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To, e chybí smích, znamená, e chybí zdraví. Smìjte se tak èasto, jak jen mùete,
udìlá vám to dobøe. Proto se vesele smìjte, jakmile se naskytne pøíleitost a rozesmávejte také ostatní, nebo to udìlá dobøe také jim.
Robert Baden-Powell
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Kapitáni a kapitánky!
Kvìten je doba rozvíjejících se vodáckých aktivit a pravidelných soutìí. Mám tím samozøejmì
na mysli SKARE, Mimoòské pádlo, Kotorský závod a mnoho jiných. Mám tím ovem také na
mysli nepostupová kola Svojsíkova závodu a hlavnì postupový Závod vlèat a svìtluek (oveme
i abièek). Vìøím, e ti nai nejmení se ukáí být vìtími, ne ti vìtí, a e se v ústøedním kole
nìkolik estek zamodrá. V loòském roce toti úèastníci ústøedního kola dostali pamìtní trièka,
dnení náèelník a místonáèelní Junáka pak dodateènì na jednom sezení Ústøední rady pøedali nìkterým celebritám trièka za úèast pøi finále. A mnì potom s velkou chutí pøedali jedno trièko Za
neúèast vodních skautù. Smál jsem se, pravda, se vemi, ale v duchu jsem prskal, ehral, lál, klel
a nadával. No, nebyli vodáci ve finále, nebyli.
Take jetì jednou:
Doufám, e se to letos ve finále Závodu vlèat a svìtluek zase zamodrá. Snad zase dokáeme, e ná
vodácký výcvik není hlavní, ale nadstavbovou souèástí velké skautské hry.
Kapitáni a kapitánky!
Kvìten je i nejblií doba po jarním srazu kapitánù a kapitánek. Ten letoní v Srbsku byl u posledním. Opravdu, dalí se ji konat nebudou.
Od pøítì to bude vdy sraz Kapitanátu vodních skautù, nebo podle nového statutu tvoøí vichni
kapitáni a kapitánky Kapitanát vodních skautù, zatímco Rada hlavního kapitanátu u je zase v souladu
s tradicemi Hlavním kapitanátem vodních skautù
Plníme tak jednu èást svého programové prohláení vydaného pøiblinì pøed rokem 8. dubna 2001.
Sluí se, abychom si je pøipomenuli:
Zvolený kapitanát si pro své volební období vytkl následující úkoly:
1. Stanovit úkoly a dát prostor samostatné èinnosti krajským kapitánù
2. Zlepit práci jednotlivých komisí nebo pasivní zruit
Pøipravit se na X. valný snìm Junáka, zaujmout postoj k probíhající diskusi (hlavní okruhy:
Odbìr tisku, nový kroj, reorganizace ústøedních orgánù, postoj k ÈRDM, vztah k jiným skautským organizacím v ÈR, krajské uspoøádání Junáka)
3. Dále zlepovat a prohlubovat vzdìlávání èinovníkù VS, vtahování mladých kapitánù do øeení
spoleèných úkolù
4. Hledat cesty k øízení oddílù VS v informaèní izolaci
5. Dokonèit nesplnìný úkol - vydat Pøíruèku VS
6. Zlepit internetové stránky HKVS a KP
7. Spoluúèast na Evropské konferenci, Mattoni Cupu, Carpathii, Jamboree v Thajsku, event. Královské plavbì
8. Programovì a organizaènì pøipravit Navigamus 2003
9. Dokonèit kroje  spolupráce s Moirou, Jitexem apod.
10. Dokonèit návrh nového statutu Øádu støíbrného bobra a medaile Bronzový bobr
11. Rozhodnout o dalím osudu Fondu aktivit
12. Zvýraznit svou podporu MSC Tortuga, dokonèit místnost kapitanátu, zvýit èetnost vyuívání
13. Pøejmenovat HKVS na VS a RHKVS na HKVS
14. Nadále zachovávat pocit sounáleitosti s Junákem pøi výchovì dìtí, mládee i dospìlých v souladu se slibem, zákonem, Stanovami, a hlavními øády, pøedevím Systemizací a Øádem pro vzdìlávání èinovníkù a èinovnic.
Odkrtáte-li si splnìné a prùbìnì plnìné body, usoudíte, e jsme v uplynulém roce nelenili. A komu
se nelení, tomu se nejen zelení, ale v naem pøípadì i modrá. Za to náleí dík nejen osvìdèeným borcùm, ale v duchu 1. a 3. bodu prohláení i støední a mladé generaci kapitánù.
A to je dobøe.
Vá Vezír
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Rudyard Kipling - KDY ...
Kdy bezhlavost svým okem klidnì mìøí,
aè tupen, sám e nejsi bezhlavý,
kdy podezøíván, pevnì v sebe vìøí,
vak neviní svých sokù z bezpráví,
kdy èekat zná, ba èekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v le,
kdy nenávidìn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo vak nebere,
kdy umí snít a nepodlehnout snìní,
kdy hloubat zná a dovede pøec ít,
kdy proti triumfu i poníení
jak proti svùdcùm spoleèným jsi kryt,
kdy nezoufá, aè pravdivá tvá slova
lstí bídákù jsou polapána v kal,
kdy hroutí se tvé stavení a znova
jak dìlník v potu lopotí se dál,
kdy spoèítat zná hromadu svých ziskù
a na jediný hod ve riskovat,
zas po prohøe se vracet k východisku,
a nezavzdychnout nad hoøem svých ztrát,
kdy pøinutit zná srdce své a èivy,
by s tebou vytrvaly nejvìrnìj,
aè tep a pohyb uniká ti ivý
a jen tvá vùle káe >Vytrvej!<
kdy nìhu snese pøílinou i tvrdost,
kdy svùj jsi, vem nech druhem jsi se stal,
kdy sbratøen s davem, uchová si hrdost
a nezpyní, by mluvil s tebou král,
kdy øekne: svými vteøinami vemi
mnì, èase, jak bych závodník byl, slu!
pak pán, pak vítìz na iré jsi zemi
a co je víc: pak, synu mùj jsi mu!
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Informaèní broura
aneb
aby se o nás vìdìlo
A je to tady. Po vech tìch øeèech o Informaèní brouøe
Vodních skautù se práce na ní snad pohne kupøedu. Trochu
s rozpaky, ale snad s chutí se jí po zhruba pùl roce stagnace
ujala, spolu s nìkolika odválivci, Mája, která se mimo jiné
podílí na projektu Vodní skauti do Evropy.
A co to vùbec ta broura má být? Tato broura má slouit
jako propagaèní materiál pro zahranièní zájemce, poskytovat základní údaje o vodním skautingu v Èeské republice
a informovat o naich nejdùleitìjích tradièních akcích.
Vzniká tedy pod vedením Májy majja@centrum.cz, která má na starost shromádìní a pøeklady textù a Majdy
mabab@seznam.cz, jejím úkolem je kromì jiného zajitìní koneèné grafické podoby broury, vèetnì obrazové èásti.
Na jednotlivých èástech pracují:
historie  Azimut
táborový den  Chose
slibová slavnost  olim
struktura organizace  Vezír
plavidla  Oskar, Majda
akce - Bída, Mája
Broura bude pøeloena do pìti jazykù, a to do angliètiny
 Azimut, otek; nìmèiny  Majda, Mája; francouztiny Cedník; panìltiny  Lentilka a poltiny  Vezír a Ostraváci. Texty budou doplnìny fotografiemi a kresbami.
Kdo mùe fotografie nebo kresby ilustrující témata obsaená v brouøe poskytnout, kontaktujte Majdu na ji zmínìné mailové adrese, nebo na telefonu: 0604/523580. Není tøeba obávat se ztráty, vechny materiály budou nepokozené
vráceny.
Pokud se najde nìkdo, kdo je ochoten pomoci, kontaktujte nás, kadá ruka se hodí!
Víc hlav, víc ví!
Doufáme, e se i s vaí pomocí podaøí co nejdøíve práci
s úspìným výsledkem dokonèit a oceòujeme snahu vech,
kteøí se na pøípravì jakýmkoliv zpùsobem podílejí, i tìch,
kteøí se teprve odhodlávají poslat nìjaké ty fotky.

