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Jedním z hlavních pøíkazù skautského �ivota je sná�enlivost.
Je vlastností inteligenta, nadaného opravdovou kulturou srdce � a takový má být
ka�dý skaut, �e dovede uhájit své zásady, ale takovou formou, která nezraní city
jiného.

A. B. Svojsík
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Kapitáni
a kapitánky!

Není to tak dávno, kdy vodní skauti na svátek sv. Jiøí ode-
mykávali øeky, jezery, rybníky a pøehrady pro vodáckou se-
zónu. Alespoò u nás jsme pøi té pøíle�itosti dìlali pramicemi
cesty ve vodní tøí�ti a vìdìli jsme, �e do týdne led ustoupí
i na na�í chladné a stinné pøehradì.

Letos v�ak, i kdy� zima byla o nìco studenìj�í a snìhu tro-
chu více, si pøíroda pospí�ila a obøady odemykání vody byly
jen slavnostním zaèátkem plaveb, èasto u� døíve zahájených
za lednového tání. Je tedy namístì znovu pøipomenout, proè
právì svatý Jiøí. Ostatnì, skautský svìt slaví Jiøího o den
døíve, 23. dubna, kdy my vzpomínáme svatého Vojtìcha.
Proto se zamý�lím nad svátkem obou.

Jiøí byl (prý) setníkem ve starovìké Kappadokii a zachrá-
nil krásnou pannu pøed ukrutným drakem hubícím okolí.
Nebýt toho, �e byl dobrým vojákem a nadto pøesvìdèením
køes�an, draka by nepøemohl. Odmìnou mu byl nejen vdìè-
nì vlhký pohled kappadocké princezny, ale i trest smrti vy-
øèený tehdej�ím vojenským tribunálem právì za to køes�an-
ské pøesvìdèení.

Bylo-li to tak, dnes nikdo neví. Jeho pøíbìh patøí k nedo-
lo�eným a Jiøí byl pøed èasem úøednì vy�krtnut ze seznamu
provìøených svìtcù. V ka�dém pøípadì zùstal patronem An-
glie, Ruska, vojákù a hlavnì skautù jako symbol boje proti
temným silám zla.

Vojtìch byl (urèitì) biskupem z rodu Slavníkovcù v ran-
nì støedovìkých Èechách. Vedle vojenské a státní síly úspì�-
ného rodu Pøemyslovcù pøedstavoval duchovní a politickou
moc køes�anství. Kdy� mu pak Boleslav II. dal v zájmu sjed-
nocení státu vyvra�dit rodinu, putoval Vojtìch Evropou
a proto�e síla jeho slova byla znaèná, pokøtil Uhry, Poláky
a Prusy, tenkrát je�tì slovanské. Odmìnou mu byl nejen vdìè-
nì vlhký pohled uherského krále �tìpána, ale i smrt z rukou
pohanù za po�lapané posvátné býlí.

Dnes stal se patronem Èech, Maïarska a Polska a nedáv-
no byl prohlá�en patronem sjednocené Evropy jako symbol
boje za velkou my�lenku bez ohledu na soukromé ztráty.

Odkaz obou - Jiøího i Vojtìcha, a� u� skuteènost byla ja-
kákoli, je poselství dne�ku:

Dílo pøetrvávající staletí mù�e vykonat jen my�lenka po-
depøená silou dovednosti.

Dobré dílo pøetrvávající staletí mù�e vykonat jen síla po-
svìcená èistou my�lenkou.

Není náhodou, �e mi pøed nìkolika dny s oprávnìnou hr-
dostí ukazoval lu�icko srbský skaut �èepan nejsevernìj�í
evropský památník svatého Vojtìcha odhalený souèasnì jako
památník tøetího tisíciletí.

Není náhodou, �e symbol odkazu svatého Jiøí a svatého
Vojtìcha prolínáme ve svém projektu Vodní skauti do Ev-
ropy.

A� se nám zdaøí!
Vezír

Patron
skautù

a
skautek

sv. Jiøí

24. 4.
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Výstavba pøehrad na Vltavì
KAMÝK
Na konci vzdutí slapské zdr�e navazuje pøehradní profil,

v nìm� se právì buduje dal�í vodní dílo - Kamýk. Hlavním
úkolem vodního díla je vyrovnávat nerovnomìrný odtok ze
�pièkové vodní elektrárny Orlík a zaruèovat jí minimální kótu
dolní hladiny. Kamýcký stupeò dále umo�òuje plavební spo-
jení mezi slapskou a orlickou zdr�í.

Vodní dílo pozùstává opìt z pøehrady, plavidlové komory
a vodní elektrárny. Geologicky tvoøí podklad masivní gra-
nodiority, které jsou ulo�eny pod �tìrkovými vrstvami s vel-
kými valouny. Vodní dílo Kamýk tvoøí s vý�e polo�eným
Orlíkem jeden vodohospodáøský celek. Hráz je typu gravi-
taèního, pøímá, betonová a v celé délce pøetékaná. V levé
èásti údolí je vodní elektrárna, v pravé plavební komora. Hráz
má ètyøi pøepadová pole hrazená segmenty. V tìlese hráze
je revizní chodba. Osm dilataèních spár je tìsnìno na ná-
vodním líci gumovým pásem, na vzdu�ném líci asfaltovou
a cementovou zálivkou.

Pøepadová plocha jezu je vytvoøena mùstkovým zakonèe-
ním obrysu v místì pøechodu jezového tìlesa do vývaru.
Umístìní odrazové hrany (nosu) bylo urèeno hydrotechnic-
kými výzkumy na modelu. Nejpøíznivìj�í výsledky dal mùs-
tek s nejni��í odrazovou hranou asi 1m nade dnem vývaru,
který vytváøel klidné proudìní ve vývaru pøi v�ech prùto-
cích. Pøepadový mùstek (nos) odsune dotyk vodních paprs-
kù od paty hráze a tím sní�í namáhání vývaru.Tìleso hráze
je oddìleno od hydrocentrály dìlicím pilíøem, který je zalo-
�en na 6ti kesonech (délka ka�dého je 12 m, �íøka 6 m). Za-
lo�ení dìlící zdi bylo jednou z prvých prací, nebo� pilíø bude
spoleèným èlánkem obou stavebních jímek, v nich� se dílo
buduje. Pøi výlomu savky hydrocentraly 7 m hluboko pod
bøit základoveho kesonu zdi by mohlo dojít k poru�ení sta-
bility základové spáry zdi. Proto se provádí umìlé pøedpjetí
skály ocelovými lany zakotvenými do vrutù, provedených
15 m �ikmo pod základ zdi. Obsah nádr�e je 12,74 mil. m3.
Délka vzdutí je 10 km.

Elektrárna je vybavena 4 Kapalnovými turbinami. Pro
urychlení stavebních postupù se pøipravuje smí�ená mon-
tá�. Roèní výroba bude prùmìrnì 77,40 mil. kWh.

Plavební komora je situaènì posunuta do dolní vody, èím�
se zmen�uje její délka a obsah betomu i výlomu. Plnìní je
podzáporníkové, prazdnìní je pod tabulovým uzávìrem.

Plavební komora je dimenzována pro lodi nostnosti 300 t.
Vzdutím se zatápí 129 ha pozemkù a 50 budov. Stavba

byla zahájena v r. 1957 a má být skonèena v r. 1961.

ORLÍK
Vodní dílo Orlík je nejvìt�í souèasnou vodohospodáøskou

stavbou v ÈSR jak co do objemu pou�itých hmot, tak i ku-
batury nadr�ené vody. Se stavbou bylo zapoèato v r. 1954
a má být dokonèena v r. 1962. Prvý agregát má být uveden
do provozu v roce 1961. Pøehradní místo bylo naleyeno pod
Zbwenickými Zlákovicemi. Geologický podklad hráze tvoøí
metabasity a ortoruly. Hráz je pøímá, gravitaèní betonová.
Vý�ka koruny hráze nad základy je 91,45 m. Bude to na�e
nejvý��í údolní pøehrada. Celkový obsah bude 2640 ha a dél-
ka zdr�e 68 km.

Velké vody budou pøevádìny korunovým pøelivem o 3 po-
lích (2200m3/s). Pøeliv bude hrazen segmety. Zdr� se bude
vypou�tìt dvìma výpustnými potrubími o prùmìru 4 m.
Návodní uzávìry budou tabulové, povodní uzávìry jehlové
systém Johnson.

Pøi patì hráze se staví �pièková elektrárna, kde budou in-
stalovány 4 Kaplanovy turbiny, ka�dá o hmotnosti
150 m3/s. Prùmìrná roèní výroba bude 400 mil.kWh.

Plavební zaøízení bude dimenzováno pro lodì nostnosti
300 t a bude pozùstávat z lodního zdvihadla na ozubnicové
dráze (�ikmé).

