jednoho z mých pøátel, jeho plavba peøejemi
ivota za nepøíznì èasù byla zvlá obtíná:
Je doma lovec z pohoøí.
Je doma plavec z úmoøí.
Zde leí, kde chtìl vdycky být.
Vá Petr Hájek - Balú
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Jirka Hold - Amateur

GUADALCANAL 4.
aneb: Japonci útoèí

Minulé pokraèování historie bitvy o Guadalcanal jsem
zakonèil konstatováním, e Japonci se úspìnì vylodili na
ostrovech TULAGI a FLORIDA, co jsou mení ostrovy nedaleko Guadalcanalu. Japonci zapracovali a tak v nìkolika
dnech na Tulagi nainstalovali a uvedli do provozu radiostanici, rozmístili protiletadlová dìla a pilnì zaèali pøestavovat
pøístav, aby tam mohli umístit své hydroplány. Guadalcanal
sám je zatím nezajímal, jen obèas tam vyslali loupenou
výpravu, která mìla za úkol pochytat domorodce a pøevézt
je na Tulagi, kde je donutili otrocky pracovat na stavbì pøístavu. Kromì toho vdy uloupili z majetku domorodcù dobytek i skromné zásoby potravin. Jene okolnosti brzy Japonce donutily, aby se zaèali zajímat i ostrov Guadalcanal.
Ty okolnosti byly dost závané, ve dnech 4. a 6. èervna
byla toti vybojována námoøní bitva o atol Midway, kterou
Japonci (poprvé v této válce) prohráli. Japonský císaøský
generální táb musel zmìnit strategický plán a Guadalcanal
v nìm mìl sehrát dost dùleitou roli, Japonci si jej toti vybrali k výstavbì dùleitého letitì pro tichomoøskou oblast.
A protoe Japonci jsou národ pilný zaèali okamitì s pracemi a to s vervou pøímo nevídanou.Jene zpravodajská sí
spojencù také nezahálela a tak se brzy spojenecké táby dozvìdìly o podezøelé èinnosti na Guadalcanalu. Abych se drel konkrétních faktù, tak to bylo dne 4. èervence 1942, kdy
prùzkumné letadlo US NAVY poøídilo pøi svém pøeletu
Guadalcanalu nìkolik velmi zøetelných fotografií. Je nutno
podotknouti, e to bylo jen dva dny poté, co se Výbor náèelníkù tábù rozhodl zahájit útoèné operace. Jene, jak to tak
u administrativ (i u té vojenské) bývá, od rozhodnutí k uskuteènìní nìjakého plánu je dlouhá, pøedlouhá cesta. Ale pár
fotografií z prùzkumného letounu vyvolalo poplach v Hlavním stanu v Pearl Harbor, kde tehdy admirál Nimitz sídlil.
Z fotografií bylo toti jasnì znát, e japonské letitì pod krytem kokosových palem je ji takøka dohotovené a e by japonské letouny odtud startující mohly pùsobit spojeneckým
silám v Tichomoøí nesmírné potíe. Ale nejen oblast jiního
Tichomoøí, ale i Nové Hebridy a Nová Kaledonie by byly
v dosahu japonských bombardérù. Obsadit tedy Guadalcanal
s letitìm se stalo prioritní úlohou. Take ji 10. èervence
1942 (pro americkou vojenskou administrativu nevídaná to
rychlost, co dokazuje, jak váná situace byla!) vydal admirál Nimitz operaèní rozkaz viceadmirálovi Ghormleyovi, aby
dobyl a obsadil ostrovy Tulagi a Guadalcanal. Viceadmirál
Ghormley mìl na starosti strategickou stránku operace a viceadmirál Frank Fletcher se staral o taktické velení. Není
zde bohuel dost místa uvádìt seznam váleèných lodí, které
byly shromádìny k celé váleèné operaci. Jen se zmíním
o tom, e pøipluly letadlové lodi Saratoga a Enterprise,
nová bitevní loï North Carolina a dalí tìké køiníky,
lehké køiníky, mnoho torpédoborcù, dva tankery a nìkolik
velkých transportních lodí. K americkým silám se pøipojily
i tøi australské køiníky a britské torpédoborce. Celé toto hladinové seskupení mìlo podporovat Jihopacifické letectvo,
jeho letadla startoval ze základen na Nové Kaledonii, Samoi a Fidi. Ale ten nejhlavnìjí, nejtìí a pravdìpodobnì
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i nejkrvavìjí úkol mìla provést americká námoøní pìchota
( US MARINERS) pod velením jednoho z nejschopnìjích
dùstojníku námoøní pìchoty, jeho jméno bylo Alexander
Archer Vandegrift. Mu, jeho jednotky pak celých 6 mìsícù hrdinnì bojovaly na Guadalcanalu. Generálmajor Vandegrift se pustil ihned do organizaèní práce. Co mu vak
nesmírnì chybìlo byly jakékoliv informace o ostrovech, ne
nì mìly jeho jednotky zaútoèit. Mapy jiních alomoun
prakticky neexistovaly a vznikla naprosto kuriosní situace,
kdy se operaèní táby musely orientovat a plánovat podle
nìkolika starých nìmeckých map, které byly nakresleny poèátkem století !! To je, jakoby jste plánovali se svým oddílem sjezd Vltavy podle map z dob rakousko-pruské války
v roce 1866. Jene pøece se jen nalo východisko. Na ostrovech alomounova a Bismarckova souostroví existovala toti dobrovolnická sí australských obèanù zvaná Australská pobøení hlídková sluba. Tito odvání Australané
obsluhovali radioamatérské (a pozdìji i dodané vojenské)
stanice, sledovali Japonce a pøedávali pravidelné zprávy do
ústøedí v Sydney. Hlavnì v poèáteèních mìsících války podávali tito stateèní civilisté zprávy nesmírné dùleitosti, na
pøíklad o poèetních stavech japonských sil, pøeletech letadel
a o pohybù japonských expedièních sil. Díky jejich zprávám se spojenecké velení mohlo pøipravit na japonské nálety
a spojenecké stíhaèky mohly vèas vzlétnout k protiútokùm.
Èlenové této australské organizace zachraòovali i sestøelené
letce, podle dochovaných archivních zpráv tìch letcù bylo
jen v prvním roce války kolem stodvaceti. Samozøejmì, e
se Japonci brzy dozvìdìli, odkud se berou zprávy, které jim
èinily potíe a proto jejich zpravodajské orgány tyto australské dobrovolné radisty horeènì hledaly. Ale i domorodí obyvatelé podporovali Australany a jen díky domorodé pomoci
mohli tito bílí zpravodajci v dungli pøeívat a udret vysílaèky v provozu. V pøípadì zajetí Japonci nemohli radisté
èekat nic jiného nì nelidské muèení a smrt. Mnoho jich takto
zahynulo a mezi tìmi, kteøí pøeili jsou nositelé nejvyích
spojeneckých vyznamenání. Budi podotknuto, e mezi nimi
je i 16 australských skautù. Velitelem a organisátorem této
hlídky na Guadalcanalu byl australský major (skaut!) Martin Clemens. Ten odeslal jednu z nejdùleitìjích zpráv, e
Japonci náhle na Guadalcanal pøesunuli celý pluk japonských enistù a e urychlenì pracují na stavbì letitì. I tato zpráva urychlila pøípravy spojencù na vylodìní. Pomineme zde
rozpory ve spojeneckém tábu, kde docházelo ke sporùm,
zda v plánovaném èase opravdu vylodìní uskuteènit nebo
termín dne D jetì odsunout. Kadopádnì ale dne 7. srpna 1942 tìký køiník Quincy v èele operaèního svazu
zahájil palbu ze vech svých dìl na guadalcanalské pobøeí.
Souèasnì i letadla z letadlových lodí zaèaly bombardovat
nìkolikakilometrový pás pobøeí, kde mìlo probìhnout vylodìní námoøní pìchoty, která se nacházela na palubách transportních lodí. V 6 hodin a 50 minut zmlkla lodní dìla, spojenecké bombardéry ukonèily bombardování a na jejich místa
dokonèení na následující stranì
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Experimentální archeologie VI.