Kapitánská pota

9

2001/2002

Sklonìni k vodì
8. Kamenný potok

Kamenný potok, bratr Kamenného vrchu, Zkamenìlého zámku, té vsí Kamenné, Kamenice, Kamena, Køemenice a Kamenièek skuteènì existuje. Voda v nìm teèe po staletí stále stejnou kratièkou dráhu od raelinných bahen prameni do soutìsky
øeky Doubravy, jí odevzdává s dùvìrou svùj proud. Je tam u nás, kde elezné hory ukazují prstem k moravské hranici a Morava zase stejným prstem k srdci Èech. Dìlá èest svému jménu. Je v nìm opravdu víc kamení ne vody, zvlá v létì. Na jaøe, to
je jiná! To se zmùe i na hukot vody, který vystøídá tichounké zurèení. Pak skáèe pøes pobøení balvany jako mladík. Teèe
i vodopád, co v létì vypadá jak ubohý èùrek vody z okapu. A dravý je, a hravý! V dravosti unáí bøevna ukradená døevorubcùm
i vìtve posbírané pod stromy, kam se jen dostala rozlitá voda. Z tìch pak staví hráze, aby dosáhl jetì dál. Je ho vude plno.
Je jako mládí - jaro ivota. Unáeno tuenými monostmi a probuzenou silou vyuívá volnosti a pospíchá, zdá se, e kupøedu.
Máme se tomu stavìt do cesty a ukazovat do tìsného, vìky vyhloubeného koryta? Mladý Kamenný potok by se podìkoval. On
je zdvoøilý a asi by øekl: Zkusím to, ale tuím, e se tam teï nevejdu, snad za mìsíc, za dva. Byla by to pravda. Já jsem si
dovolil propùjèit mu tìch nìkolik slov pro jejich cenu. Víte u, kde je? No pøeci tam na konci ... snad za mìsíc, za dva. V lidském
ivotì to nebudou asi tak krátká údobí, ale pro skautského vùdce je to výzva k trpìlivosti a k vlídnému doprovodu. Oni i vodní
hospodáøi jarní pøívaly hlavnì pozorují a zásahy omezují jen na nejnebezpeènìjí místa a èasy. Dívám se údolím Kamenného
potoka. Voda jetì dovádí, ale strhující a místy i nièící síla je dávno pryè. Mechy, vèera jetì zalité vodou, se laènì protahují
v slunci, jetì kuckají pøepité vodou, ale u z ní mají radost. Ten záitek stál za to. Stoupám strmou stezkou ke skalisku
a øíkám si, e to bylo hezké zastavení v èase. Mladé síle se má dùvìøovat, i kdy se mi na chvíli mùe zdát, e vechno znièí.
Ona pøi tom mùe vykonat i kus uiteèného díla jako voda, která oèistila ty balvany v korytì a ukázala mi jejich netuenou
krásu. Víte, já tady víc ne kde jinde vìøím v sílu dobré mylenky a dobrého slova. Zdá se být hukotem bouølivé jarní vody
pøehlueno, ale kdy on opadne, zjistíte, e zùstala aspoò její ozvìna a o té víme, e se vrací i nìkolikrát. Na shledanou
Kamenný potoku! Dívám se jak tvá mladistvá voda tie vklouzla do moudrých vod øeky, pøeji vám obìma astnou pou tou
líbezností jarní krajiny. Pùjdu také, jetì je tøeba obhlédnout nejedno zákoutí plné Krásy. V ní cítím naplnìní Pravdy a Lásky.
Podle mne jsou sestrami a já touím po jejich pøátelství. Na tvém bøehu, potùèku, jsem nael klíèek k bránì jara. Díky!