Pro výstavbu vodního díla bude vyrobeno 1,225 000 m3

betonu. Celková spotøeba betonáøské oceli a válcovaných
profilù je 50 000 t. Zemních a skalních prací bude provede-
no pøes 2,350 000 m3. Mteriál pro betony se získává èásteè-
nì z místních �tìrkových øíèních teras po vyprání, z vìt�í èásti
v�ak se dová�í �eleznicí z Ohøe a z Labe (Vlinìves, �erno-
seky). Pro dovoz materiálu byla postavena nová vleèka z To-
chovic 16 km dlouhá. Dilataèní spáry betonové hráze jsou
tìsnìny dvìma gumovými pásy (�. 60 cm) na návodní stra-
nì 60 a 180 cm od líce hráze. U elektrárenského bloku je
hráz tìsnìna i na povodní stranì rovnì� gumovým pásem
do vý�ky podlahy strojovny. Jinde obvyklé tìsnìní dotlaèo-
vanými �elezobetonovými pìtibokými hranoly se zde nepro-
vádí. Základová spára bude utìsnìna injekèní clonou s vrty
do hloubky 40m pod základovou spáru. Injektá� se provede
cementem z chodby uvnitø hráze (rozmìry 300×360 cm).

Návodní líc hráze bude chránìn proti agresivním úèinkùm
øíèní vody asfaltovými nátìry. Vrchní stavba elektrárny je
navr�ena s nejvìt�ím pou�itím prefabrikátù, aby se umo�ni-
lo nejrychlej�í uvedení hydrocentrály do provozu. Ocelová
konstrukce o rozpìtí 11,50 m bude montovaná. Stìny bu-
dou z prefabrikovaných �elezobetonových panelù v úplném
provedení vèetnì tepelné izolace (pìnové sklo) a s hotovou
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vnìj�í i vnitøní omítkou. V prefabrikátech jsou ji� instalo-
vány potøebné rámy (okna, dveøe), ve�keré instalaèní zaøí-
zení, trubkování i topení. Strop bude rovnì� zøízen ze �ele-
zobetonových panelù s pøíslu�nou izolací i s krytinou.
Obì�né kolo orlické turbíny bylo instalováno na svìtové
výstavì v Bruselu (1958). Má 10 natáèivých lopatek a prù-
mìr 4 600 mm. Nejtì��ím kusem hydrocentrály je rotor ge-
nerátoru o váze 386 tun, který se bude osazovat vcelku a pro
nìj� bylo dimenzováno jeøábové zaøízení ve strojovnì elek-
trárny (2 pojízdné mostové jeøáby). provoz vodní elektrárny
i kontrola zaøízení budou plnì automatizovány s mo�ností
dálkového ovládání. Z orlického velínu bude øízena i vodní
elektrárna kamýk. Pøíslu�enstvím stavby vodního díla je so-
ciální zaøízení jak pro zamìstnance stavby, tak pro zamìst-
nance budoucího provozu. Postavena byla prostorná o�et-
øovna, velká jídelny, �atny, umývárny, dílny, laboratoø a velín
energetický i vodohospodáøský. velký objem betonù, který
je na stavbì zpracováván, vy�aduje správné vyøe�ení tech-
nologie betonu. V roce 1959 bylo polo�eno v hrázi pøes

380 000 m3 betonu. Uva�ovalo se chladit betonové bloky
vodou v trubkách polo�ených na pracovních spárách, aby se
odvedlo hydrataèní teplo. Posléze bylo rozhodnuto o pou�i-
tí �elezoportlandského cementu (z výrobny ve Dvoøe Krá-
lové) s dávkou 25 a� 30 % jemného popílku. Pojivo betonu
se skládá ze 45 % portlandského cementu, 20 % vysokopec-
ní strusky a 35 % jemného popílku. Beton se ukládá ve vrst-
vách 50 cm vysokých do blokù 3 m �irokých a 15 a� 30 m
dlouhých. Betonová smìs se zpracovává supervibrátory (kmi-
toèet 900 ot/s) vá�ícími 86 kg. Rozhrnování smìsi na bloku
se provádí buldozerem.

Betonová smìs se vyrábí v hlavní betonárce, kde jsou in-
stalovány tøi kontinuální míchaèky, ka�dá s výkonem 100 m3

za hodinu. Od betonárky se dopravuje smìs plo�inovými auty
v nádobách o obsahu smìsi 6 m3 pod kabelové jeøáby.
K místu ulo�ení se smìs dopravuje jedním ze tøí kabelových
jeøábù, z nich� ka�dý má nosnost 20 t. Rozpìtí jeøábu s po-
jízdnými vì�emi je 695 m. Rychlost pojezdu koèky 9,3 m/s,
rychlost zdvihu 2,2 m/s. Øízení provozu a ukládání betonu
se dìje krátkovlnnou vysílaèkou. Kamenné souèásti betonu
jsou rozdìleny na 5 frakcí (0,08 a� 3 mm, 3 a� 10 mm, 10 a�
25 mm, 25 a� 50 mm, 50 a� 100 mm). Cement se dová�í ve
speciálních vagónech (32 t). Doprava cementu z vagónù do
hlavních sil je pneumatická. Sil na cement je celkem deset
o obsahu 2 700 t, co� zaji��uje týdenní betoná�. Kamenné
frakce se ukládají do 10 sil o obsahu celkem 2 800 m3, co�
je jednodenní zásoba. Odbìr sil je spodní, na transportní pásy,
jimi� se frakce dopravují k míchaèkám. Ve�keré zaøízení je

plnì automatizováno, frakce se samoèinnì odva�ují elektro-
vibraèními podavaèi. Pøi pøekroèení dané tolerance 1 a� 2 %)
se uvádí v èinnost svìtelné i zvukové signální zaøízení.V obci
Solenicích bylo vybudováno 18 zdìných domù s 1 680 lù�-
ky pro hromadné ubytování pracovníkù, dále 90 jednodu-
chých bytù (svobodárny), 54 rodinných bytù a 114 bytových
jednotek v obci Milínì asi 6 km vzdálené od staveni�tì díla.
Na staveni�ti (v sídli�ti solenice) byl vybudován kulturní dùm
s pøedná�kovým sálem a kinem, restaurace a spoleèenské
místnosti. Pro zásobování témìø 2 000 pracovníkù na vod-
ním díle bylo postaveno i obchodní støedisko. Jezero vytvo-
øené pøehradou zatopí nejen hluboké vltavské údolí, ale za-
sáhne i hluboko do øíèních pøítokù a dotkne se také mnoha
historických památek. Tak pøedev�ím bude zaji��ován hrad
Orlík, vybudovaný na sklanatém ostrohu nad obcí Staré Sed-
lo. Pùvodní hrad zde stál ji� ve 13. století. Po po�áru v roce
1508 byl hrad pøestavìn a dále opìt pøestavován po velkém
po�áru v roce 1802. V dne�ní budovì, vzhledu románsko-
gotického, skrývá se je�tì støedovìké hradní jádro. Je zde
nahromadìn bohatý umìlecký inventáø a zvlá�tì pak sbírka
památek z napoleonských válek. Skála, na ní� je hrad zalo-
�en, byla zpevnìna hlubokými cementovými injekcemi.
Rovnì� základové zdivo hradu bylo zesíleno a upraveno.
Dále proti proudu na skalnatém ostrohu pøi ústí Otavy bude
obléván vlnami nového jezera hrad Zvíkov. Hradi�tì má pøe-
krásnou polohu. Podle archeologického zji�tìní bylo osídle-
no ji� asi v 6. stol pøed n.l. a na poèátku na�eho letopoètu
bylo pravdìpodobnì významné sídli�tì keltské. Zalo�ení hra-
du se klade do doby kolem r. 1245. Hrad byl svìdkem mno-
ha historických událostí v dobách rozkvìtu i temna. Po celý
støedovìk podr�el hrad svoji pùvodní ranì gotickou podo-
bu. V 16. stol. na pøechodu gotiky a renesance do�lo k úpra-
vám, jimi� nabyl hrad nové tváønosti, které se v�ak nedotkly
jeho støedovìkého jádra. Orlická vodní zdr� je 68 km dlou-
há. Hluboké jezero (a� 70 m) bude pøeklenuto dvìma nový-
mi mosty ve �ïákovì a u Zvíkova. Dosavadní dva vysoké
mosty u Èervené a Podolska budou zabezpeèeny. Pod Tý-
nem nad Vltavou se vlévá do Vltavy øeka Lu�nice, její� dol-
ní tra� bude v délce nìkolika km je�tì zasa�ena vzdutím or-
lického vodního díla. Ze zatápìných objektù bude nejvíce
dotèena obec Týn nad Vltavou, která patøí k nejstar�ím osa-
dám na èeském jihu.
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1. V severních Èehách nebyla pùvodnì plavba po øekách
vùbec roz�íøena. Jen v dobì zalednìní, kdy pevninský ledo-
vec sahal a� k Jizerským horám, se zde vyskytoval malinký
národ, který pou�íval vody jako dopravní cesty, ov�em vodu
v pevném skupenství. Tito lidièkové se nazývali trolové.
Jejich geny se v�ak uázaly jako dominantní a zdej�í potomci
je v zimì obèas napodobují. Okolní pohodlný lid je dosud
nazývá zkomoleninou pùvodního názvu: trotlové.