NEJEN CHLEBEM IV JE ÈLOVÌK
Pavel Bár - Pavlík

Èlovìk je dozajista iv nejen chlebem, ale i krásou. A krása není vynálezem moderní doby, ale patøí k èlovìku od pradávna. Ji v dobách pøed mnoha stovkami let chtìli lidé vypadat dobøe, hezky se ozdobit a upravit. K ozdobení se pouívaly
kosti, pozdìji i bronz a jetì pozdìji i elezo. V naem oddíle je nejoblíbenìjí výroba perkù z bronzu, proto jí vìnuji
dnení èlánek.
Slovo bronz je zámìrnì v uvozovkách, protoe jen velmi málo skautù si mùe dovolit vyrábìt perky z opravdového
bronzu. My místo nìj pouíváme mìdìný drát na rozvod elektrického proudu.
Ale zpìt k bronzu. Je to slitina mìdi a cínu, taje pøi teplotách 900-1100 °C. Dá se zpracovávat za tepla i za studena, kovat
i letit. Kovotepci døíve pouívali høivny (do podkovy ohnuté a na koncích roztepané bronzové tyèinky). Pøi archeologických nálezech byl zjitìn obsah mìdi v tìchto percích od 85 a témìø do 100 procent, proto si mùeme dovolit pouívat
mìdìný drát.
Pro zpracovávání nám postaèí kletì, dále kladívko, kovadlinka a tepelný zdroj (napø. ohnitì, havé uhlí). Nejvìrnìjí
zpùsob pro zahøátí mìdi je výheò (na táboøe ji lze vytvoøit jako mìlkou jamku v zemi o prùmìru 30-40 cm se zvýeným
okrajem, vymazaná jílem, ve které se topí døevìným uhlím a dmýchá se do ní vzduch).
Ozdoby lze vytváøet tepáním za studena, kov není pøíli tvrdý a je tvárný. Postupnì se vak vytvrdí a zaèínají se v nìm
vytváøet praskliny. Ty odstraníme nahøátím v ohniti (ve výhni). Po ohøátí do záøivì èerveného áru drát vyjmeme a necháme na vzduchu vychladnout, èím získá zpìt své pùvodní vlastnosti. Ochladit lze drát i ponoøením do studené vody, výsledek je stejný. Pøi naich èinnostech jsme získali po ponoøení do vody jetì navíc velmi hezké barevné zbarvení.
Po poèáteèních neúspìích se brzy zdokonalíme a budeme schopni materiál zpracovávat podle naí pøedstavy. Lze jej
nechat v kruhovém prùøezu èi z nìj vytepat ètvercový prùøez a ten napøíklad zúit do pièky. Ètvercový prùøez vyuívali
tepci proto, aby spony a perky vypadaly co nejlépe. S takto zpracovaným drátem lze vytváøet spoustu rùzných ozdob.
Základním tvarem je spirála. Tu získáme zatoèením drátu právì do tohoto tvaru, nejprve kletìmi, se zkuenostmi i pouhou rukou. Spirálky se stáèí hranou k hranì. Nejtìí je namìøit si délku materiálu, jakou budeme potøebovat. Toho dosáhneme pouze zkuenostmi a praxí. První pokusy se opravdu málokdy podaøí. Pokud výsledek práce opravdu nestojí za moc,
není nic jednoduího ne drát rozmotat a zaèít vinout znovu.
Archeologické nálezy ozdob mají edozelenou barvu (patina), ale pùvodní barva byla ta, kterou získáváme i my - èervenohnìdá. perk mùeme vyletit - popelem nebo také pøeslièkou.
Na obrázcích vidíme nìkolik nápadù a návrhù, jaké perky, ozdoby, spony, prsteny,
pøívìsky a náramky vytvoøit.
Takový bronzový perk je nejvhodnìjí ozdobou k vaemu pravìkému obleku, avak
nejen k nìmu. Urèitì zazáøíte, pokud si jej
vezmete i dnes na nìjaký veèírek. Kadopádnì si mùete být jisti, e vás tam s takovou, vlastnoruènì vytvoøenou ozdùbkou, nebude mnoho.
Prameny a obrázky:
H. a J. Èervinkovi: Výpravy do pravìku