9. Øíèka v lukách

Je zase máj. Jaro u nabralo dech a spìchá k létu s náruèí kvìtin. Ozdobilo i bøehy vech moných vodoteèí od potùèkù
v horských lukách po veletoky níin. Rozezpívalo ptactvo v zelených korunách, které ukrývají rodící se ivot jeho hnízdi. Voda
je teï veselá. Snad si chce uít poslední jarní skotaèení z dostatku, který je dìdictvím po dávno odelé paní Zimì. Slyíte se
mnou ty nádherné a skryté tóny, které se rok co rok touhle dobou ozývají v skautském srdci? Øíkám si s panem Máchou: Je
lásky èas. Dívám se kolem. Je èas jejího naplnìní v pøírodì. Je èas o ní
pøemýlet sklonìni k vodì a snad ji i zapsat prstem do hladiny s tím
velkým L, jak je tomu v naem slibu. Zkusme to. Dost moná, e o ní
neeptá jen tichý mech jako v té zmínìné Máchovì básni. Urèitì o ní ví
nìco bratr blatouch támhle na bøehu a také sestra pomnìnka na pøevisu nad vodou, co pod ním má noru èistotná vydra. Zazpíval o ní krásný ledòáèek v mihotavém letu i sestra rybka, která se stala potravou
pro jeho dìti. Víte proè to umìjí? Oni jsou pravdiví ve vem, co dìlají
i jak se ukazují svému okolí. Pøedstavte si, jak by to vypadalo, kdyby
nìkdo napíchal do zelenì na bøehu umìlé kytky. Jsou prý krásné a vydrí bez lidské péèe, tvrdí reklama. Co takhle pøidat jetì gypsového
ledòáèka? A vydru? Postojí, neuletí, neuteèe. To bude podívaná! Absurdní, viïte, moná i komické. Ruku na srdce, taky jste si o samotì
uprostøed krás májové pøírody vimli, e jste nìkdy gypsoví? Já ano.
To je vdycky, kdy se tváøíme, kdy si hrajeme hru na jakodokonalost. K té patøí i jakopravdivost a Jakoláska. Brr! Víte co? Já teï
nabírám do hrsti tu jarní vodu a myju si oèi: Bystrá vodo, dìkuji Ti.
Probuï, prosím Tì, mùj vnitøní zrak, a s bystrozrakým pohledem na
sebe mohu jít a slouit lidem i svìtu. Mám je rád. Chci jim to øíci. Chci
jim to ukázat. Jetì jednou se skláním k vodì pro pár kapek: Díky,
sestøièko, chladivá vodièko. Díky za radu. Budu naslouchat i poslouchat. To jsem si potøel ui. Krásnì to chladí v májovém vánku. Ke
sklonìní k vodì Vás pozval
Vá Petr Hájek - Balú
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Ahoj kamarádi vodáci,
Tak to máme za sebou. Ptáte se
co? No pøeci XI. Roèník Odemykání Doubravy a vodácký sjezd Paøíov - Ronov. Jaký byl ten letoní
roèník? Podle mì paráda a myslím
si, e ostatní mi dají za pravdu.
V pøedvelikonoèní sobotu se nás
pod Paøíovskou pøehradou sjelo
rekordní mnoství: 530 vodomilù na
308 rùzných plavidlech od K1, C1,
C2 a R4 a R6. Podaøilo se nám zajistit opìt o jeden kubík vody víc
oproti loòsku a také o hodinu delí
èas vypoutìní pøehrady. Nìkdo
moná namítne, e je to stále málo,
ale vìøte mi, e dìláme maximum.
Kdo neví, co je to vodoprávní øízení (v naem pøípadì za úèasti a kadý se samostatnì vyjadøuje), ten
pochopí sloitost zajistit vodu na
tuto akci. Poèasí nám vem opravdu pøálo a tak jsme v 11°° hodin za
úèasti vodníkù Doubravákù zahájili vodáckou sezónu 2002. Nìkteøí nedoèkavci vyrazili hned s vodou a záhy zjistili, e jsou
na suchu. Délka sjezdu byla 10,2 km a první polovina vedla zalesnìným údolím a k Mladoticùm, kde byla obèerstvovací
zastávka k naèerpání sil pøed obávanými peøejemi s Martinským kamenem uprostøed. Tento úsek jako kadoroènì otestoval
vodácké dovednosti vech plùjcù. Chtìl bych za vechny, kteøí to potøebovali, podìkovat hasièùm z Ronova za pomoc pøi
lovení nedobrovolných plavcù pod peøejemi ve vodì teplé 6,5° C. Stále mì ale zaráí, jak nìkteøí vodáci vyráí na vodu
tohoto stupnì obtínosti a v této roèní dobì. Cituji jednoho vodáka udìlaného na raftu, který mìl bulvy vyvalené k vypadnutí: Ty vole, já sem se málem utopil. Jeho vodácká výstroj se skládala z vojenských maskáèù a kanad. Dalí, co mì zaráí,
je alkohol na vodì. Nemám nic proti
troce pro zahøátí, ale pøijet do Mladotic napitý jak houba, a se slovy
jedeme na Martin vyrazit dále, je
troku moc. Jsme rádi, e letoní
zranìní byla pouze lehèího rázu vykloubený palec, naraené koleno
a pár odøenin. Dalí plavba vedla
Chittussiho údolím a k Ronovu,
kde nás èekal jez, cesta místní baantnicí a pøed cílem v klubovnì
skautù jetì slalomová tra. V klubovnì vládla pohoda, nìkteré vyuili zvýeného stavu a vyrazili jetì
jednou pod pøehradu (voda tekla do
17°° hodin), ostatní odpoèívali
a popíjeli.
A plány do budoucna? Vybìhat
povolení k vypoutìní pøehrady i na
podzimní Zamykání Doubravy (27.
10.) a pøítí rok zajistit vodu na sobotu i nedìli pøi XII. roèníku Odemykání Doubravy 2003 (29.  30. 3. 2003).
S vodáckým AHOOOJ
Za skauti Ronov Franta Zvìøina
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Vítání jara na Plouènici
Jiøí Øeháèek
Mimoòtí vodní skauti a vodácká veøejnost se seli na bøeodnáeli mimo dobré nálady i pamìtní úèastnické lísteèky
hu øeky Plouènice, aby slavnostnì pøivítali jaro a odemkli
na památku oslavy jara, na kterou tak lehko nezapomenou.
po zimním spánku svoji øeku. Mimoò - Zimní spánek øeky
Vyznání ivé vodì.
Plouènice je dnes ji minulostí. 25. øíjna minulého roku uskuVichni vodáci se v tento den zamýlejí a vyznávají lásku
teènili vodáci z Mimonì svoji poslední plavbu se 49 lodìmi
vodì, která je pro nì pøítelkyní. Mùe vak být i zrádná, pøepo øece a potom symbolickým klíèem uzamkli øeku. Tím jí
cení-li nìkdo své síly. V posvátném tichu pøírody nás vydali monost, aby si odpoèinula od civilizace a jejího nepøíruila nezkrotná øeka Plouènice, která se vine ve svých meznivého vlivu a také dali klid rybám, zvìøi a ptákùm ijícím
andrech v naí malebné èeské krajinì. Slyíme ji jako hudbu,
u øeky.
mìnící se z perlivého zpìvu, zvonivého zurèení, a po hluTrojím klíèe otoèením ...
boké tóny a tajemný hukot. ene se pøes ohlazené balvany
Tak jako kadý rok, i letos, ke konci bøezna odemykají
do rákosí s cinkotem rozstøíkaných kapièek vody, dovádí ve
skauti - vodáci v Mimoni øeku
vírech, podemílá bøehy a tím
Plouènici. Jetì sice poletoval
pozmìòuje tváø matky zemì. Je
poslední sníh, ale první jízda po
starostlivou a vzornou ochránøece zaèala od prùrvy v Novikyní ryb, ptákù, rakù, hmyzu
nách pod Ralskem a k lodìnici
i zvìøe, ijící v jejím povodí.
a pøístavu vodních skautù ve
Nikdy se pøed nièím nezastaví,
støedu mìsta. Tento vodácký
nezalekne, nedá si porouèet
sjezd mìl letos zvlátì pojmenoa zùstává vdy svobodná. Je to
vané úseky, kterými vichni proivel, bez kterého by nebyl
jídìli. Od prùrvy, nazvané vednení, ale ani ten budoucí
selá díra, se jelo dále na
svìt.
Frenkyho útesy, Dìdkovou peNae první plavba po Plouèøejí k Bovicím, Kazatelnì, Konici.
rytem èesko-nìmeckého pøátelNìkteøí mimoòtí skauti-voství na Rikiho apito,
dáci si øekli, e kdy u mají na
Cipajsovou mìlèinou, následovodì své lodì a i mokrá pádla,
val Eskymùv skluz, pak na sou- -Foto: Jiøí Øeháèek
e se hned po odemykání øeky
tok, Poslední peøej a koneènì -I kdy poletovaly poslední vloèky letoního snìhu, tak dal kapitán
vydají na svoji první jarní plavCipajs povel: Jdeme do toho! A tak se jelo.
na Zámek na øece u lodìnice.
bu po meandrech Plouènice.
Tam se slavnostnì odemykají velikým symbolickým klíèem
Kdy propluli nejtìí úsek cesty, chtìli si trochu odpoèivody øeky Plouènice. Letos je to ji ètvrtý rok, co bývalý
nout a protáhnout se na suché zemi. Pøirazili ke bøehu, vystarosta mimoòské radnice Zdenìk Veselý zaloil spolu se
stoupili z pramic a zajistili lodì a pádla. Ale hned je na kraji
skauty a vodáky tuto tradici mìsta. Jako kadoroènì, byl to
lesíku zaujala zvlátní hnìdá hromádka. Ta se k jejich velZdenìk, který odvánì, za kadého poèasí, vstoupí do støedu
kému pøekvapení pohnula. Nebyla to hromádka krtka, ani
øeky a odemkne ji slovy: S prvním klíèe otoèením, tobì,
mravenitì, ale kluci vyplaili sluku. Co je nejvíce udivilo,
øeko ivle se klaním. S druhým klíèe otoèením, ryby, raky,
e neulétla. Zaèala pomalu kulhat, jako by jí nic zlého neáby prosím, té vodníky, bludièky a víly, aby pøi nás lidech
hrozilo. Napøed jí kluci litovali, mysleli si, e je asi poranìbyli. S tøetím klíèe otoèením, øeku spící v bdící mìním! Po
ná, ale pak si uvìdomili, e má asi nìkde na blízku hnízdo
posledních slovech následovalo zvolání kapitána pøístavu
s mladými. To sluka dìlá, kdy chce odpoutat pozornost
Vodácké sezónì 2002 tøikrát ÁÁÁhóóój!, ke kterému se
vetøelce od hnízda. Je to velmi peèlivá a starostlivá matka.
pøidali vichni úèastníci plavby i diváci na bøehu øeky. PoKdy jsou její dìti v nebezpeèí, tak je vezme do zobáku a pøetom následovalo ve Skautském domì nejen první suení
náí do úkrytu. Vichni kluci ztichli a se zatajeným dechem
mokrých ponoek a odìvù, ale také velká oslava jara.
pozorovali sluku. Pak, ani by si nìco øekli, nasedli jako na
Oslava jara na kterou se nezapomíná.
povel zpìt do lodí a ujídìli dál po øece. Nechali starostliByla to letos pøímo hostina, která byla pøipravena pro
vou simulantku-kulhavou sluku pomalu mizet na okraji
vechny úèastníky první plavby. Vzhledem k tomu, e byli
meandrù øeky.
vichni poøádnì prokøehlí, uvítali teplou krùtí nudlovou poTímto zajímavým pozorováním pøírody skonèila první jarní
lévku, 300 exkluzivních bramborákù se zelným salátem
plavba mimoòských skautíkù po Plouènici. Kluci mìli radoa horký èaj. Vdy letos mimo mimoòákù se zúèastnili prvst, e pøíli nenaruili ivot v pøírodì, jak jim to vlastnì ukládá
ní plavby i skauti a skautky z Jablonce nad Nisou, Turnova,
i estý bod skautského zákona: Skaut je ochráncem pøírody
Kralup nad Vltavou a i pøátelé-vodáci z USA. Vichni si
a cenných výtvorù lidských.
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TRIMARATON SOB CUP
23. 3. 2002

Tak jsme se jednoho krásného slunného dne dozvìdìli o akci jménem trimaraton SOB CUP. Sice nás trochu zarazilo
bøeznové datum, ale ujitìni Juppem, e
pro extrémní závody je vhodné studené
poèasí, jsme nad tímto faktem pøestali
bádat a jen jsme tie doufali, e pøi zmateném poèasí letoní zimy bude alespoò
15°C.
SOB CUP - tento nevinný název pod
sebou skrývá nároèný závod konající se
v krásné krajinì Èeského Krasu. Závodí
se v kategoriích: jednotlivci mui, dvojice mui a dvojice mix. Úèastníci tohoto
závodu musí ubìhnout 42,195 km (pokud
závodí jako dvojice, pak se na trati støídají), ujet na kole 42,195 a stejnou vzdálenost pøekonat i na
lodi (jednotlivci na kajaku, dvojice na kanoi). Snahou je nejen
ujet tuto tra co nejdøív, ale mnohdy také pøeít vechny útrapy a závod dokonèit.
Celý týden pøed závodem s obavami sledujeme pøedpovìï poèasí a èím dál víc v nás hlodá pokuení se odhlásit.