2. Kdy� se slovanský kmen Èechù, ba�íce po mléku a str-
dí, uondal výstupem na Øíp, musely do pohranièí èeské kot-
liny jiné kmeny. Jeden z nich, který táhl za ob�ivou proti
toku øeky Odry a jejích pøítoù, kupø. Nisy, souvisle osídlil
zdej�í podhùøí. Proto�e pou�íval okrouhlá plavidla sudovi-
tého tvaru, jeho pøíslu�níci se nazývali Sude�áci. Nosili prak-
tický kroj - bíle vlnìné podkolenky (vlna høeje i mokrá), krát-
ké kalhoty (proto�e do jejich sudù obèas zatékalo) a na
�irokých k�andách padací most (aby se snadno dostali na
bøeh). Nejstar�í písemnì dolo�ený Sude�ák se jmenoval Di-
ogenes. Sude�áci na rozdíl od lidu popelnicových polí a li-
du mohylových hrobù nepohøbívali �ehem ani do zemì. Mìli
vlastní styl - pohøbívání v sudech do vody. Tento zvyk se
dodnes dochoval kupøíkladu na Orlické pøehradì pod �ïá-
kovským mostem jako rituální forma pohøbu podniatelù.
Chud�í byli vhazováni do vody v drátìném pletivu.

3. Jedním z dùkazù toho, �e Sude�áci byli Slované, je je-
jich nábo�enství. Slované toti� neuctívali mu�ské váleèniké
bohy jako jejich sousedi Vikingové, ale jednoznaènì �enská
bo�stva. Støední Èechové uctívali Moranu, ji�ní Doudlebi
Ladu, mìlniètí P�ované Vitanu. Bohynìmi Sude�ákù byly
sudièky utváøející osud novorozeòat ji� od kolébky z pùlky
sudu a� po obvylou smrt utonutím. Nejvy��í sudièka se jme-
novala Eins, jejím man�elem byl plavec jménem Zwei.

4. Sude�áci se s pùvodním obyvatelstvem nehodlali mísit
a pøi sèítání lidu se v�dy sna�ili stavìt do øady tak, aby je
bylo mo�no odli�it. Odtud rozpoèítávaní na liché a SUDÉ.

5. Kdo vlastnil nejvìt�í sud, byl sudí a mìl právo vyná�et
tresty. Provinilcùm bylo èasto nutno omezit mo�nost pohy-
bu, a proto byli zamykáni do náèelníkova plavidla. Jak oby-
vatel pøibývalo, pøibývalo i provinilcù, kteøí se u� do náèel-
níkova sudu neve�li. Proto byly stavìny sudy sociálnì urèené
k výkonu trestu. Nejvìt�í stával v Liberci na Kielovì vrchu
za mìstem a dodnes je zde ulice U Sudu (z neznalosti psáno
U Soudu). Trestanci z jedoho sudu byli nazýváni suddruzi.

6. Pøi vìt�ích plavbách si Sude�áci vozili na svých plavi-
dlech nasolené maso, hovìzí dobytek pìstovali pouze pro
tento úèel. Proto se kravám, býkùm a telatùm øíká sudoko-
pytníci. Podobnì jako èe�tina dala svìtu slova pistole, ro-
bot, �vestka, houfnice, sametová revoluce a kupónová pri-
vatizace, dodala i starosudet�tina svìtu nìkteré výrazy. Surf,

surfování, surfaø je anglická zlomolenina slov sud, sudová-
ní, sudaø. Bojovné �eny kmene Sude�anù byly uznávany
i �i�kou a byly obávanou zbraní jeho vojska pod oznaèe-
ním sudlice. Dokonce i japonský zápas sumo byl pùvodnì
severoèeský zápas lidí v sudech. Kdy� v dalekém Japonsku
nastal nedostatek sudù, vìnovali se zápasu sudo lidé sudy
pøipomínající.

7. Pøesto�e v na�em mìstì jsou místa Na Rybníèku, U Je-
zírka, U Potùèku, U Moèálu, bylo to vlhkomilným Sude�á-
kùm málo. Aby mìli kde plout a provádìt jiné vodní rejdy,
vyhrabali si na Harovském potoce pøehradu a pøebytek hlí-
ny navozili k Hanyhovu. Tak vznikl kopec, který dostal jmé-
no Sud - v té dobì to bylo bì�né pojmenování kopcù takto
vzniklých (známe Sud u Libverdy, jiný Sud byl u Javorní-
ku). Kdy� kartografové Klubu èeských turistù zanesli Sud
do své mapy, zapomnìli napsat poslední písmeno. Název
�Su� v�ak nedával smysl. Kdy� je na to Sude�áci upozorni-
li, udìlali si kartografové na ruènì kreslenou mapu poznám-
ku, kterou v�ak pøi tisku zapomnìli vygumovat. Od té doby
nese hora u Liberce název �Je�tì D!�

8. Znaèný rozmach vodáctví v Sudetské �upì byl zazna-
menán po roce 1945 a po roce 1968. Jednak v té dobì zde
vznikly oddíly vodních skautù, jednak bylo mo�no v Liber-
ci i jiných severoèeských mìstech èasto sly�et struèný roz-
hovor. �Kuda?� �Suda!�

9. Malicherný spor Velké Británie a Argentiny o Falkland-
ské ostrovy a malicherný spor o jejich název Malvíny nebo
Falklandy vedl v roce 1983 a� k váleènému konfliktu v ji�-
ním Atlantiku. Kdo ví, jak by se tento váleèný po�ár roz�íøil,
kdyby tehdy nezasáhla Sudetská flotila? Ta tehdy oznámila
svìtu, �e souostroví pøipojuje Liberci jako Liberec XXXVIII
pod názvem New Niceland a obìma soupeøícím mocnostem
vyhlásila válku. Zvlá�tní nótou pak bylo obìma vládám ozná-
meno, �e ka�dá argentinská nebo britská váleèná loï, která
se pøiblí�í na ménì ne� devìt mil liberecké pøehradì, bude
nemilosrdnì potopena. Úèinnost tohoto opatøení vynikne ve
svìtle faktu, �e se do dnì�ního dne v ochranném devítimílo-
vém pásmu taková loï neobjevila �ádná.

10. Jak je v�eobecnì známo z historie, techniky, literatury,
pedagogiky a umìní, nejvìt�í a nejslavnìj�í Èech multidi-
dakt Jára Cimrman byl naposledy spatøen roku 1912 ve ves-
nièce Liptákov v Jizerských horách. Tento velikán nepochyb-
nì sudetského pùvodu v�ak nezemøel. Etnografové
a folloristiètí sbìratelé tu�ili, �e Cimrman se skrývá nìkde
v neproniknutelných jizerských hvozdech. Kdy� elektrárny
Hirschfelde, Bogatynia a Mìlník II uèinily Jizerky pøehled-
nými, objevil hrázný pøehrady na Èerné Nise Cimrmana jako
starého sude�áka, pravda ji� ponìkud schátralého, ale stále
je�tì schopného plavby.

Èeskou veøejnost v posledních letech vzru�uje problém sudetských Nìmcù, kteøí a� do drzhé svìtové války obývali pohra-
nièní oblasti na�í republiky. Komunisté po celých ètyøicet let, kdy byli u moci, o sudetském problému zarytì mlèeli, mladá
generace má proto v tomto smìru ve vìdomostech katastrofální mezery. Ty se dnes pokusíme zaplnit fundovaným pøíspìv-
kem vedlej�ího kapitána vodních skautù V. Cvrèka, známého pod pøezdívkou Vezír

O vzniku a vývoji vodáctví v Horním Ponisí
neboli geneze pojmu Sudety
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Sawaddee!
Tímto typickým thajským pozdravem, samozøejmì do-

provázeným malou poklonou, bych chtìla zahájit rubri-
ku Kapitánské po�ty týkající se nastávajícího jamboree.

Zase se toti� blí�í èas celosvìtového setkání skautù v�ech
kontinentù, barev, jazykù, národností i vyznání.

Tak tedy, v poøadí ji� 20. jamboree se bude konat na pøe-
lomu tohoto a pøí�tího roku (28. 12. 2002�8. 1. 2003) a�
v dalekém Thajsku, a to pøímo na moøské plá�i Sattahip,
v provincii Chonburi, asi 180 km od hlavního mìsta
Bangkoku. Pøipomeòme poslední, 19. jamboree, poøádané
pøed ètyømi lety v Chile a 21. jamboree, které opìt za za èty-
øi roky nalezne své místo ve Velké Británii (Hylands Park,
Chelmsford) a má být upomínkou na stoleté výroèí prvního
skautského tábora vùbec vedeným sirem Robertem Baden-
Powellem. Po stejné dobì jako jamboree se støídá i celosvì-
tové setkání roverù a rangers zvané Moot, poka�dé následu-
je dva roky po jamboree a v�dy na tom samém svìtadílu.
Tak se po Ji�ní Americe dostaneme do Asie a poté do Evro-
py.