Gudalcanal

dokonèení z minulé strany

nastoupily stíhaèky, které mìly vyloïujícím se námoøním
pìákùm poskytovat ochranu ze vzduchu. Souèasnì velitel
dopravních lodí kapitán Reifsnider vydal rozkaz Výsadek
na bøeh! K nejvìtímu podivu vech se z ostrova vùbec
neozvala obranná palba a vichni nervóznì oèekávali ze strany Japoncù nìjakou léèku, pravdìpodobné zahájení znièující palby na pøistávající èluny. Ale stále se nic nedìlo a stalo
se to, co vùbec nikdo nepøedpokládal, e toti vylodìní Japonce naprosto pøekvapilo a zaskoèilo, take se vùbec nezmohli na obranu. Amerièané se domnívali, e na Guadalcanalu je nejménì 5.000 japonských vojákù, kteøí se fanaticky
postaví na odpor. K tomu fanatickému odporu dolo pozdìji, ale v tìchto chvílích se opravdu nic nedìlo, sem tam padl
z japonské strany ojedinìlý výstøel. Pozdìji se pøilo na to
e tìch Japoncù bylo na Guadalcanalu pouze asi 2.200 a z toho bylo okolo 1.700 muù enijních jednotek na stavbì le-

titì. Japonci se tedy ve zmatku stáhli dále od pobøeí, do
dungle a na místì zanechali spoustu výzbroje, výstroje a potravin. Americké jednotky tak pomìrnì snadno obsadily rozestavìné (a témìø hotové) letitì a japonský tábor. V té chvíli pokraèoval i americký útok na mení ostrùvky Tulagi,
Gavuto, Tanambogo a Florida. Tam vak byl japonský odpor mnohem vìtí, ale tím se nebudeme tady zabývat, nae
pojednání se vzhledem k tématu NAVIGAMUS 2003 bude
týkat pouze vojenské historie Guadalcanalu. Poznamenávám
jetì, e se pozdìji v pøítích dnech japonské táby vzpamatovaly a americké výsadkové jednotky musely èelit vzduným útokùm. Bohuel dolo i u amerických tábù ke zlým
omylùm a nepøesnostem, které ve svých dùsledcích vedly
k nejhorí pohromì, kterou US NAVY kdy utrpìla. Míním
tím bitvu u ostrova Savo, kde námoøní síly USA musely
proít nejhorí poráku ve své existenci. Touto bitvou se
tady zabývat nebudeme, ale její dùsledky se promítly i do
bitvy o Guadalcanal.
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H K V S
Zápis ze zasedání HKVS,
které se konalo 22. 2. 2002
v Nymburce
Pøítomni: Vezír, Sam, Radu,
Pinda, Ikki, Mikki, Oskar, Amateur, Jack, Yankee, Pavel, Dìda,
Bimbo, Dáda, Daisy, Mao, Jeek, Sten, Majda, Slùnì, Vlasta, Vulkán, York, Mája, Flint,
Guma
Krajtí kapitáni projednají ve svých krajích návrh HKVS,
aby 2,- Kè ve prospìch WAGGGS zaplatili vichni vodní
skauti bez rozdílu pohlaví.