Teploty mají klesat na nulu a má snìit.
Ve ètvrtek veèer jsme u pevnì rozhodnuti: jedem! (Pomohl k tomu hlavnì 1.
povodòový stupeò na Berounce, který slibuje pìknou projíïku).
Sraz vech úèastníkù  roub, Jupp, Mirek a Dejcha a organizátorù  Terka a Sysel je na Vechtrovnì Korno (v Srbsku
u Berouna) v pátek veèer. Ráno s obavami vstáváme a vyhlííme ven, je tam nasnìeno a sluníèko se smìje nìkde vysoko nad mraky. Èeká nás vskutku velice
nároèný závod, nebo jak pravil Sysel,
padají Hovna s háèkem (omlouvám se za
tento výraz, ale pøesnì vystihl to, co nás
celý den provázelo).
Start je v 8.05 SEÈ. Maraton absolvujeme na 5 ti kilometrovém koleèku, nebo pùvodní dvojnásobná tra byla zatopena rozvodnìnou Berounkou, která postupnì zatopuje i èasti
naeho úseku. Já a Mirek se støídáme, kluci to jedou na svý
vlastní triko (vùbec jim nezávidíme). Po absolvování bìhu
vyráíme na tra kola. Zrovna neprí, nesnìí a sem tam vykoukne i sluníèko. Je toti kolem pùl dvanácté a za pùl hodiny má startovat Praský pùlmaraton a ti mají vdy objednáno sluné poèasí. Tra kola vede krásnou krajinou Èeského
Krasu. Nejvíce nás nadchlo údolí øeky Lodìnice (vak tam
také svítilo sluníèko!) Jedinou nepøíjemností je silný protivítr, který nás provázel víc ne 2/3 trasy. roubovi tento
vìtøíèek odnesl mapu, a tak bloudil, a dobloudil zpìt do
Srbska. U se moc tìíme, a se posadíme do lodi. Koneènì
nasedáme. V Berounce je 267 m3, take to pìknì frèí. Sem
tam nás obastní nìjaká snìhová vánice, ale také se ukáe
sluníèko. Ètyøi ze sedmi jezù jsou nesjízdné kvùli obrovským vývaøitím, 2 jedem úplnì mimo jez a 15m dlouhá retardérka v Modøanech má 2m. Cesta pøíjemnì ubíhá a najednou jsme ve Vltavì. U zbývá pouze dojet
k Barrandovskému mostu, vydrápat se proti proudu, objet
ostrov a hurá do cíle. Kde ten vak je? Organizátoøi nikde,
a tak pátráme v Kotvì Bráník (tam nás nechtìjí vpustit do
jediné klubovny - no, stejnì patøila TOMíkùm). Nakonec cíl
i s organizátory nacházíme ve Slavoji. Koneènì! Rychle se
pøevlékáme a snaíme se zahøát. Netrpìlivì vyhlííme dalí
závodníky. Ti nakonec svornì doráí u za tmy. Po zahøátí
si vichni sdìlujeme své záitky a jsme rádi, e jsme to ve
zdraví pøeili (teda snad).
A jak to vechno dopadlo:
Dvojice mix
1. Dejchy, Mirek: 8:54:36
Jednotlivci
1.-2. roub: 11:23:33
1.-2. Jupp: 11:23:33
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Pardubický tøiatlon
Dne 13.4. ve 13:00 byl ohláen zaèátek prvního roèníku Pardubického tøiatlonu. Samozøejmì, e se zaèalo
s pøípravou trati ponìkud døíve
a start se ponìkud opozdil. Poèasí bylo naprosto ideální (o tom svìdèí i výsledné èasy)
a snad to nikomu nevadilo. Na startu vyseli mapky tras
a pøesnì vyèíslené kilometry. Take hned kadý vìdìl e
ho celkem èeká 8,9 km na vodì, 10,29 km na kole a 6,42
km po svých. Jediný Jupp mìl trochu jiné vzdálenosti, ale tím nikoho nechci zatìovat. Pokud si to ale chcete vypoèítat, je to pøísluný údaj dìleno tøemi a vynásobeno pìti ±.
Hned po odstartování jsme vìdìli jak to asi pøiblinì dopadne a e vichni budou
na bednì. Bohuel se sela jen elita a jedny suandy z Pardubic. Ostatní, kteøí mìli
celé dva mìsíce co o tom vìdìli plno øeèí, jak nás pøedbìhnou a dobìhnou, tak
nepøiel nikdo a opìt závodili staré známì dvojice. Jen
Rákos a Robin nevyrazili. Rákos sice na startu asistoval, ale jeho spoleèník (prý po nároèné noci
a v pøípravì na dalí) nedorazil.
Take se bìhalo, jezdilo a prostì makalo a to
tak, e to vichni vydreli a do cíle. Následné
vyhláení bylo v pøíjemnì vytopené Hydrovce,
klubovnì Sedmièky a pak u se lo a jelo domù.
Jen trochu doufáme, e pøítí rok bude vìtí úèast.
zapsal Datel
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ
Kalendáø vycházek a exkurzí pro veøejnost na rok 2002

ÈERVEN
15. 6. sobota - Rozkvetlým Podyjím
Vedoucí: Jana Táborská - Správa NP Podyjí
Sraz: 9,00 h - Lukov, pøed hospodou
Trasa: Lukov - Galiské louky - Uhlíøova louka - Klaperùv potok - zpìt do Lukova, støednì nároèná trasa, cca 10
km, návrat asi ve 13,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: kvìtena støedního Podyjí
29. 6. sobota - Mikrosvìt Podyjí
Vedoucí: Olga Meixnerová, Martin korpík - Správa NP
Podyjí
Sraz: 9,00 h - Èíov, pøed budovou Návtìvnického støediska Správy NP Podyjí (auta je nutné odstavit na parkoviti
pøed obcí)
Trasa: Èíov - Kozí stezky - Klaperùv potok - zpìt Èíov, cca 8 km pomìrnì nároèným terénem, návrat cca po
13,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: hmyz NP Podyjí a ostatní bezobratlí
ÈERVENEC
6. 7. sobota - Krajina a lidé
Vedoucí: Lenka Reiterová - Správa NP Podyjí
Sraz: 9,00 h - Havraníky, u kostela
Trasa: Havraníky - Sealsfieldùv kámen - Papírna - Batùv mlýn - U tøí lip - Havraníky, cca 10 km støednì nároèným terénem, pro zájemce monost zacházky na obes a zpìt
(+ 3 km) s ukázkou teplomilných plevelù aj., návrat do
13,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: botanika, vliv èlovìka na vegetaci a krajinu,
péèe o nelesní plochy
20. 7. sobota - Výprava za syslem (autobusem po maloploných chránìných územích Moravskokrumlovska)
Vedoucí: Vlasta korpíková - Okresní úøad Znojmo
Sraz: 8,30 h - Znojmo, parkovitì u Zimního stadionu
Trasa: autobusem: Znojmo - Hostìradice - Moravský
Krumlov - Jamolice - Znojmo; s návtìvou lokalit: pøírodní
památky U kaplièky a Støíbrný vrch, navrená Národní pøírodní rezervace Moravskokrumlovské slepence, lokalita sysla
obecného u Jamolic; èas na obìd v Moravském Krumlovì,
návrat asi v 17,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Nutná pøedchozí pøihláka: do 10. 7. 2002 na Správì
NP Podyjí u Markéty Jelínkové (tel. 22 67 22 nebo 22 11
15). Pøi nedostatku zájemcù mùe být akce zruena.
Cena: 100,- Kè (úhrada dopravy)
Zamìøení: základní informace o vybraných zvlátì chránìných územích Znojemska