20. svìtového jamboree by se mìlo zúèastnit 30 tisíc úèast-
níkù, skautù a skautek a okolo 6 tisíc dobrovolníkù v rámci
IST (Mezinárodní service team) tvoøeném star�ími, pøevá�-
nì tedy rovery a rangers, ti si mohou ze seznamu zamìstná-
ní vybrat to své, kterým by chtìli být na vlastním jamboree
nápomocni organizátorùm (zaji��ování aktivit apod.). Úèast-
ní se 151 èlenských státù svìtové skautské organizace.

Èeský Junák by mìl být zastoupen výpravou 73 osob: 45
dìtských úèastrníkù, 5 jejich vedoucích, 19 èlenù IST a 4
èlenové vedení výpravy (vedoucí br. Petr Mike�-Kocourek,
jeho zástupce, oficiální reprezentanti Junáka). Celá na�e
výprava bude na jamboree rozdìlena do 1 èeského tábora
(36 dìtí, 4 vedoucí) a 1 èeské dru�iny (9 dìtí, 1 vedoucí) , ta
bude zahrnuta ve spoleèném táboøe se slovenskou výpravou.
Tím vznikne spoleèný slovensko-èeský tábor. (Pro zajíma-
vost, nejvìt�í národní kontingent, 300 zástupcù, chystá prá-
vì Velká Británie.)

Výbìrový víkend mlad�ích úèastníkù èeské výpravy pro-
bìhl 27.�30. 9. 2001 v Dobru�ce (okr. Rychnov nad Knì�-
nou, Královehradecký kraj). Ze 60 dìtí, které dorazily (pù-
vodnì se hlásilo více ne� 80), jich bylo dle znalosti cizích
jazykù, pøedev�ím oficiálních jazykù jamboree, tj. anglièti-
ny a francouz�tiny, schopnosti reprezentovat, hudebních a ji-
ných schopností, skautského chování, v�eobecných a skaut-
ských znalostí apod., vybráno celkem 45 a 4 náhradníci.

Dal�í setkání mlad�ích úèastníkù a service teamu na�í vý-
pravy se uskuteènilo 22.�24. 2002 v Praze Dejvicích. Jako
tomu bude i na dal�ích pøípravných akcích (víkend v kvìtnu
a poté v listopadu, letní tábor) byl kladen dùraz na jazyko-
vou pøipravenost a znalosti nezbytné k reprezentaci Èeské
republiky, ale také na navázání pøátelství s ostatními úèast-
níky.

Na shledanou pøí�tì! (U� to bude zajímavìj�í.)
Palièka, 4. støedisko VAVÉHA, È.Budìjovice, èlen IST

GUADALCANAL
5.

aneb bitva zaèíná
Jirka HOLD - Amateur:

V minulém èísle KAPITANSKÉ PO�TY jsme skon-
èili tohle povídání v dobì útoku v�ech slo�ek americ-
ké armády na ostrov Guadalcanal. V dne�ním pokra-
èování se vám budeme sna�it pøiblí�it, co se dìlo na
ostrovì, kdy� se americká armáda zabydlovala a kdy�
se Japonci úpornì sna�ili Amerièany vyhnat z ostrova
a znièit. V pøí�tím èísle KAPITANSKÉ PO�TY pøine-
seme obrazovou èást na�eho vyprávìní, proto�e se mnì
(to jest Amateurovi) podaøilo získat a nascanovat
v USA archivní obrázky. Pøedem ji� ov�em omlouvá-
me technickou nedokonalost tìchto 60 let starých sním-
kù. Tak tedy po snadném vylodìní, kdy Japonci pøe-
kvapivì nekladli postupujícím americkým vojskùm
témìø �ádný odpor, postoupili Amerièané a� k Japonci
rozestavìnému leti�ti. Ukázalo se, �e první spojenec-
ká ofenzivní akce v Tichomoøí japonské �táby úplnì
pøekvapila a tak jakmile obdr�el japonský admirál Ja-
mamoto první zprávy o výsadku na Guadalcanalu, vy-
dal rozkaz, aby kontraadmirál Jamada vyslal ihned
bombardéry na znièení amerického výsadku. Jamada
také okam�itì nechal vzlétnout skupinu 27 dvoumoto-
rových bombardérù typu G4M1 (Mitsubishi) chránì-
nou 18 stíhaèkami A6M (Mitsubishi), aby napadly
americké vyloïovací loïstvo. Jen�e tady zasáhla Aus-
tralská dobrovolnická pobøe�ní strá� (mluvili jsme o ní
v minulých pokraèováních) a pobøe�ní pozorovatel
v horách ostrova Bouganville tuto skupinu letadel spat-
øil. Svoji vysílaèkou, její� frekvenci poslouchala v�ech-
na spojenecká radiocentra, rychle odvysílal varování.
Jeho varování zachytili i radisté amerických váleèných
lodí a tak jakmile se japonský letecký svaz objevil
v dohledu Guadalcanalu, ocitl se v intensivní protile-
tadlové palbì a navíc se objevily i americké stíhaèky.
První japonský nálet byl tedy úspì�nì odra�en, Japon-
ci pouze lehce po�kodili jeden torpedoborec, ale jeji-
ch svaz ztratil vìt�inu svých letadel. Nálety se nìkoli-
kráte opakovaly, ale Amerièané byli v v�dy díky
australským pozorovatelùm pøipraveni a Japonci mìli
tì�ké ztráty. Japoncùm se vùbec nepodaøilo americký
výsadek zasáhnout a velká vìt�ina jejich bombardérù
se ji� nevrátila na své základny. Souèasnì se sna�ila
zaútoèit i narychlo povolaná japonská hladinová pla-
vidla. Také marnì, navíc americká ponorka S-38 svý-
mi torpédy potopila velkou japonskou transportní loï
Meijo Maru. Loï se po zásahu dvìma torpédy v nìko-

pokraèování na str. 7
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lika minutách potopila i s nalodìnými vojáky a ame-
rická ponorka se neporu�ena vrátila na svoji základnu.
Ji� 8. srpna odpoledne mohl viceadmirál Ghromley
konstatovat, �e bìhem dvou dnù dosáhli americké síly
vytèených cílù a to vèetnì nedostavìného leti�tì, kte-
ré obsadila americká námoøní pìchota (US MARINE-
S) a okam�itì toto leti�tì pojmenovala jménem majo-
ra Loftona Hendersona,  pi lota  letectva námoøní
pìchoty, který bránil atol Midway a zahynul tam hrdi-
nou smrti po jednom náletu na japonské letadlové lodì.
Tak�e od 8. srpna ve�lo Hendersonovo leti�tì do dìjin
amerických branných sil. Mluvíme-li ji� o tomto le-
ti�ti, musíme trochu pøibrzdit na�e vyprávìní a vìno-
vat se tomu, co se kolem tohoto leti�tì událo bìhem
celé bitvy o Guadalcanal. Tím spí�e, �e autor tohoto
vyprávìní trochu nahlédl do Vezírova scénáøe a upo-
zoròuje, �e na�e hra na NAVIGAMUSu 2003 se Hen-
dersonovu leti�ti, jeho výstavbì a zásobování bude také
vìnovat. Po obsazení leti�tì bylo nutno se vìnovat
velmi intensivnì dobudování tohoto leti�tì, jeho støe-
�ení a opravám a to jak po japonských leteckých úto-
cích, tak i po bombardování z moøe japonskými váleè-
nými lodìmi. Japonci si toti� byli vìdomi toho, �e
jakmile z tohoto leti�tì zaènou startovat americké stro-
je, budou jim pùsobit nepøíjemnosti v �irokém radiaè-
ním okruhu. Po obsazení leti�tì se o nìj nejprve zaèali
starat námoøní pì�áci a pøetrpìli tak první japonské
útoky. To trvalo a� do 1. záøí, kdy u Guadalcanalu pøi-
stála velká dopravní loï a zaèala vyloïovat nejen po-
tøebný materiál, ale také asi 600 mu�ù, tak zvaných
�Moøských vèel�. A proto�e to byla jedna z rozhodu-
jících chvil, budeme se jí ponìkud zabývat.