H L Á S Í

Ikki - Kurs k Øádu plavební bezpeènosti se na jarním srazu K+K nejspí uskuteèní, zkouky vùdce malého plavidla
zcela jistì nebudou.
HKVS - nová verze adresáøe (celá akce je nutná mimo
jiné i kvùli letonímu pøeèíslování telefonù) by mìla být pøipravena do tisku zhruba do prázdnin. Z tohoto dùvodu je
tøeba soustøedit adresy jednotlivých pøístavù a oddílù po krajích. V adresáøi bude zvlá adresáø HKVS, v jednotlivých
krajích bude vdy zvlá uveden krajský kapitán a potom
jednotlivé pøístavy a oddíly. Opravený adresáø zalou krajtí kapitáni Radu: Radka Valeová, Waltrova 14, 318 10
Plzeò, radka.valesova@post.cz

Vezír podal informaci o struktuøe vedení a koncepci vzdìlávání ústøedních orgánù Junáka. Financování rùzných aktivit bude koncipováno tak, aby se koneèný efekt vloených
prostøedkù objevil pøedevím ve vìkové skupinì skautù
a skautek. Pøedpokládá se vznik komisí pøi náèelnictvu, jejich struktura bude dost podobná struktuøe komisí HKVS.
Kraje mohou delegovat do jednotlivých komisí své èleny.
KVS vyuije stejného práva.

Vezír - informace o akreditaci vzdìlávání èinovníkù - probíhá jednání OVÈINu s MMT, pøinejhorím bude i pro letoní rok udìlena Junáku výjimka. Zdravotní akreditaci se
nejspí podaøí bìhem letoního roku dokonèit.

Mája - informovala o práci organizaèního tábu akce Evropský zítøek ji dnes. Organizaèní pøíprava probíhá. Krajtí
kapitáni zajistí ve svém kraji pokud mono co nejrychlejí
vyplnìní dotazníkù, které vyly v Kapitánské potì è. 6.

Plzeò - v lednu se uskuteènila víkendová akce KAPKy teorie a výlet na bìkách. Pøístav Omaha se aktivnì úèastní
zajiování Západoèeského Jamboree.

Oskar - pøedloil jednu ukázkovou stranu obrazového jachtaøského slovníku.. Majdì budou pøipraveni pomoci pøi tvorbì obrázkového slovníku Oskar, Pinda, Dìda, Agir. Dolo
ke zpodìní recenze slovníku
Sten - informoval o pøípravì SKARE, Flint se pokusí zajistit bóje.
Bimbo, Vezír - na jarním srazu se budou podávat pøedbìné pøihláky na Navigamus 2003 - ty pøedevím rozhodnou o pøidìlení do jednotlivých loïstev. Na podzimním srazu
budou uspoøádána zasedání generálních tábù obou loïstev.
V prùbìhu letoního jara by se mìli Vulkán s Myákem seznámit s terénem.
Jeek, Pavel, HKVS - probìhla informace o vzdìlávacích
akcích na rok 2002. Admiralitní plavba se letos neuskuteèní.
Kapitánská zkouka a KAPKA - v souèasné dobì probíhá
urèité pøestrukturování jejich obsahu, aby je bylo mono
zaøadit do systému kvalifikaèních zkouek Junáka, nicménì
jejich obsah byl doplnìn pouze o jeden bod. Poøádání kapitánské zkouky a KAPKY se dává na vìdomí OVÈIN (odbor pro výchovu èinovníkù) - formuláø o sloení komise se
vyplòuje tøikrát, jednou zùstává v materiálu akce, jednou se
odesílá na HKVS, jednou na OVÈIN. Lesní kursy jsou v souèasné dobì (podle pøedbìných pøihláek) naplnìny zhruba
z poloviny a dvou tøetin (prùmìrnì - jeden je ji zcela zaplnìn).
Radu - Byla dokonèena lodní kníka s nováèkovskou
zkoukou vlèat a svìtluek. Lodní kníka bude k dispozici
na jarním srazu K+K za 35,- Kè.
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Zprávy krajských kapitánù
(ano, já Samovi tuto formulaci navrhl, ale je to patnì,
Krajský kapitán je èlenem HKVS!!!)

Støední Èechy - v souèasné dobì probíhá pøíprava KAPKy. Krajský kapitán pracuje na adresáøi vodních skautù kraje. Kolínská pádla se uskuteèní ve dnech 14. 6. a 16. 6.
2002 v Kolínì.
Liberec - pøedán návrh vzhledu miniatury støíbrného bobra na øádovou stuku. Aka pøipomíná trvající poadavek na
texty a fotografie na propagaèní materiál vodních skautù.
Mimoòské pádlo se uskuteèní 8. 6. 2002. 18. 5. se uskuteèní
splutí Jizery s holandskými rovery. V èervnu a zaèátkem
èervence probìhnou slavnosti Nisy. Dìtský den na liberecké
pøehradì se uskuteèní ve dnech 24. 5. a 26. 5.
Pardubice - 3.3. bude zahájen kurs KAPKA. V dubnu se
v souèinnosti s praskými rovery uskuteèní Pardubický tøíatlon. V prùbìhu bøezna se uskuteèní krajské sportovní akce
vodních skautù - stolní tenis a fotbal.
Ústí n. Labem - krajský kapitán se seznámil se souèasným
stavem vodních skautù v kraji. V Terezínì funguje pøístav
vodních skautù, v Lounech a Litomìøicích pak fungují samostatné oddíly. Samostatný oddíl v Roudnici n. Labem
bohuel ukonèil svou èinnost.
Karlovy Vary - støedisko Lilie, jeho souèástí byl i vodácký oddíl vystoupil z Junáka. Pøi diskusi o této události HKVS
znovu pøipomíná, e vechny pramice P 550 jsou alespoò
zèásti majetkem HKVS, protoe byly poøízeny z dotací
HKVS a HKVS vlastníkem duevního majetku s touto lodí
spojeného. Mattoni Cup - bude organizována prezentace VS,
je mono zajistit ubytování a stravu pro pøípadné zájemce
o splutí Teplé.
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Èeské Budìjovice - informace o zkoukách KAPKA, krajský kapitán rovnì pøipravuje skládání kapitánských zkouek. Byl poøízen adresáø vodních skautù kraje. Pøipravuje se
setkání vodních skautù kraje na Lunici.
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Praha - zkouky KAPKA se uskuteènily na podzim, v prùbìhu roku bude dalí bìh. Bude uskuteènìn kormidelnický
kurs (ji nyní je zcela naplnìn). K 90. výroèí skautingu má
být poslední víkend v èervnu na Støeleckém ostrovì postaven ukázkový vodácký tábor.