strana 8

SRPEN
3. 8. sobota - Okolí Bítovského hradu - romantický sen
a nostalgický historismus hrabat Daunù
Vedoucí: Jan Kozdas - Státní památkový ústav Brno
Sraz: 9.00 h - Bítov, námìstí, pøed budovou Obecního
úøadu
Trasa: Bítov - Lipová alej - Mohyla pøedkù - Lesopark Slamìný most - Jezírko lásky - Hrabìcí studánka - Daunovská brána - Èervená kaplièka - zpìt, cca 7 km nenároèným
terénem, návrat cca ve 13,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: parky, lesoparky a drobné stavby v okolí Bítovského hradu
24. 8. sobota - Za hardeggským vodníkem
Vedoucí: Jiøí Svoboda - Základní kola Loucká
Sraz: 9,00 h - Èíov, pøed Návtìvnickým støediskem Správy NP Podyjí (auta, prosím odstavte na parkoviti pøed obcí)
Trasa: Èíov - Keple - Hardeggský okruh (Haardeggská
vyhlídka, hranice, podél Dyje) - Èíov, støednì nároèný terén, cca 8 km, návrat maximálnì do 13,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: historie, literatura a povìsti Podyjí
ZÁØÍ
7. 9. sobota - Netopýøí noc
Vedoucí: Anton Mayer - Naturhistorisches Museum, Rakousko, Antonín Reiter - Jihomoravské muzeum Znojmo
(poøádáno ve spolupráci s Èeskou spoleèností pro ochranu
netopýrù a Správou NP Thayatal v rámci Evropské netopýøí
noci)
Sraz: 20,00 h - Hardegg, pøed celním prostorem hranièního pøechodu (auta je nutné odstavit na parkoviti pøed obcí
Èíov)
Trasa: pøedem urèená stanovitì na èeské a rakouské stranì hranice, Hardegg, zakonèení ve 24,00 h
Nutné vybavení: terénní obuv, funkèní baterka, cestovní
pas
Zamìøení: pøiblíení ivota netopýrù, ukázka jejich odchytu do sítí, urèování druhù, sledování ultrazvukovým detektorem
21. 9. sobota - Døeviny Podyjí
Vedoucí: Petr Vanèura - Správa NP Podyjí
Sraz: 9,00 h - Podmolí, odstavná plocha u rybníka
Trasa: Podmolí - obes - Lièí skála - Lipina - Podmolí,
støednì nároèný terén, 12 -15 km, návrat cca v 15 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: duby a ostatní døeviny NP Podyjí

Dokonèení na následující stránce
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Dokonèení:
Kalendáø vycházek a exkurzí pro veøejnost
na rok 2002

kové péèe Brno
Sraz: 9,00 h - Znojmo, u budovy Jihomoravského muzea,
Pøemyslovcù 6
Trasa: Znojmo - Hraditì - Maovice - Králùv stolec Znojmo, støednì nároèný terén, cca 12 km, návrat asi ve
14,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: návtìva vybraných archeologických lokalit
v Podyjí

ØÍJEN
5. 10. sobota - Po trase historického znojemského vodovodu
Vedoucí: Mgr. Jaroslav merda - Jihomoravské muzeum
Znojmo
Sraz: 10,15 h - Citonice, pøed hospodou u Götzù (mono
pouít vlakový spoj)
Trasa: Citonice - tratí Smoha - Gránické údolí - Cínová
hora - Znojmo, støednì nároèný terén, cca 12 km, konec asi
ve 14,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: hlavní zdroje starého znojemského vodovodu,
drobné stavby a zbytky dùmyslného technického díla, geologické zajímavosti
19. 10. sobota - Podyjím po stopách pravìkého èlovìka
Vedoucí: Zdenìk Èimáø - Ústav archeologické památ-

PROSINEC
31. 12. úterý - Silvestrovská vycházka do Hardeggu
Vedoucí: Jan Kos - Správa NP Podyjí
Sraz: 13.00 h - Èíov, pøed budovou Návtìvnického støediska Správy NP Podyjí (auta je nutné odstavit na parkoviti
pøed obcí)
Trasa: Èíov - Hardeggská vyhlídka - Hardegg - Reginafelsen a zpìt, cca 8 km nenároèným terénem, návrat do
17,00 h
Doporuèené vybavení: terénní obuv, svaèina
Zamìøení: rozlouèení s rokem 2002 a zimní pøírodou Národního parku Podyjí

Ahoj!
Vzhledem k tomu, jaká situace nastala kolem kapitánské poty, rozhodla jsem se místo
kritiky zaèít s touto situací nìco dìlat. Moná by bylo vhodné zajistit korektora, co jsem
vlastnì ji
udìlala, protoe to budu korigovat buï já, nebo Cedník, a pak jde o to, a to hlavnì, zajistit dostatek èlánkù. Take
Tímto jste byli zvoleni jako první skupina, kterou budu urgovat. A dostanu od Sama
ostatní kontakty, budu dupat i po nich.
Ráda bych to rozjela, tudí
Prosím vás, pokud se ve vaem okolí nìco dìje, u je sluné poèasí, tak toho snad bude
dost, napite o tom, nebo tím alespoò nìkoho povìøte. Kadý øádek se poèítá, budu vdìèná
témìø za cokoliv. A fote a fote. A forma odesílaných pøíspìvkù? Ideální je, alespoò v mém
pøípadì, posílat to elektronickou formou, pøes internet jako pøílohu mailu. Fotky by bylo
lepí posílat potou, slibuji, e je vrátíme.
Dalí forma je tedy pota, pokud to jde, posílejte pøíspìvky na disketì, a ne vytitìné na
kusu papíru! Zbyteènì to pøidìlává práci. Pøepisovat budu pouze ty pøíspìvky, které budou
napsané na psacím stroji nebo èitelnì rukou, eventuelnì kopie z novin, èasopisù a knih.
Obrázky posílejte pokud mono v originální podobì, kopírované obrázky z novin, nebo kopírované fotografie nepøijmu.
Tak to by asi mohlo být ve.
Pøedem dìkuji, jménem Jacka a redakce vùbec, za zaslané pøíspìvky,
budeme se na nì tìit.
Ahoj Majda
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VÝSTAVBA PØEHRAD NA VLTAVÌ
VD HNÌVKOVICE - KOØENSKO
Vodní díla Hnìvkovice a Koøensko byla vybudována
v letech 1986-1991 a jsou nejnovìjími stupni vltavské
kaskády. Obì díla leí na horním toku Vltavy u mìsta Týn
nad Vltavou.
VD Hnìvkovice leí 5km proti proudu øeky od Týna
nad Vltavou. Hlavním úèelem je zabezpeèení technologické vody pro jadernou elektrárnu Temelín. Dalí souèástí vodního díla je lektrárna a pro budoucí vyuití je
pøipravena stavební èást plavební komory. Délka vzdutí
ve zdri dosahuje 16,2 km a zátopová plocha je 312ha.
Vlastní vodní dílo tvoøí betonová tíná hráz, plavební
komora a vodní elektrárna. Èerpací stanice pro jadernou
elelktrárnu Temelín, umístìná na levém bøehu, souèástí
vodního díla není.
Hráz je betonová tíná se tøemi korunovými pøelivy. Pøelivy, kadý o íøce 12m, jsou hrazeny 7,7m vysokými segmentovými uzávìry. Celková kapacita pøelivù je 1011m3/
s pøi hladinì 370,5m n.m. Funkci spodních výpustí zde
plní obtok plavební komory. Vyputìní stálého nadrení
pod kótu 365 m n.m. vak za provozních odbìrù jaderné
elektrárny nelze provádìt.
Plavební komora je umístìna u pravého bøehu, mezi pøelivovými a bøeovými bloky. Maximální spád je 19,0m, pùdorysné rozmìry komory 45,0m x 6,0m. Plavební komra
je urèena pro lodì do nosnosti 300t, v souèasné dobì není
vybavena technologickým zaøízením.
U levého bøehu je v pokraèování osy hráze umístìna
vodní elektrárna. Elektrárna je osazena dvìma Kaplanovými turbínami s výkonem 2 x 48MW a zpracovává pøirozené prùtoky, po odeètení odbìru èerpací stanice JETE,
v prùbìném a polopièkovém provozu. Pøes korunu hráze vede komunikace napojena na levpbøení a pravobøení silnièní sí.
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VD Koøensko se nachází 2km pod ústím Lunice do Vltavy v rozsahu vzdutí nádre Orlík. Zajiuje trvalou hladinu v Týnì nad Vltavou, homogenizaci odpadních vod
z JETE a provoz malé vodní elektrárny. Po technologickém vybavení plavební komory bude v budoucnu na tomto
úseku umonìna lodní doprava.
Jezové tìleso tvoøí tzv. ponoøený stupeò, to znamená,e voda je zde zadrována pouze v dobì, kdy hladina
nádre Orlík nebude dosahovat maxima. V opaèném pøípadì bude stupeò zatopen vzdutou hladinou. Konstrukci
jezu tvoøí ètyøi pole o délce 4x20,0m. Hradicí konstrukci
tvoøí ocelová dutá klapka hradicí výky 4,8m. Spodní stavba je betonová se zaobleným prahem vysokým 3,2m nade
dnem. Vodní lelktrárna je umístìna vlevo mezi jezem
a plavební komorou. Jsou zde dvì pøímoproudé kolenové
Kaplanovy turbíny s max. výkonem 2x1,9MW. Celá konstrukce vodní elektrárny je z monolitického betonu a zastøeena mostními prefabrikáty. Vlevo od elektrárny je
vybudována stavební èást plavební komory stejných parametrù, jako na VD Hnìvkovice. Technologicky zatím
není vybavena. Vybudováním stupnì Koøensko se, mimo
jiné, odstranily nepøíznivé hydrologické pomìry na konci
vzdutí Orlické nádre v oblasti Týna nad Vltavou, v pøípadech, kdy dochází k zaklesnutí hladiny.
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GUADALCANAL 6.
Jirka Hold - Amateur (t.è. USA)
V námoøním museu jsem pro vás vyhledal obrázky z vyloïování jednotek americké námoøní pìchoty na ostrov Guadalcanal, obrázky z Hendersonova letitì a nìkolik obrázku z bojù uvnitø ostrova. Pro skautky pak obrázek pøíslunice Námoøní
pìchoty (US MARINERS) a dalí snímek, jak eny - èlenky Leteckých jednotek Námoøní pìchoty zastoupily mue v opraváøských dílnách. Na tomto snímku jsou USMC pøi dolaïování oprav na bombardéru B - 25 MITCHELL. Urèitì také bude
dìvèata zajímat, e eny slouící v US MARINERS fasovaly k uniformám dokonce i rtìnku, která byla pro nì specielnì
vyvinuta a nazvána Montezuma Red. e by i HKVS pro nae vodní skautky navrhl specielní rtìnku nebo parfum?
Obrázky nemají bohuel pøíli dobrou kvalitu, prosím uvìdomte si, e byly naskanovány z materiálu 60 let starého. V KP
vám pøedvádíme dva z nich (Èlenky Leteckých oddílù USMC opravují bombardér a Tri lehke tanky M3A1 postupuji
v dzungli Guadalcanalu), ostatní si mùete prohlédnout na http://www.hkvs.cz/