Námoøní pì�áci (US Mariners) na Hendersonovì le-
ti�ti se zájmem a pøekvapením sledovali, jak z lodi
vystupují ne ji� mladí vojáci, nìkteøí ji� dokonce se
�edivými vlasy, ale sebevìdomí, zku�ení a vyrovnaní.
Amerièané toti� ji� pøed útokem na Pearl Harbor si byli
vìdomi, �e válka s Japonskem se blí�í a tak zaèali v Ti-
chomoøí budovat opevnìní, sklady pohonných hmot
a rùzné sklady. Podle amerických zvykù vykonávali
tyto práce (na základì smluv a kontraktù), civilní spo-
leènosti se svými zamìstnanci. Kdy� pak Japonci
opravdu zaútoèili, ocitli se spolu s vojáky ve víru vá-
leèných událostí i tito civilní dìlníci. Nemìli ani zbra-
nì, ani uniformy a tak v pøípadì, �e je Japonci zajali,
byli pokládáni buï za �piony nebo diversanty a Japonci
s nimi krutì a bezohlednì zacházeli. Oni toti� Japonci
vùbec nedbali na mezinárodní úmluvy ani o zacházení
s vojenskými zajatci, nato� s civilisty. Americké mi-
nisterstvo námoønictví si bylo vìdomo tohoto handi-
capu a tak se rozhodlo urychlenì vytvoøit �Námoøní
�enijní prapory� (Construction Battalions), jejich� pøí-
slu�níci by byli nejen zku�enými technickými odbor-
níky, ale byli by vycvièeni i jako vojáci. Velení ná-
moønictva bylo dost pesimistické ohlednì obsazení
tìchto praporù a tak v prosinci 1941 vyhlásilo nábo-

rovou akci, naèe� do�lo k ohromnému pøekvapení .
Námoøní velení toti� potøebovalo obsadit celkem asi
60 odborných profesí a tak se pùvodnì oèekávaly po-
tí�e s náborem lidí. Jen�e se na výzvu do této slu�by
a do boje zaèaly hlásit tisíce lidí. Vìkový prùmìr tìchto
odborníkù byl pøes 31 let, tak�e podle tehdej�ích pra-
videl nepodléhali tito mu�i ji� branné povinnosti a mo-
hli klidnì a pohodlnì zùstat doma ve svých civilních
a bìhem války velmi �ádaných profesích. Ale tehdy se
ukázalo, �e jsou-li Spojené státy americké ohro�eny,
laxní a nedisciplinovaní Amerièané se okam�itì zmì-
ní. (Mimochodem: Ukázalo se to i po teroristických
útocích dne 11. záøí 2001, kdy se Amerika rázem sjed-
notila na svou obranu.) Tak tedy tito mu�ové pro�li
intensivním vojenským výcvikem, který se týkal vylo-
ïovacích operací, proto�e odborných profesních zna-
lostí mìli tito dobrovolníci z civilu dost. Dùstojnický
sbor tvoøili profesionální námoøní �enisté a dùstojnic-
ká hodnost byla udìlena také zku�eným a schopným
mu�ùm z øad dobrovolníkù. Navíc mnoho mu�ù dostalo
poddùstojnickou hodnost od corporala a� k sergeanto-
vi. Tyto prapory byly organizovány tak, aby ka�dý pra-
por mohl pracovat a slou�it zcela samostatnì. A jak
vznikla pøezdívka �Námoøní vèely�? Amerièané rùzné
zkratky dost milují (co� mne nìkdy tady v USA pøipo-
míná populární Mládkovu písnièku o èeských zkrat-
kách) a tak si uvìdomili, �e první písmena v názvu
�Construction Battalions� se vyslovuji jako �SI�
a �BI�. V angliètinì se psané slovo obvykle vyslovuje
zcela jinak (v tom je jedna z potí�í angliètiny a hlavnì
�ameriètiny�), a tak písmeno �C� se ète jako �SI� a pís-
meno �B� jako �BI�. Ale proto�e �SI� se vyslovuje
stejnì jako �sea� co� znamená �moøe� a �BI� se vy-
slovuje stejnì jako �bee� znamenající �vèela�, a pro-
to�e Amerièané jsou národ �ertovný, vzniklo záhy pro
pøíslu�níky Námoøních �enijních praporù pojmenová-
ní �Námoøní vèely�. Jen�e i ameriètí �tábní dùstojníci
byli �ertéøi, tak�e pojmenování s porozumìním pøijali
a dokonce vytvoøili i oficiální znak, co� byla letící
vèela s námoøním bonbonkem na hlavì, která nese sa-
mopal, francouzský klíè a kladivo. �Moøské vèely� ten-
to znak s hrdosti nosili a nosí dodnes!

Guadalcanal... pokraèování ze str. 5
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ADMIRALITNÍ PLAVBA III. LÉTA PÁNÌ 2002
Pavel Èesák

Vyrazili jsme na dal�í plavbu. Na�í lodí byla tentokrát
motorová Nile Sat 102 a vodou po které plula støední èást
Rudého moøe jihojihovýchodnì od Egyptského pøístavu
Quseir. Na�ím cílem bylo zdokonalit se v podvodní naviga-
ci, plavání v prou-
dech, seznámení se
s faunou korálové-
ho moøe a pøede-
v�ím naèerpat
spoustu originální-
ch zá�itkù. Hned po
vyplutí nás moøe
vyvedlo z pøedstav
o nehybné lou�i,
loï se kymácela na
více ne� dvoumet-
rových vlnách tak,
�e bylo obèas obtí�-
né udr�et se na no-
hách a neupevnìné
èásti výstroje se ne-
kontrolovanì pøe-
souvaly po palubì,
v kajutách i salonu.
Øada kolegù pod-
lehla moøské nemo-
ci, nìkteøí se jí po celý týden zcela nezbavili a v jak� tak�
pou�itelném stavu se udr�ovali neustálým polykáním medi-
kamentù. Kymácení lodi se zmírnilo jen tehdy, kdy� jsme
zakotvili chránìni korálovým útesem. To jsme v�ak pøíli�
nevychutnali, proto�e to byla chvíle, kdy jsme na povel �do
gumy!� oblékli neopreny, vzali potapìèskou výstroj a zmi-
zeli v moøských hlubinách. Vylíèit v�echny dojmy z korálo-
vého moøe není mo�né, je to omezeno pøijatelným rozsahem
této zprávy i slovní zásobou. Kupodivu se zde vyskytuje málo
moøských rostlin (hodných toho jména) a tak pøed ponorem
v blízkosti porostu moøské trávy nás na to místní znalec upo-
zoròuje jako na zvlá�tnost. Nepøeberná je zato paleta rùz-
ných druhù korálù, kterou pozdìji komentujeme ji� jen slo-
vy: �Je tam spousta korálù tvrdých i mìkkých, které mají
èervenou, modrou, bílou, hnìdou, �lutou, fialovou a v�ech-
ny ostatní barvy�. Pozoruhodná byla setkání s rybami. Ty
drobné se chovaly, jako bychom tam nebyli a klidnì plavaly
v tìsné blízkosti. V�udypøítomní jsou klauni (Amphiprion
bicinctus), mezi nimi propluje obèas papou�èí ryba (Scarus
gibbus), ozobávající s dobromyslnì pøihlouplým výrazem
cosi z moøského dna èi z korálù. Tu a tam se ze dna zvedne
rejnok orlí èi leopardí (Aetobatus narinari) a obèas i velký
rejnok manta (Manta birostris). Nìkdy se lze setkat s napo-
leonem (Cheilinus undulatus) nebo s podivnì nastojato plu-
jící moøskou jehlou (Fistularia comersonii). Kdy� jsem po-
prvé vidìl rybu, její� jméno je v pøekladu cosi jako
�rudomoøská korouhvièka� (Heniochus intermedius), nevì-

dìl jsem, kde má hlavu a kde ocas, ani podle smìru plavání
to ne�lo poznat, proto�e se jen tak kývala na místì. Kdy�
jsem si byl skoro jistý a zkøí�il jí dráhu, odplavala najednou
na druhou stranu a usvìdèila mne tak z omylu. Muréna

(Gymnothorax ja-
vanicus) pùsobí re-
spekt i kdy� je za-
lezlá v díøe, hojní,
zvlá�tì v noci, jsou
perutýni (Pterois
volitans).

Plavba probíhá
tak, �e mù�eme
uskuteènit tøi a�
ètyøi ponory dennì,
vèetnì noèních.
Nejvìt�ím zá�it-
kem je plavání bez
pøístroje, jen se zá-
kladní výstrojí,
v hejnu delfínù
(Tursiops trunca-
tus). Bìhem deseti
minut nám pøed-
vedli øadu èísel vy-
soké akrobacie

i synchronisovaného plavání, dali nahlédnout i do svého ro-
dinného �ivota. Guma si na nì dokonce sáhnul. A potom na
nìjaký signál jako mávnutím kouzelného proutku zmizeli
v magické modøi.

Naopak nejvìt�í vzru�ení jsme za�ili pøi setkání se �ralo-
ky (Carcharhinus), i kdy� to byli jen �útesáci�, velcí nìco
málo pøes metr. Setkání je pravdìpodobnì vydìsilo víc ne�
nás, proto�e se kvapnì otoèili a zmizeli za útesem.