pøístavem Eskadra a 3. pøístavem Ostrava smírèí komisí ÚRJ
pokraèuje nevhodné chování vedení 3. pøístavu vùèi èinovníkùm pøístavu Eskadra. To bylo zèásti zavinìno tím, e
HKVS problém neøeil.
(Poznámka HKVS k øeení sporu mezi pøístavem Eskadra
Ostrava a 3. pøístavem Ostrava: HKVS není oprávnìn spor
øeit, protoe není vyí organizaèní jednotkou, ale metodickým orgánem se zvlátním statutem. Pøesto vyuil vech
dostupných prostøedkù pøedevím v morální rovinì, aby byl
spor otupen.)

Ostrava - zkouky KAPKA se uskuteèní v létì a na podzim. Sp³yw Odrañski se uskuteèní ve dnech 15. a 19.5. ve
spolupráci s polskými harcery. I pøes ukonèení sporu mezi

Zlín - koná se kormidelnická kola. Bylo navázáno spojení se slovenskými vodními skauty.
zapsal Sam

Zájemci o film o BP (video)
Mao z Jablonce nabízí nahrání. Na adresu: Antonín
Wiener, Liberecká 32, 293 01 Jablonec n. Nisou, zalete
prázdnou videokasetu na 60 minut se zpáteèní adresou
a penìzi na zpáteèní potovné.

sledovat na obrazovkách, rozhodla se Èeská televize
vydat postupnì celý cyklus na videokazetách. V tìchto
dnech pøichází do prodeje úvodní èást obsahující
prvních dvanáct dílù.
Na témìø 220 minutách je zachycen úsek Vltavy od
pramene a po Romberk doslova jez po jezu. Uvidíme
na ní nejen souèasnou Vltavu s kouzelnou pøírodou,
jezy, propustmi, samotami, osadami a mìsteèky vèetnì
nádherných leteckých zábìrù, ale i jak okolní krajina
i samotná øeka vypadaly v minulosti pøed úpravou,
likvidací, nebo zatopením mnoha míst, obydlí, jezù
a propustí. Podrobnì je zde zachycena i stavba Lipenské
pøehrady která zapøíèinila mnohé z výe zmínìných
zmìn. Vodáky a pøíznivce kanoistiky potìí nejen
znaèné mnoství zábìrù z plavby po øece v rùzných
dobách a z prùjezdù ji neexistujících, nebo zmìnìných
propustí na èastokrát dnes ji historických typech lodí,
ale i zábìry z prvosjezdu Èertových proudù v úseku
Lipno - Louèovice v roce 1958, nebo filmy a týdeníkové záznamy z rùzných roèníkù slalomových a sjezdových závodù pod lipenskou pøehradou vèetnì dvou
filmù z mistrovství svìta ve vodním slalomu v roce
1967. Pomocí filmových zábìrù se seznámíme nejen se
starými voraøi a plavbou na vorech, ale i s podrobnostmi jejich stavby a krásou, romantikou i nároènosti dnes
ji zaniklého voraøského øemesla. Na své si pøijdou
i milovníci pøírody, hradù, kláterù a jiných pamìtihodností. I oni pomocí filmových zábìrù uvidí jak vypadaly
v dávné i nedávné minulosti a navíc se seznámí s nìkterými, jetì nedávno veøejnosti nepøístupnými místy.
Videokazeta Vltava v obrazech by mìla být souèástí
videotéky nejen vech vlastníkù videopøístrojù, kteøí
mají vztah k své vlasti, jejím pamìtihodnostem, krásám,
historií a samotné pøírodì, ale i skautských oddílù
i støedisek pro jejich vùdce i vùdkynì se mùe stát
nesporným pomocníkem nejen ve výchovné, ale i zábavné èinnosti skautek a skautù.
Vzhledem k tomu, e je vydávána v minimálním
nákladu 1000 ks a je reálný pøedpoklad brzkého vyprodání nabízíme zájemcùm monost pøednostního dodání.
Prodejní cena videokazety je 369,- K + potovné 30,Kè a zájemci si ji mohou objednat na adrese: Milan
Svoboda, Èechova 5, 170 00 Praha 7, tel. 02/33371369,
0604/722851.