Opìt o krok blíe k NAVIGAMUS 2003
Na jarním srazu K+K v Srbsku dolo opìt k posunu v pøípravì na NAVIGAMUS. Proto pro ty, kteøí se z rùzných
dùvodù nemohli zúèastnit, nìkolik informací:
Na základì pøedbìných pøihláek, vydaných na srazu,
dolo k bezproblémovému rozdìlení pøístavù a samostatných
oddílù na dvì èásti. A to pøísluníky Japonského císaøského
loïstva a na pøísluníky Tichomoøského loïstva USA.
Na poradách jednotlivých loïstev byly øeeny dalí otázky váleèné strategie. Zejména ale pøíprava programù støetnutí, která budou iniciována ze strany japonské v pátek motto - TOKIJSKÝ EXPRES a ze strany USA v sobotu motto - ELEZNÝ PRÙLIV.
Admirál Isoroku Jamamoto jistì promine a velkoryse pøehlédne mé vmìování, které se týká jeho císaøského váleèného loïstva. Japonci i námoøníci US mariny pøipravte si
nabídku jednotlivých støetnutí, formou hlavnì netradièních
her i soutìí od nejmeních 15 - 20 úèastníkù a po velké 30
- 50 i více na kadé stranì.
Na táborech prakticky vyzkouejte reálnost vaich nabídek, vychytejte vodní blechy a mouchy tak, aby to ve klaplo na 100%.
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Na podzimním srazu 18.-19.10.2002 v Dobronicích se
nabídky stran sestaví a pøedloí vrchnímu velení k posouzení a ke koneènému výbìru.
Jistì vás nìkteré zajímá jak to bude s dalími pøihlákami
a rozdìlením. Systém dalího pøihlaování jistì upøesní Bimbo. Rozdìlovat se bude do obou loïstev podle zájmu, pokud bude nutno k vyrovnání sil i direktivnì.
Pøedpokládám, e vae pøihláky soustøedíte u krajských
kapitánù a na setkání HK a KK na Tortuze, kde doplníme
loïstva.
Pouze pro pøísluníky tichomoøského loïstva US. Pro velení operaèním svazùm jmenuji:
Kontraadmirála Ivana Rohlíka - Dana
Kontraadmirála Davida Warause - Juppa
Náèelník tábu loïstva Kontraadmirála Jaroslava Vondru
- Dìdu
Velitel Tichomoøského loïstva
Admirál Chester. Wulcan Nimitz
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Experimentální archeologie VIII

POHLAZENÍ NA SRDCI
Eva Èesneková - Mikroskop
Pavel Bár - Pavlík
Práce s hlínou není pouze souèasnou záleitostí. Ji pravìcí lidé
znali keramiku a dokázali s ní pracovat. Pravìká keramika neslouila jen k praktickým úèelùm, ale
mìla také estetický èi náboenský
význam. Jak postupoval vývoj keramiky? Pro kadé období je charakteristický urèitý druh, tvar, zdobení, atd. Zpoèátku se vyskytují
(u nás zejména v oblasti Jiní Moravy) drobné plastiky, napø. soky
zvíøat èi en (Vìstonická Venue).
První prakticky vyuívané pøedmìty se u nás vyskytují v mladí
dobì kamenné - neolitu. Keramika z této doby se nazývá lineární nádoby jsou zdobeny rùznými liniemi.
Pro období asi 5000 let pø. n. l. je charakteristická keramika vypichovaná. Jak název napovídá, lidé zdobili nádoby
rùznì hlubokými, nahutìnými vpichy.
Velký význam mí i následující období moravské malované keramiky z pøelomu 5. a 4. tisíciletí pø. n. l. Samozøejmì,
e tyto keramiky se bìhem doby støídaly a setkáme se i s jinými typy (únìtická keramika). K rozvoji pøispìli i Keltové, a to hrnèíøským kruhem, se kterým se setkáváme dodnes
a asi tìko by si bez nìho keramici dokázali pøedstavit svoji
práci.
Abychom mohli vyrábìt a pozdìji i obdivovat keramické
výrobky, je tøeba obstarat si surovinu, tedy keramickou hlínu. V dnení dobì není problém hlínu zakoupit. Existují rùzné druhy (èervená, edá, ), ne kadý se ale hodí na vechno. Jsou hlíny, ze kterých je lepí vyrábìt soky, zatímco
z jiných nádoby. Zajímavìjí a zábavnìjí je pøipravit si hlínu sami. Je to otázka asi 4 mìsícù. Vhodná je jílovitá hmota,
kterou najdeme u potoka, rybníka nebo v oblasti bývalé cihelny, odkud ji napøíklad èerpá i ná oddíl. Nakopanou
hlínu smícháme s vodou, prohnìteme a necháme stát pokud mono na sluníèku. Na dno
by mìly klesnout vìtí kamínky èi klacíky (pokud by v hlínì zùstaly, nádoby nám mohou popraskat). Na povrchu
se vytvoøí jílovité, jemné bláto, které sbíráme do nìjaké
nádoby a opìt suíme, je-li to
tøeba. Poté hnìteme. Hlína je
hotová, pøipomíná-li husté