Ne v�dy v�ak ponory probíhají idylicky. Nìkdy je moøe
zakalené zvíøeným pískem a viditelnost nedobrá. Vystupu-
jeme z èlunu a padáme do neznáma, zahalenému jako v ml-
ze. Teprve pod deseti metry hloubky zaèínáme rozeznávat
dal�ích deset metrù pod sebou nejasné obrysy na dnì. Ale co
to. V dìsivém pøí�eøí, uprostøed pole velikých kostí, ba pøí-
mo hnátù, jako kupa trùní mozek z rozpolcené lebi obra.
A nad tím v�ím se vzná�í, jako andìl smrti, prudce jedovatá
stonefisch (Synanceia verrucosa). Pryè z tohoto Hádu! Cesta
ale není jednoduchá. Musíme proplout krajinou, kterou støe�í
král elfù. A za ním se z nimbu zákalu vynoøuje mlèenlivý
houfec skøetù v lese pokroucených horských borovic. Tak
pùsobí v zjitøené obrazotvornosti park korálových solitérù.
Ji� jsme v men�í hloubce a vplouváme do zahrady orientál-
ního paláce. Kolem jsou, koneènì ozáøeny sluncem, rozpro-
støeny zlaté diadémy, zdobené jemným filigránem. Najed-
nou ale spatøíme nad sebou �provaz, který se houpá blí�
a blí��. Odvá�livec, který pøekonal v�echny nástrahy a pro-
nikl a� do zakázaných zahrad vìznìné princezny, nemù�e
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zùstat bez trestu!
Ale ne, je to lano, kterým je na�e loï vyvázána k útesu

a podle nìj teï doplaveme k zaslou�ené snídani.
Poslední dobrodru�ství nás èekalo v samém závìru plav-

by. Ji� jsme kotvili v pøístavu, odkud nás ráno mìl odvézt
autobus na leti�tì, kdy� se od západu zdvihl silný vítr. Nad
pevninou se posléze rozpoutala regulérní píseèná bouøe a mo-
øe se rozvlnilo tak, �e pøístav neposkytoval ochranu a vlny
hrozily roztlouct loï o pøístavní hráze. Nezbylo tedy ne�
vyplout na moøe a celou noc køi�ovat nìkolik kilometrù od
pobøe�í a bojovat s více ne� pìtimetrovými vlnami. Slab�í
nátury probdìly noc na horní palubì a v obavì z pøevr�ení
lodi se záchrannými vestami na dosah. Flegmatici se ode-
vzdali osudu a strávili noc na palandách v kajutì. Dobøe to
dopadlo, ale pøesto�e se vlnobití k ránu zmírnilo, pøirazit
v pøístavu ke bøehu bylo nemo�né. Na bøeh jsme se proto
pøevá�eli v malém èlunu. Co� o to, seskoèit z paluby do èlunu
nebylo tak tì�ké, staèilo v okam�iku, kdy se èlun za vrcho-
lem vlny právì zaèal propadat seskoèit s dvoumetrové vý�-
ky. Hor�í to bylo s vystoupením na bøeh. Kdy� byl èlun v údo-
lí mezi vlnami, mìli jsme horní hranu hráze nìkde nad hlavou,
na vrcholu vlny, byl v její úrovni. A to byl ten správný oka-
m�ik k pøeskoèení na bøeh. Nu, v�em se to podaøilo.

A jaké jsme si vyslou�ili hodnosti:
Jan Honzík Miller z Chrochtlandu - CSc (Czech scuba

cadet)
Jaroslav Guma Veit - OSo (Old shark officer)
Pavel Èesák - SSo (Senil shark officer)

Vezír

VÁLKA O FALKLANDY
Pøed dvaceti lety probìhla malá ale drastická válka o jihoatlantic-

ké souostroví Faklandy. O tyto ostrovy nedaleko argentinského po-
bøe�í mìly tradiènì zájem Anglie a Francie. Francouzský admirál
Bouganville sem chtìl dokonce koncem 18. století vystìhovat fran-
couzské osadníky z Akádie po prohrané válce o Kanadu. Falklandy
jsou v románských jazycích nazývány Malvíny podle francouzského
pøístavu Saint Mallo. Jak u� z dìjin víme, Anglie, dne�ní Velká Britá-
nie v 19. století ovládla svìtová moøe a tedy také Malvíny a pøejme-
novala je na Falklandy.

V roce 1982 byly Faklandy øídce osídleny anglickými chovateli ovcí
a velmi zajímaly Argentinu. V dobì, kdy byla Británie zamìstnána
jinými svìtovými událostmi, vyslala vláda republiky Argentina výsa-
dek námoøní pìchoty, aby obsadil Falklandy a pod názvem Malvíny
pøipojil k Argentinì. Na pomoc anglickým osadníkùm vyplul zase
britský konvoj a vypukla válka, která skonèila likvidací argentinské-
ho pokusu.

Jak tato podivná válka probíhala, svìdèí èeský jachtaø Ruda
Krautschneider, který tam tehdy náhodou byl:

�Ti argentin�tí pitomci vùbec nevìdìli, jak se bránit pøed britským
ostøelováním. Já nevoják je uèil kopat okopy a chránit se napìcho-
vaným valem. Oni znali jen pytle s pískem a kdy� jim do�ly, byli úpl-
nì bezradní. Já tam kotvil s Polárkou a kdy� jsem snídal, tak pøipluli
Britové, ukázali mi rukou, �e se mám schovat, chvíli støíleli a pak
zase odpluli...�

Admiralita Flotily Liberec tehdy usoudila, �e tato válka je �patná,
smì�ná a zbyteèná, a proto se rozhodla peroucím se psùm vzít kost.
Oznámila oficiální nótou vládám Spojeného království a Republiky
Argentina, �e Flotila pøipojuje souostroví k Liberci jako Liberec
XXXVIII - New Nisaland a �e obìma státùm vyhla�uje váleèný stav.
Své prohlá�ení podlo�ila výhrù�kou, �e objeví-li se britská nebo ar-
gentinská (padni komu padni) váleèná loï na vzdálenost devíti mil
od liberecké pøehrady, bude nemilosrdnì potopena.

Na notu sice písemnì nereagovala ani jedna z oslovených vlád,
ale devítimílové pásmo respektovaly obì. Po celou dobu (a to i pøe-
sto, �e Admiralita Flotily zapomnìla po válce váleèný stav odvolat)
se devìt mil od liberecké pøehrady britská ani argentinská váleèná
loï neobjevila.

Nyní, u pøíle�itosti dvacátého výroèí událostí, u vìdomí si vstupu
Èeské republiky do NATO a pod dojmem celosvìtového smutku nad
úmrtím britské královny matky, projevila Admiralita dobrou vùli, vy�la
obìma zemím vstøíc a� do støedoèeských Hovorèovic a váleèný stav
odvolala nótou, její� plný text uveøejòujeme:

Admiralita Flotily Liberec má tu èest oznámit vládì Jejího Velièen-
stva královny Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
a prezidentu a vládì Republiky Argentina, �e dnes, 20 let od války
Spojeného království a Republiky Argentina o Falklandské souost-
roví (Malvíny), ukonèuje váleèný stav vyhlá�ený Flotilou obìma
mocnostem 6. dubna 1982. S uspokojením konstatuje, �e po celou
dobu váleèného stavu nebylo výsostné území Flotily ani devítimílo-
vé ochranné pásmo pøehrady Harcov (Liberecká pøehrada) naru�e-
no �ádnou lodí uvedených mocností. K jednostrannému ukonèení
váleèného stavu pøistoupila Admiralita Flotily s nadìjí, �e vzájemné
vztahy mezi Flotilou Liberec, Spojeným královstvím a Republikou
Argentina budou pøes zmínìnou historicky zanedbatelnou epizodu
vstøícnì korektní ku prospìchu v�ech stran.

Hovorèovice 2002-04-06
First Lord of Admiraliy
Lord Paul Smudlin
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V minulých dílech mého seriálu o archeologii jsem se sna-
�il popisovat rùzné experimenty. Dne�ní èlánek by mìl být
takovým jarním odlehèením. Rád bych jej vìnoval tomu, jak
ony experimenty vyu�ít, uvolnit se, zahrát si, nìèemu se pøi-
uèit a je�tì pøipravit skvìlou zábavu pro dìti i jejich vedou-
cí. A kde je nejlep�í místo pro jejich uvedení do praxe? No,
je to samozøejmì, pro nás skauty, vrchol na�í celoroèní èin-
nosti, kterým je letní tábor. Na táboøe se dají provádìt nejen
v minulých dílech popisované experimenty, ale i dlouhodo-
bìj�í programy a akce, jakou je napøíklad celotáborová hra

nebo i pravìký trh.
Opìt vyu�iji na�í táborové kroniky z roku 1992, která vám

výbornì vylíèí celou atmosféru trhù, poví vám nìco o jejich
organizaci i prùbìhu: �Èilý ruch na hradi�ti rozproudil se
po ranním nástupu, kdy z programu vyèteno bylo co�e se po
poledni chystá. I zaèali mnozí podnikavci kout a spøádat své
podnikatelské zámìry. Èást ménì nápaditá nechala se inspi-
rovat v poradenském centru které�to také�to intrikou sna�i-
lo se aby pestrosti a rùznorodosti zadosti uèinìno bylo. Jme-
nován byl po konkursu a zvá�ení patøièného vzdìlání do
funkce uveden praguvernér prabanky, která�to o hladký prù-
bìh finanèní, kursovní a obìhový starati se bude�. Chystán
té� pranýø, kde by pøípadní nepoctivci a lapkové trestáni pøí-
padnì správcem a biøici byli. Ke cti a chvále správcovì nut-
no øíci �e ji� pøed polednem stánky na místech pøipraveny
byly a jejich rozmístìní vzhledem k poloze ocenìno tr�nì.