Lodní kníka pro vlèata a abièky
Bude k dostání na jarním semináøi. Stojí 35,- Kè
a chcete li mít jistotu, e jich pro vás bude dost, objednejte se na: cesak@volny.cz.
VLTAVA V OBRAZECH
(videokazeta nejen pro vodní skauty)
Na poèátku byla mylenka filmového historika a duchovního otce poøadu Hledání ztraceného èasu Karla
Èáslavského udìlat dva nebo nìkolik dílù poøadu
o promìnách, naí, nebojme se øíci, národní øeky Vltavy. Vdy pouze málo míst je tak úzce spjato
s historií a dìjinami naeho státu jako tato øeka, pro
kterou slovo národní je nejen vhodné, ale také plnì
odpovídající jejímu významu. Mylenka postupem èasu
a seznamováním se s rùznými filmy, zábìry i materiály
pøerostla v témìø geniální nápad vytvoøení samostatného cyklu vìnovaného této øece. Ten se s názvem Vltava v obrazech jako souèást poøadu Hledání ztraceného èasu objevil poèátkem minulého roku na
obrazovkách Èeské televize. Jeho smyslem je nejen
seznámit diváky s vekerými promìnami, historií
i souèasností Vltavy, ale také, zvlá u mladích,
povzbudit národní sebevìdomí. O víc ne kladném
pøijetí svìdèí nejen velké mnoství pozitivních diváckých ohlasù, ale i skuteènost, e mnozí v krabicích
a skøíních objevují a tvùrcùm poøadu posílají zapomenuté a neznámé staré amatérské filmy, fotografie
i pohledy, na kterých je zachycena Vltava, její okolí
a ivot kolem ní v rùzných dobách, obdobích i souvislostech. Díky tìmto skuteènostem vzniká a televizním
divákùm je postupnì pøedkládán jedineèný dokument,
který podrobnì mapuje nejen vekeré promìny Vltavy
a jejího okolí témìø od poèátku minulého století, ale
i ivot kolem ní v minulosti i souèasnosti.
Na základì zmínìných ohlasù a skuteènosti, e pro
znaènou èást divákù je obtíné tento cyklus pravidelnì
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POU K SV. JIØÍ
27. dubna se po 50 letech koná pou k sv. Jiøí.
Slavnostní bohoslubu v bazilice sv. Jiøí na Praském
Hradì bude od 10 hodin celebrovat ústøední duchovní
rádce Junáka bratr biskup Frantiek Lobkowicz, po ní
budou na tøetím hradním nádvoøí u sochy sv. jiøí posvìceny skautské prapory. Pro mimopraské bude následovat
program s prohlídkou Prahy.
Vycházka na staoroslavný Vyehrad
Prohlédneme si také rotundu sv. Martina a chrám sv. Petra
a Pavla.
Vycházku vede Mirek Pergler
Støeda 24. dubna
Sraz je na stanici Vyehrad (nástupitì od centra smìr
Kaèerov).

Jirka Hold-Amateur:

K JARNÍMU SRAZU
KAPITÁNÙ A KAPITÁNEK
V DUBNU 2002
A K SERIÁLU
O GUADALCANALU
V èísle 6 na stranì 13 KAPITÁNSKÉ POTY jsem výrazným èláneèkem poádal úèastníky jarního srazu K+K, aby
si s sebou pøinesli transistorová radia a tím nám jednak pomohli vyzkouet nové RADIO NAVIGAMUS a jednak si
tak umonili poslech jednání srazu. Je mi to velice líto, ale
musím se vám vem omluvit. Nemùeme tuto akci uskuteènit. Dùvodem je to, e v dobì odevzdávání èlánku do KAPITÁNSKÉ POTY jsem netuil, e mi bìhem následujícího týdne pøijde pozvání (a hlavnì letenka!) do USA, kde
strávím následující tøi mìsíce pravdìpodobnì opìt na palubì USS EAGLE pøi instrukèní plavbì seniorùnavigátorù.
Loï má údajnì namontovány nové moderní navigaèní pøístroje, samozøejmì elektronické. Omlouvám se tedy jetì
jednou a tìím se, e vyzkouení RADIA NAVIGAMUS
uskuteèníme na podzimním srazu K+K a zejména na jarním
srazu K+K v roce 2003, tedy tìsnì pøed NAVIGAMUS 2003.
Souèasnì pevnì doufám, e se mi podaøí objevit nové, dosud neznámé informace, o bitvì u Guadalcanalu, které se
budu snait odeslat radiem z paluby USS EAGLE redakci
KAPITÁNSKÉ POTY. V kladném pøípadì vyjdou tyto
informace v seriálu GUADALCANAL 5, 6, 7 a 8 v èíslech
KAPITÁNSKÉ POTY 7, 8, 9 a 10. K tomu bych chtìl jetì upozornit zejména milovníky knih Artura Ransoma o Vlaovkách a Amazonkách, e se mi v materiálech anglické
ROYAL NAVY podaøilo objevit jednu pozoruhodnou zmínku, která se týká admirála Nimitze. Podaøí-li se mi v USA
tuto zajímavost ovìøit (prý ano!), tak se jí potìíte v jednom
z pokraèování seriálu o Guadalcanalu.
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VODNÍ SKAUTI DO EVROPY
Tímto Vám oznamujeme, e jak jsme slíbily, tak jsme také
udìlaly, aneb, co mùe udìlat dnes, neodkládej na zítøek
toti: internetové stránky projektu Vodní skauti do
Evropy jsou v provozu na www.hkvs.cz/zahrakce/vsde.htm!!!
Naleznete zde ke staení formuláø zveøejnìný v minulé
Kapitánské potì.
Vyplnìný zalete na tuto adresu: doevropy@hkvs.cz, nejlépe do konce bøezna. Pro systematickou pøípravu projektu
potøebujeme informace v podobì této tabulky ode vech zájemcù.
Na vai brzkou odezvu se tìí Bída a Mája