tìsto. Takto zpracovanou hlínu zabalíme do navlhèených hadrù a potom napøíklad do igelitových sáèkù. Pokud s hlínou hned
nepracujeme, je tøeba ji vlhèit, protoe hlína má ve zvyku èasto vysychat.
Jakmile se vrhneme na samotnou
výrobu, je dùleité vìdìt, co vlastnì chceme vyrobit. Pro zaèáteèníky je nejvhodnìjí vyrábìt soku
(zvíøe, figurka). Pokroèilí si mohou troufnout i na nádobu. Ne
vdy se to vak povede, ale to by
nás nemìlo odradit.
Z keramiky se dá vyrobit témìø
ve. Na co ale pozor? Hlínu si nejprve zpracujeme, ohmatáme, promaèkáme. Dále by se výrobek nemìl pøíli vlhèit bìhem práce. Pokud chceme nìco slepit k sobì, nestaèí jen voda,
musíme pouít tzv. likr (hlína + voda, tedy jakési bláto).
Není na kodu udìlat na èásti které lepíme dlátem èi noem
rýhy.
Uzavøené tvary (tìlo, hlava) by mìly být duté, je tedy nutné je vydlabat. Také stìna nádob by nemìla být pøíli silná max. 1,5 cm. Nádoby lze vyrobit buï na kruhu èi ruènì,
chce to ovem velkou trpìlivost. Zaèíná se ode dna, na které
vríme pøedem pøipravené stejné váleèky, které lepíme likrem. Pak se stlaèí, stìna se vyhladí (napø. oblázkem) a zpracují se okraje.
Kdy je ná výrobek hotov, dáme jej suit. Nejlépe keramiku vysuí sluníèko, doporuèená doba suení je 1-2 týdny.
Poté vypalujeme. Buï v keramické peci u odborníka èi sami
v ohni. Nádoby se snaíme do ohnì (pece) naskládat na husto. Dùleité také je, aby byly dostateènì vysuené. Pokud
budeme vypalovat v ohni, je dùleité mít po ruce dostatek
suchého døeva a asi 4 hodiny zatápìt. Èím vyí teplota, tím
odolnìjí nae keramika
bude.
Pak u nám zbývá jen
kochat se svými výrobky,
pouívat je a pustit se do
dalích. Na táboøe, ale
i jinde je keramika pøíjemným zpestøením, potìením a odreagováním pro vechny. Neslouí pouze k praktickým úèelùm, ale dokáe i pohladit na srdci
Pouitá literatura a obrázek:
H. a J. Èervinkovi, L. Tintìra: Výpravy do pravìku.
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Vichni mui na palubu,
promluví kapitán!

(Nad filmem Miroslava Janka Nachové plachty - psáno pro Kapitánskou potu a Abahoa)
Jeek
Vichni mui na palubu, promluví kapitán! ozve se bìhem filmu nìkolikrát, naèe do originál hlásné trouby deklamuje jedno z Formanových dvojèat (Petr nebo Matìj, nikdy nevím, který je který) úryvek z knihy zuøivého snílka Alexandra Grima Nachové plachty a divadelní loï Tajemství si to zatím
ine kdesi po Labi èi po Vltavì. Pro ty, kteøí nemají èas sledovat dìní na kulturním poli: pøed více ne
dvìma lety koupili Formani vyøazený remorkér (skoro jako kdysi Foglar na klubovny), vestavìli do nìj
hleditì pro 80 divákù a na otoèném jeviti pak hráli divadelní kus nazvaný ve shodì s pøedlohou Nachové plachty. To vechno - od prvního pohledu do jetì prázdných útrob lodi a po zábìry plujícího
Tajemství - zachytil reisér Janek ve svém filmu. Jeho filmaøský rukopis není úplnì bìný, ne kadý
z nìj asi bude tak nadený jako já, ale myslím si, e vodním skautùm, kteøí dokáou secvièit Èapkovic
hru Ze ivota hmyzu a hrát ji pro veøejnost na bøehu Daleické pøehrady nebo inscenují veèer ke sto
letùm kinematografie Kino Pokrok tamté a jindy zase upraví Tylovu Fidlovaèku, aby ji mohli pøedvést
spøátelené lesní kole na Orlovech, se urèitì bude líbit. U tøeba jen pro dalí inspiraci na lesních kolách, kursech, putovních i stálých táborech. A pokud budou bratøi Formanové s divadelní lodí Tajemství zase nìkdy kotvit v Praze, navrhuji, aby hlavní kapitanát koupil celé jedno pøedstavení a pozval na
nì vodní skauty zblízka i zdaleka.
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ÈAJOVÁ PLAVBA
Formuláø pøihláky na tuto akci najdete na tøetí stranì obálky.
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KALENDÁØ AKCÍ
24.26. 5.  Jarní setkání jihoèeských vodních skautù, vodácké táboøitì Lunièanka, 13. pø. VS Opaøany, Petr Ampér
Koláø, amperjindra@volny.cz, 0361/881060 (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/zaznam. 048/ 510 44 24, mob. 0604/98 32 10 patocka.r@tlib.cz
1. 6.  Èajová plavba (závod pramic), Lavièky na Daleické 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 (íal)
8. 6.  Mimoòské pádlo, pøístav Mimoò, Jan antora, Letná 242, 471 24 Mimoò, 0425/862704
14.16. 6.  Kolínská pádla, SKAPA 2002, 6. pøístav Kolín, Ivan Vokøál Tyrova 258 28104 Plaòany, tel 0728216068,
0603522650
14.16. 6.  ÈPV PC Blanice, OVT TJ Libín, J. Vachta, 0338/317501
14.16. 6.  Èochtanovy závody, Kromìøí a Uherské Hraditì, Ing. Zdenìk Vopièka, Spáèilova 48, 767 01 Kromìøí
22.23. 6.  Kanoe Mattoni
24. 8.  Lipno (Èeráky), sjezd R4, CVOK Pardubice, Jan astný, kolní 807, 530 06 Pardubice
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)
14. 9.  ÈPV PC Teplá, KV Karlovy Vary, F. Koina, 017/3221875
15. 9.  ÈPV PC Støela, VK Poldi, Jiøí Oliverius, Tyrova 3223, 272 01 Kladno
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, 02/44466082
12. 10.  Vavøinecký potok (Výrovka), TJ Spartak Peèky, P. Malý, 0321/786909
19. 10.  Víkend praských vod: Rokytka (info PRJ tel. 02/802 340)
20. 10.  Víkend praských vod: Botiè, Kotva Braník, 02/44466085, J. up, 0603/486475
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
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REGISTR SKAUTSKÝCH JACHET
Pavel Èesák

PLACHETNÍ REGISTR, PO SKARE 2002
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. reserva HKVS
24. P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
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. reserva HKVS
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.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
P550 d1, 3/4, 16.pøístav Praha
TOLEDO, Pardubice
JURKA, P550 d1, 3/4, 12.ovs Pardubice
DELVAÑ, P550 d1, 3/4, 12.ovs Pardubice
RACEK, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
PIJAVICE, P550, d1, 3/4, 42. ovs Jilemnice
P550, 9.pøístav Omaha Plzeò
P550, 9.pøístav Omaha Plzeò
P550, 9.pøístav Omaha Plzeò
P550, 9.pøístav Omaha Plzeò
JESETER, Bruntál
OSKARKA, 214,06 Kolín
reserva HKVS
ELVA, P550 d1, 3/4, 4.pøístav Praha
ysoké Mýto
HUGO, P550 d1, 3/4, 5.ovs Havlíèkùv Brod
5.ovs Havlíèkùv Brod
5.ovs Havlíèkùv Brod
5.ovs Havlíèkùv Brod