I pøi�lo slavné zahájení trhu tohoto. Vladyka s prùvodem
pøivezen pøed shromá�dìné poddané je� na kolenou úctu
jemu vzdávali. I pronesl øeè v ní� trhovcùm popøál a od ne-
poctivosti varoval. Slavný prùvod se pak tr�i�tìm vydal, aby
zbo�í jako první prohlédl a sobì nakoupil. Ku cti nutno øíci
�e chudnì a �ebrákùm i dìtem hojnì penízù mrzkých poda-
rovati jal se.

Leto�ní trh na hradisku by se s du�í klidnou nazývati mohl
trhem malinovým. V dobì konání jeho byly okolní stránì,
mýtiny a lesy plné mladých, obsypaných a vonících keøù
malinovníkù, které pøitáhly mnohé trhovce ke sklizni a ná-
slednému prodeji. Také mezinárodnìpolitická situace pozna-

Experimentální archeologie VII

TR�NÍ EKONOMIKA V PRAVÌKU
Pavel Bár-Pavlík

menává poptávku a hlavnì nabídku po zbraních. K vidìní
byly luky, �ípy, o�tìpy a to v provedení standard a� de lux.

A kupci ji� smlouvají, hádají se a zase se radují ze svých
obchodù. Letos v�ak mìli ve své dru�inì bojovníka je� øeèí,
odìvem i chováním patøí jistì k divo�skému národu z prale-
sù. Palici jeho nikdo z místních ani ze zemì nezdvihne a od
prodávajících chtìl by zbo�í brát jak jen jemu libo a k pla-
cení nezná se. Houf dìtí jako mouchy jej obkopuje��

Jak je patrno z citace, takový pravìký trh je programem
opravdu pøepestrým. Dìti si musí vymyslet v jakém oboru
chtìjí podnikat, musí si svùj obchodní artikl pøipravit a mu-
sí i dobøe a poctivì obchodovat. Je dobré, kdy� si svùj ob-
chùdek vytvoøí skupinky pravìkých trhovcù, tøeba po sta-
nech nebo po èástech dru�in.

Kvùli atmosféøe je také vhodné konat trh v prostoru po-
dobném tomu, jak asi mohlo tr�i�tì vypadat a je dobré, aby
byli v�ichni úèastníci ve svých pravìkých odìvech se v�emi
pravìkými doplòky.

Stejnì jako v minulých dílech mi ani dnes nezbývá, ne�
doporuèit popisovanou aktivitu: Vyzkou�ejte si pravìkou
tr�ní ekonomiku v praxi, opravdu to stojí za to�
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U� TO BUDE ROK
U� to bude rok, co jsme se na srazu kapitánù v Braníku hodnì bavili

o Kapitánské po�tì. Stalo se tak na základì Cedníkova ponìkud u�tìpaè-
ného èlánku, v nìm� Po�tì vypoèítal øadu nedostatkù. Nìkoho tím pozlo-
bil, jiní si toho ani nev�imli a Po�ta se jim líbila. Mnì pøi�lo, �e je to
vhodný impuls k tomu, abychom si svého nejdùle�itìj�ího informaèního
kanálu zaèali více v�ímat. Teï mám pøed sebou výsledky debaty na zmí-
nìném srazu (viz KP è. 8/2000-2001) a mìl li bych soudit Po�tu jen
podle nich, pak by to bylo dost smutné.

NESPLNILI JSME SKORO NIC
Nesplnili jsme skoro nic. Hlavní kapitanát sice jmenoval redakèní radu,

do ní� jsme získali Ornellu z TDC, ale ta pak v urèený den spolu s Jackem
marnì èekala marnì èekala na tøetího èlena rady - Bimba. Je trapné, co
teï napí�u, ale stalo se a nechci to zamlèet: Bimbovi nikdo neoznámil ani
to, �e by mìl být èlenem rady, ani to, �e má pøijet do Prahy na schùzku.
Kdo mìl obojí za úkol, je uvedeno v zápise ze schùze HKVS. Kdy� jsem se
po osudu redakèní rady ptal na nìkterém z podzimních kapitanátù, bylo
mi øeèeno, �e by stejnì nic nevyøe�ila, a tak se nad ní zavøela voda døív,
ne� mohla cokoli dokázat. Do vytracena skonèil i druhý bod z Braníka,
podle nìho� mìli kraj�tí kapitáni získat pravidelné dopisovatele - kraján-
ky. Stejnì tak zùstaly v archivu Deváté vlny le�et zpracované historie pøí-
stavù a oddílù, proto�e poøád není, kdo by je pøepsal do elektronické
podoby. V té naopak jsou nìkteré kapitoly z pøipravované pøíruèky ke ka-
pitánským zkou�kám, s jejich postupným otiskováním (v Braníku domlu-
veným) jsem v�ak neuspìl, kdy� na kapitanátu pøevládl optimistický ná-
zor, �e bude lep�í poèkat na celou pøíruèku. A tak zùstal jediný bod, podle
nìho� mají poøadatelé v�ech vìt�ích akcí (závody, srazy, lesní �koly a kur-
sy) zaslat do Po�ty hodnocení ukonèeného podniku, co� se témìø daøí -
z loòských akcí chybí jen ÈLK v �erèicích.

NA�TÌSTÍ SA PO�TA PØECE JEN ZMÌNILA
Na�tìstí se Po�ta pøece jen zmìnila k lep�ímu, jak vyplyne z následují-

cího �tematického� srovnání. Pøed rokem vyrobila Ornella jednoduchý
pøehled, z nìho� vyplývalo, kolik místa vìnujeme rùzným tématùm. Po-
kusil jsem se ji napodobit, by� mi nebylo úplnì zøejmé, co v�echno do
které kolonky spadá. Pøesto si troufám udìlat nìkteré závìry. Pøi témìø
toto�ném poètu stran prvních sedmi èísel obou roèníkù výraznì stouplo
mno�ství informací o �ivotì ODDÍLÙ a PØÍSTAVÙ (vèetnì nìkolika sou-
hrnných KRAJSKÝCH zpráv), které zabraly 28 stran, pøièem� dal�ích 23
je vìnováno VZDÌLÁVACÍM AKCÍM, a� u� hodnocením ukonèených nebo
pozvánkám na chystané. Loni obojí dohromady zabíralo 21 stran. Výraz-
nì více je letos HISTORIE (23,5), co� jsem v�ak zøejmì zpùsobil tím, �e
jsem zapoèítal historické profily lodí na zadní stranì obálky. Loni mìla
historie jen 12 stran. Souhrnný bod FORMULÁØE, VÝSLEDKY, REGIS-
TRY JACHET, INZERCE, REKLAMY, KALENDÁØE, POZVÁNKY, AKTUA-
LITY usurpuje 21 stran a je to dobøe, pro takové vìci je Po�ta také urèe-
na. Loni formuláøe + aktuality 17 stran. Následuje se 20ti stranami ÈTENÍ,
zde jsem asi poèítal chybnì, loni bylo 34 stran, já bral jen to, co je vlo�e-
no doprostøed èasopisu jako ètení na pokraèování. Zápisy z HKVS, SHP
+ ZPRÁVA O ÈINNOSTI VS jsou rozepsány na 12,5 stranách (loni 12
rovných), ZAMY�LENÍ mají shodnì 12,5 (loni 10), VÝROÈÍ jen 6 (loni
9), ale to nejspí� proto, �e jsem vyèlenil novou kolonku na Vezírova PRO-
VOLÁNÍ (4 strany). Za slabinu pova�uji jen 9,5 stran vìnovaných METO-
DICE, pøièem� vìt�inu tìchto stránek popsal Pavel Bár seriálem o experi-
mentální archeologii, co� je pro mì nejvìt�í pøínos celého roèníku, zároveò
musím uznat, �e s vodou nemá mnoho spoleèného. Loni mìla metodika
15 stran. Informacím o KNIHÁCH byly vìnovány 3 strany, loni je Ornella
pøipsala asi do jiné kolonky. S výjimkou u� zmiòované metodiky se mi
�proporce� leto�ní Po�ty docela zamlouvají a je�tì víc se mi líbí, co se
z èasopisu témìø vytratilo: Oproti loòským 5,5 stranám na PARTE zùsta-
lo jen 0,5 (a tady to myslím hlavnì lidsky, jsem rád, �e nám nikdo neu-
møel) a z osmi stran na VLAJKY zùstala jediná, a to je�tì jako parodie na

jednu pøí�ernì dlouhou vexilologickou pøedná�ku na lesní �kole v roce
1993, jejími� autory byli zdrcení posluchaèi. Pøipomínám to proto, �e
u jejího oti�tìní (KP è.3 na tøetí stranì obálky) to uvedeno není a nìkdo
by si èlánek z VEXICO CITY TRIBUNE mohl vysvìtlovat jako nové usta-
novení HKVS.