JETÌ KE
SKARE 2002
Nedopatøením se do první správy nedostala pøíjezdová
mapka a spojení hromadnou dopravou, take:
Nejblií eleznièní stanice jsou Moravský Beroun,
Valov, Bruntál. Odkud lze dojet autobusem a na místo,
tj. do Leskovce nad Moravicí.
Bený úèet pro zasílání úèastnických poplatkù:
161251767/0300
Ahoj Sten

Kapitánská pota

7

2001/2002

KALENDÁØ AKCÍ
30. 3.  Otevírání Doubravy, Junák Ronov, Franta Bobr
Zvìøina, Pod nádraím 520, 538 42 Ronov nad Doubravou, 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
Hraditì, HKVS
19.21. 4.  Divoká Orlice
3.5. 5.  SKARE Slezská harta, Kapitanát VS Moravskoslezského 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, pøihláka a info:
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
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.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
18. 5.  Liberecké primátorky - propozice v KP a na
www.flotila-liberec.webzdarma.cz, (Flotila Liberec)
Roman Èajoch Patoèka, Energetikù 483/3, 460 01 Liberec 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), táboøitì Lavièky na
Daleické pøehradì, poøádá pøístav lutá ponorka Tøebíè,
info na www.5-oddil.unas.cz nebo na e-mail: zizal@seznam.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
Hraditì, Ing. Zdenìk Vopièka, Spáèilova 48,
767 01 Kromìøí
21.25. 8.  AQUA 2002 (stretnutie skautov s medzinárodnou úèasou zamerané na vodu), Slovenský skauting Aqua 2002, Praská 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.  Praský maratonský tøíatlon, David Jupp Waraus,
0603856484
4.6.10.  Hamerský potok, Kotva Braník
11.13. 10.  Vavøinecký potok (Výrovka)
19. 10.  Víkend praských vod: Rokytka
(info PRJ tel. 02/802 340)
20. 10.  Víkend praských vod: Botiè (Kotva Braník)
26. 10.  Zavírání Doubravy, Junák Ronov, Franta Bobr
Zvìøina, Pod nádraím 520, 538 42 Ronov nad Doubravou, 0455/690 184, 0607/526 167
2. 11.  19. bìh o koláè panny z Dívèích hradù, SK
Motorlet, Martin Humpolec, 0608524217,
motorlet@seznam.cz

Vsem kadetùm Námoøní akademie pøipomínám, e Akademie probìhne 16.25. 8. 2002 v erèicích, a doplòuji, e
seznamovací víkend se uskuteèní 24.26. 5. 2002 v Roztokách u Prahy. Èekatelské zkouky budete skládat 11.
13. 10. 2002 v Nymburce.
Nevratná záloha, kterou musejí zájemci zaplatit do 15. 5.
2002 je 300 Kè. V erèicích úèastníci doplatí 600 Kè.
Platba zahrnuje vechny tøi èásti vèetnì stravy.
a jetì nezapomìòte vyplnit do 30. 4. 2002 (radìji vak
døíve, kapacita kurzu se zaèíná naplòovat) pøihláku,
kterou najdete v Kapitánské potì 200102/3, zakrtnout
TURECKÝ ÈLK VS, a poslat ji na adresu:
Radka Valeová
Waltrova 14
318 10 Plzeò
strana 15