298. VLNKA, P550, Èeské Budìjovice
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Vlasta - pøedloila srazu k doporuèení pøijetí br. Oskara
do Svojsíkova oddílu. Sraz toto doporuèení schválil.
Zápis z jednání na semináøi KVS, ve dnech 19. a 21.
4. 2002 v Srbsku - Branei
Pan správce areálu nám prezentoval svùj relaxaèní program na motivy cesty racka kolem svìta a hlavnì e doma je
doma.
Bimbo - vybral pøedbìné pøihláky na Navigamus
2003, vyhodnotil je a sestavil obì loïstva.
Vezír - opìt prezentoval základní libreto Navigamus
2003, tentokrát ji s nìkterými konkrétními informacemi.
Jednotlivé dny budou mít následující jména, která budou
souviset i s programem na tyto dny sestaveným. Ètvrtek Hendersonovo letitì, pátek - Tokijský expres, sobota - Prùliv se elezným dnem, nedìle - Missouri.
kpt. Kocfelda - pøednáka o plavební bezpeènosti, jak
z hlediska pøedpisù (øád plavební bezpeènosti), tak z hlediska plavecké praxe.
Mája a Bída - informovaly o souèasném stavu práce na
projektu Vodní skauti do Evropy. Byla konstatována naprosto nedostaèující komunikace ze strany jednotlivých oddílù,
pøístavù a krajù smìrem k organizaènímu tábu - nelze pøipravovat projekt na akce pro nìkoho, kdo se do tohoto projektu nepøihlásí.
Jezevec - podal informaci o stavu akreditaci zdravotnického vzdìlávání v rámci Junáka. Pøi této práci byl zjitìn
zoufalý nedostatek legislativy, která by upravovala akreditaèní proces. Z naí strany naopak neexistuje evidence kolitelù, ani prokolených zdravotníkù, vèetnì jejich dodateèných kolení. Studiem zákonù, které se této problematiky
týkají, bylo zjitìno, e zdravotník musí být starí osmnácti
let (by to nikde uvedeno není). Dále byl pøedloen návrh,
zda by nebylo vhodné zaloit skautskou zdravotní slubu
(organizaèní zaèlenìní je zatím vedlejí problém), která by
mohla být napø. nasazována v druhé linii za profesionálními
záchrannými týmy v pøípadì ivelných katastrof. Akreditace pro vzdìlávání skautských zdravotníkù bude obsahovat
jednotlivé akreditace pro následující stupnì vzdìlávání: kurs
k èekatelské zkouce (cca 12 hodin), kurs k vùdcovské zkouce (cca 20 hodin), kurs pro táborové zdravotníky (cca 40
hodin) a kurs pro zdravotníka skautské zdravotní sluby (cca
80 hodin). Z dalí diskuse vyplynulo, e by bylo vhodné 80
ti hodinový kurs doplnit povinnì o praktickou èást.
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Bimbo - pøednesl rozdìlení loïstev pro potøeby Navigamus 2003 a spolu se Samem pøipravil organizaèní schema
zajitìní této akce. Sely se táby obou loïstev a probìhlo
první kolo pøíprav konkrétního programu na Navigamus
2003.
SHP - Oskar oznámil, e na SKARE nebude pøímo pøítomen Yachtservis, lodì budou strojeny v prùbìhu mìsíce
dubna v Praze. Dále oznámil, e Yachtservis v souèasné
podobì by mìl fungovat a do Navigamus 2003. Dále SHP
informuje o trvajících monostech vyuívat fond aktivit.
Jeek - informoval o stavu vzdìlávacích akcí pro èinovníky. Letoní kurzy jsou v zásadì naplnìny (u vech je pøekroèen minimální poèet úèastníkù). Pøítí rok se uskuteèní
lesní kola a mìla by se rovnì uskuteènit admiralitní plavba. Jeek té informoval o stavu zaøazování kapitánské zkouky a zkouky kapka do systému vzdìlávání èinovníkù. nový
statut tìchto zkouek, který zaøazení tìchto zkouek do systému umoní vak nebyl doposud schválen.
ZPRÁVY KOMISÍ
Technická komise - konstatovala, e úkoly pøijaté na minulém srazu byly v zásadì splnìny.
Informaèní komise - pøetrvávají problémy s vydáním
informaèní broury vodních skautù. Obsahovou stránku
bude nadále zajiovat Mája, tiskovou podobu potom
Majda. Pro kontakt s nimi uvádíme e-mailové adresy:
Mája: majja@centrum.cz, Majda: maba@seznam.cz
Programová komise - letoní SKARE uspoøádá Ostrava
na Slezské Hartì, SKAPA uspoøádá Kolín opìt jako Kolínské pádlo.
Výchovná komise - naplnìní letoních lesních kursù S hrochem kolem svìta (Slùnì) - 15+6, Námoøní akademie
erèice (Vezír) - 20+2, Emmanie (Práek) - 16, Moravský
kurs (Hogan) - 20. Pro pøítí rok je tøeba, aby si vùdcové
lesních kursù uvìdomili, zda je budou poøádat. V roce 2003
bude uspoøádána Lesní kola, vùdcem by mìl být pravdìpodobnì Jeek, hledá se vùdce pro IL vodních skautù, která
by se mìla uskuteènit v roce 2004. V nejblií dobì by mìla
být známa alespoò èísla dekretù IL 2000. Vyla lodní kníka I. - nováèkovská zkouka pro vlèata a abièky. Vulkán se
nabídl, e by mohl uspoøádat seniorskou lesní kolu VS,
pokud bude zájem.
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Plzeò - KAPKA probíhá dalími akcemi. Pøístav Omaha se
aktivnì úèastní zajiování Západoèeského Jamboree.
Støední Èechy - v souèasné dobì probíhá pøíprava KAPKy,
která bude probíhat na podzim. Vodní skauti kraje byli zkontaktováni. Kolínská pádla se uskuteèní ve dnech 14. 6. a 16.
6. 2002 v Kolínì.
Liberec - V kvìtnu se uskuteèní Kotorský závod. Mimoòské pádlo se uskuteèní 8. 6. 2002. Buduje se elektronická informaèní sí, zaloená na e-mailu a mobilních telefonech.
Pardubice - Závìreènými zkoukami byl ukonèen kurs KAPKA. 13. dubna se v souèinnosti s praskými rovery uskuteènil
Pardubický tøíatlon. Je pravdìpodobné, e se v pøístavu Sedmièka zaregistruje jeden oddíl z Hradce Králové.
Èeské Budìjovice - Na kvìten se pøipravuje setkání VS v kraji. Na podzim se uskuteèní kapitánské zkouky. Byl poøízen
adresáø vodních skautù kraje.
Praha - Probíhá dalí bìh zkouek KAPKA. Pro velký poèet
pøihláených bude nutno uspoøádat dalí bìh na podzim. Probíhá kormidelnický kurs (VRAK), zakonèen bude 8. 5. na Sázavì. K 90. výroèí skautingu bude ve dnech 14. 6. - 16. 6. na
Støeleckém ostrovì postaven ukázkový vodácký tábor jako prezentace vodních skautù. Závod Pøes tøi jezy se koná tradiènì
28. 9. 2002, tentokrát se chystá mírná úprava kategorií. Oèekává se registrace pìti pøístavù a esti oddílù zaèlenìných do pìích støedisek. S nìkterými oddíly se nedaøí navázat významnìjí spolupráci.
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Ostrava - nedaøí se kontaktovat Karvinský oddíl VS.

Zlín - koná se kormidelnická kola. Pøpravují se spoleèné
akce kraje - jachetní a pádlovací.
Jihlava - KAPKA bìí, pøipravuje se kurs pro kapitánské
zkouky, pøipravuje se Èajová plavba na Lavièkách.
Hradec Králové - Probìhl den otevøených kluboven, pøipravuje se Otvírání studánek - akce pro veøejnost.
Pony - ujala se poøádání adresáøe VS. Upozoròujeme krajské a pøístavní kapitány, e je vhodné do adresáøe uvést pokud
mono co nejvíce aktivnì pùsobících èinovníkù. Spojení je
pomocí e-mailu: jana_sobeslavska@env.cz. Na tuto adresu
zasílejte doplòky a zmìny.
Bída a Mája - bìhem srazu KVS obdrely 6 pøihláek do
této akce. Znovu vysvìtlily kapitánùm princip a cíle této akce.
Vezír - jeliko nebyl loni udìlen Øád bílého bobra, vyzývá èinovníky, aby podali návrhy na udìlení tohoto øádu.
HKVS - do metodických komisí ÚRJ byli navreni tyto
sestry a bratøi: mladí èlenové - Guma, 4. pøístav Praha, roveøi
a dospìlí - Jeek, Tøebíè, zahranièí - Lentilka, Praha, akreditace - Zdena Nesnídalová, Brandýs n. Labem, jednotky se zvlátním statutem - Akela, Brandýs n. Labem, hospodaøení a legislativa - otek, Èeské Budìjovice, ekologie - Cedník, 4. pøístav
Praha, vyznamenání, vnitøní vztahy - Jikra, Kolín
Zapsal Sam
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