POÈTY STRAN NEJSOU JEDINÝM KRITÉRIEM
Pochopitelnì, poèty stran nemohou být jediným kritériem posuzování

èasopisu, dostanete li v�ak do ruky slabý se�itek (viz poslední dvì èísla),
taky to nìco znamená. Jindy je Po�ta tuèná, ale za cenu toho, �e jednu
celou stranu zabírá fotografie z Národní tøídy 17. listopadu 1989 nebo
básnièky o jaru. Myslete si o mnì, co chcete, ale vodním skautùm snad
není tøeba pøipomínat význam onoho dne a stejnì dobøe poznají, �e zaèa-
lo jaro. Podobnì na mì s pùlroèním odstupem pùsobí i strana vìnovaná
11. záøí v New Yorku. Na to v�echno máme noviny, rozhlas a televizi. Já
bych místo toho pøivítal, aby Po�ta dostala øád, mìla zavedené rubriky
a ètenáø se v ní mohl orientovat. U� od záøí do ní nutím èlánky napsané
úèastníky VYDØÍ STOPY, k nim� mám spoleèný titulek PØÍSTAVY VOD-
NÍCH SKAUTÙ SE PØEDSTAVUJÍ. Byl by z toho krásný seriál (mo�ná
nekoneèný - a� bychom skonèili, mù�eme zaèít zase od tìch prvních), ale
zatím to vypadá tak, �e nìkde nìco zaène a na konci stránky si pøeètete,
kde èlánek konèí. Øíká se tomu �pøetahování� a obecnì je to pova�ováno,
za jednu z nejvìt�ích chyb. Ano, souhlasím, my v�ichni jsme amatéøi
a na�e èlánky podle toho vypadají, ale proè by to mìli mít ètenáøi stì�o-
váno je�tì tím, co se pøi letmém nahlédnutí do pøíspìvkù dá odstranit?
Napøíklad v KP è. 2 snad bylo zøejmé, �e texty CO VYSÍLALO RÁDIO
STVOØIDLA a KRITIKA VYSÍLÁNÍ RÁDIA STVOØIDLA patøí k sobì a mìly
by být zaøazeny v tomto poøadí. Ètenáøùm, kteøí si nejprve pøeèetli KRITI-
KU, aby o nìkolik stran dále narazil na samotný obsah VYSÍLÁNÍ, to sice
pomohlo bystøit smysly, ale je otázka, co si myslí o tìch, kteøí Po�tu
pøipravují. Podobnì v KP è. 5 je text DOBØÍ LOSOSI SE VRACEJÍ tak
dovednì skryt do èlánku pøedstavujícího pardubický pøístav, �e nezasvì-
cenec nabude dojmu, �e �dobrý losos� Pavel Mazourek je z Pardubic
a jeho povídání patøí k medailonu Sedmièky. Nepatøí, Èechoaustralan Paul
Mazourek je z Tøebíèe a pøijel besedovat do klubovny �LUTÉ PONORKY.
Vybral jsem tyto dva �lapsy� proto, �e jsem v obou pøípadech byl tím,
kdo jejich autory pøemluvil, aby je pro Po�tu napsali, a vadí mi, �e jejich
práce nevy�la tak, jak mìla, pøièem� ani já, ani oni jsme to nemohli ovliv-
nit.

NAKONEC TO MUSÍM ØÍCT NAPLNO
Nakonec to stejnì musím øíct naplno. Kdy� jsem nìkdy v zimì nazna-

èil, �e snad tøetina obsahu leto�ní Po�ty vznikla jenom proto, �e jsem je
z pøispìvatelù �vymámil� (práce z lesní �koly a z vùdcovských zkou�ek,
seriál o archeologii, zprávy a oznámení o konání vzdìlávacích akcí, zprá-
vy o akcích pøístavu èi oddílù), øekl mi Vezír: No a co? Odpovídám teprve
teï. Mohl bych být rád, �e jsou teï v Po�tì vìci, které jsem tam chtìl mít.
Kdybych byl �kodolibý, mohl bych mít radost i z toho, �e v dobì, kdy
jsem trávil vìt�inu èasu na ly�aøských kursech, Po�ta se nápadnì ztenèi-
la. Ale mnì obojí vadí a vadí mi i dodávat materiály do èasopisu, který si
jich nevá�í. Vadí mi, �e hlavnímu kapitanátu systém, jakým sám øídí Kapi-
tánskou po�tu, nevadí.

A� dosud jsem byl k Po�tì loajální a výhrady, které jsem k ní slýchá-
val, jsem pøedná�el - pokud jsem se s nimi ztoto�nil - jako svoje vlastní
pøipomínky. Poslední poznámku na adresu na�eho nejdùle�itìj�ího spo-
jovacího èlánku, ale musím zveøejnit v pùvodním znìní. Na�el jsem ji
v èasopise pro rovery, který vydává je�tì ne pìtadvacetiletý vùdce oddílu
a té� neformální vùdce roverù, pro která�to obì uskupení sám pí�e ka�dý
mìsíc DVA èasopisy: �...le�el jsem doma na posteli a proèítal skautské
èasopisy...Kapitánskou po�tu jsem jednou prohlédl a odlo�il, tak jako po-
ka�dé. Nìkteré èasopisy opravdu nevím, proè vycházejí a asi jsem stále
málo vodákem.�

JAK SE VÁM LÍBÍ?
(Soukromé ohlédnutí za dosavadními èísly Kapitánské po�ty roèníku 2001-2002)

Je�ek
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H K V S    H L Á S Í
Zápis ze zasedání HKVS, které se konalo 21. 3. 2002 v Praze
Pøítomni: Sam, Radu�, Pavel, Oskar, Jack, Puma
Radu� - pøedala nabídku na doprovodný program jarního semináøe K+K. Z nabídnutých mo�-

ností byla pøijata mo�nost výletu do okolí, pøedná�ka správce objektu o náv�tìvì na exotických
lokalitách. Mo�nost pou�ití horolezecké stìny a ping-pongových stolù je omezené pro jednot-
livce, nelze je vzhledem ke kapacitì zaøadit do programu.

Sam - projedná s Ikkim mo�nosti a termín pøedná�ky pøíslu�níkù státní plavební správy na
jarním semináøi K+K.

Oskar - po�ádal HKVS, aby ty body jednání, které budou souviset s SHP byly zaøazeny
pouze do dopoledního a odpoledního jednání v sobotu.

Byl projednán návrh èlenù komisí náèelnictva Junáka. Jmenování konkrétních osob bude
provedeno po projednání na jarním semináøi K+K.

Byl sestaven rámcový program jarního semináøe K+K.
zapsal Sam

KALENDÁØ AKCÍ
27.�28. 4. � Divoká Orlice
27. 4. � ÈPV PC Otava, TJ Union Plzeò,
           J. Mrkos, 0602 948 338, 019 74 55 947
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
18. 5. � ÈPV PC Sázava, SK Smíchov, T. Antonín,
            0603 204 121, 02 22 31 28 66
24.�26. 5. � Jarní setkání jihoèeských vodních skautù,
vodácké táboøi�tì Lu�ièanka, 13. pø. Opaøany, Petr Ampér
Koláø, amperjindra@volny.cz, 0361 88 10 60 (po 19. h.)
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/zaz. 048/510 44 24, mob. 0604 983210
patocka.r@tlib.cz
1. 6. 2002 � Èajová plavba (závod pramic), Lavièky na
Dale�ické pøehradì, poø. pøístav �lutá ponorka Tøebíè,
info: Jarka Sládková, B. Václavka 14, 674 01 TØEBÍÈ,
0618846167, jarka@abahoa.cz, a: www.5-oddil.unas.cz,
zizal@seznam.cz, 0723405025 (Honza), 0604130504
(�í�al)

8. 6. � Mimoòské pádlo, pøístav Mimoò, Jan �antora, Malá
168, 471 24 Mimoò, 0425/862 704
14.�16. 6. � Kolínská pádla, SKAPA 2002, 6. pøístav
Kolín, Ivan Vokøál Tyr�ova 258 28104 Plaòany,
tel. 0728 216 068, 0603 522 650
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, OVT TJ Libín, J. Vachta,
tel. 0338 31 75 01
14.�16. 6. � Èochtanovy závody, Kromìøí� a Uherské
Hradi�tì, Ing. Zdenìk Vopièka, Spáèilova 48,
767 01 Kromìøí�
21.�25. 8. � Lipno (Èer�áky), sjezd R4, CVOK Pardubice,
Jan ��astný, �kolní 807, 530 06 Pardubice
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)
14. 9. � ÈPV Teplá, KV Karlovy Vary, F. Ko�ina,
017/3221875
15. 9. � ÈPV PC Støela, VK Poldi, Jiøí Oliverius,
Tyr�ova 3223, 272 01 Kladno
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
12. 10 � Vavøinecký potok (Výrovka), TJ Spartak Peèky,
P. Malý, 0321/786909
19. 10. � Víkend pra�ských vod: Rokytka
(info PRJ tel. 02/802 340)
20. 10. � Víkend pra�ských vod: Botiè, Kotva Braník,
02/44466085, J. �up, 0603/486475
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
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