Kapitánská pota

REGISTR SKAUTSKÝCH JACHET

7

Pavel Èesák
Pøedkládám plachetní registr,
opravený podle vaich hláení.
1. CLIPPER, P520 b123, 4/4,s, 8.vodní oddíl Ostrava
2. BRIGA, P520 b1, 4/4,s, 28.vodní oddíl Ostrava
3. BRIGANTINA, P520 b1, 4/4,s, 28.vodní oddíl Ostrava
4. KUNER, P520 b12, 4/4,s, 8.vodní oddíl Ostrava
5. GALEONA, P520 b1, 4/4,s, 18.vodní oddíl Ostrava
6. GALEASA, P520 b1, 4/4,s, 18.vodní oddíl Ostrava
7. FLUITA, P550E f124, 3/4,s, 28.vodní oddíl Ostrava
8. FREGATA, P550E f124, 4/4,s, 8.vodní oddíl Ostrava
9. FELUKA, P550E f4, 4/4,s, 18.vodní oddíl Ostrava
10. VORVAÒ, P550 d1, 3/4, Oskar, Praha
11. VYDRA, P550 d1, 3/4, 5.ovs Dvùr Králové
12. P550, støedisko Vaveha Èeské Budìjovice
13. VLNKA, P550 e, 3/4, støedisko Vaveha Èeské Budìjovice
14. ALBATROS, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
15. HASTRMAN, P550E a, 4/4, 3.dovs Havíøov
16. RAK, P550 d1, 3/4, 4.ovs Jablonec nad Nisou
17. REJNOK, P550 d1, 3/4, 4.ovs Jablonec nad Nisou
18. ÁHOP, P550 d1, 3/4, 4.dovs Jablonec nad Nisou
19. FRAM, P520 b1, 4/4, 4.dovs Jablonec nad Nisou
20. TANUKY, P520 b1, 4/4, 4.dovs Jablonec nad Nisou
21. KALMAR, P520 d1, 3/4, 12.ovs Pardubice
22. HROCH, P550 d1, 3/4, 5.ovs Dvùr Králové nad Labem
23. JURKA (DELVAÒ), P550 d1, 3/4, 12.ovs Pardubice
24. DELVAÑ (JURKA), P550 d1, 3/4, 12.ovs Pardubice
25. VYDØÍ STOPOU, P550 d1, 3/4, Vysoké Mýto
26. VIKING, P550 d1, 3/4, 7.pøístav Libìchov
27. HYLA, P550 d1, , 3/4, 10.pøístav Maják Liberec
28. P550.d1, 3/4, Mladá Boleslav
29. RANA, P550 d1, 3/4, 10.pøístav Maják Liberec
30. TORNADO, P520 a, 4/4, 30.ovs Liberec
31. HORNET, P550 d1, 3/4, 31.ovs Liberec
32. HUGO, P550 d1, 3/4, 5.ovs Havlíèkùv Brod
33. VLATOVKA, P550 c1, 4/4, 13.pøístav Opaøany
34. KAÈKA, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
35. ZAJAC, P520 b1, 4/4, 16.pøístav Praha
36. RED SABAKA, P520 b1, 4/4, 16.pøístav Praha
37. P520 b1, 4/4, 16.pøístav Praha
38. P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
39. P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
40. P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
41. reserva HKVS
42. reserva HKVS
43. reserva HKVS
44. RACEK, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
45. PIJAVICE, P550, d1, 3/4, 42. ovs Jilemnice
46. P550, 9.pøístav Omaha Plzeò
47. P550, 9.pøístav Omaha Plzeò
48. P550, 9.pøístav Omaha Plzeò
49. P550, 9.pøístav Omaha Plzeò
50. JESETER, Bruntál
51. OSKARKA, 214,06 Kolín
53. 99.ovs
54. ELVA, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
298. VLNKA, P550, Èeské Budìjovice

strana 16

2001/2002

STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA
Zkouky vùdcù malých plavidel (vnitrozemská plavba)
a vùdcù rekreaèních plavidel (pøíbøení plavba - zpùsobilost 2)
Zkouky v roce 2002:
02.04. Praha
15.04. Pøerov
16.04. Praha
22.04. Dìèín
06.05. Pøerov
13.05. Dìèín
14.05. Praha
20.05. Pøerov
27.05. Dìèín
28.05. Praha
03.06. Pøerov
04.06. Praha
10.06. Dìèín
17.06. Pøerov
18.06. Praha
24.06. Dìèín
10.09. Praha
16.09. Dìèín
16.09. Pøerov
24.09. Praha
14.10. Dìèín
15.10. Praha
21.10. Pøerov
29.10. Praha
05.11. Praha
18.11. Dìèín
18.11. Pøerov
19.11. Praha
03.12. Praha
16.12. Dìèín
Místo konání:
SPS Praha, Jankovcova 6, Praha 7. Zahájení zkouky je
vdy v 8,30 hodin.
SPS Dìèín, Labská 694/21, Dìèín. Zahájení zkouky je
vdy v 10,00 hodin.
SPS Pøerov, Bohuslava Nìmce 640, Pøerov. Zahájení
zkouky je vdy v 9,00 hodin.
Bohuel i do tohoto èísla KP jsme dostali nìkteré obrazové
pøedlohy v napouitelném stavu. Zpravidla se jedná o
kopírované obrázky. Prosím neposílejte je!
Nìkteré obrázky dostáváme na disketì. Zde dochází nejèastìji
k tomu, e autor vùbec netuí, co èiní (myslím techniku
digitalizace obrazu obecnì) a proto dostáváme napø. èernobílé
obrázky skenované v barvách. To pak v dùsledku znamená, e
datový prostor na disketì je vyplýtván na zaznamenání
neexistujících barev a chybí hustota obrazové informace 
veliké puntíky, které neumoòují prokreslení detailu.
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Informaèní zpravodaj vodních skautù a skautek. Vydává HKVS vlastním nákladem jen pro vnitøní potøebu.
Pøíspìvky zasílejte na adresu:
 Ing. Zdenìk Hájek, tìpánská 16, 110 00 Praha 1 (diskety s texty + papírové pøedlohy, obrázky).
 E-mail: cesak@volny.cz (jen texty  soubory ve formátu *.TXT)
Sazba a tisk: Tiskárna Ralsko, s. r. o., Mimoò, Malá ul. 168/III, PSÈ 471 24, tel./zázn.: 0425/862 704

