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A. B. Svojsík
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Kapitáni a kapitánky
Zanedlouho budou nae skautské tábory v plném proudu. Vodní skauti mají k dispozici tábory rùzného druhu. Kdy jsem
vedl oddíl,zavedl jsem støídavì rùzné typy táborù.
V dobì mnoha nováèkù byl vdy tábor na bøehu rybníka nebo pøehrady, aby se noví nauèili správnì dret pádlo a dobøe
pádlovat. Pøítì, t. zn. za rok, kdy u si pøi pádlování dovedli sáhnout dopøedu pro vodu, vìdìli u, jak pøitáhnout bok lodì
a znali dalí umìní s pádlem, jsme jeli putovní tábor na nìkteré z øek. Tato zkuenost z nich u skoro udìlala vodní skauty.
V dalím roce jsem vak zavedl tábor v horách, aby si èlenové oddílu uvìdomili, e mají také noièky. A e to nebyly tábory
jen na rovinì, to jsem vdy dodrel. Myslím, e vichni na tento systém rádi vzpomínají. Doporuèuji podobné støídání táborù
a zjistíte, e i vodní skauti umí proít letní tábor na suchu, maximálnì u potoka.
Snad je dnes pozdì doporuèovat, jak mají oddíly proít letoní tábory. Ve u musí mít oddíly pøipraveno a rozhodnuto.
Pøeji vem oddílùm vodních skautù a skautek krásné proití letoního léta, a správné skautské tábory.
Vá Jack

Kapitáni a kapitánky!
Mìsíc èerven je nejlepím mìsícem skautského roku. e nejlepím? Nejlepím v dobì, kdy se finiuje v pøípravách na
tábor, kdy se nedá nic stihnout, kdy se zjiuje kolik lodí po jarní plavbì teèe a kolik dìr je ve stanových plachtách, kolik
týpek seraly myi? Kdy se rozhlííme po vech stranách, kde sehnat levnìjí potraviny, jak zaøídit levnou dopravu a pro
Neptuna, boha moøského, co zase budeme na táboøe vyvádìt kvùli novým, ztvrdlým a nekompromisním hygienickým a ekonomickým pøedpisùm. Kdy zjiujeme, e ten èi onen nakonec na tábor nepojede a nás bude na bakulata nìjak málo. A máme dost veho, co budeme potøebovat pøi hrách? Nebudeme se zase se sousedním oddílem pøetahovat o táboøitì, vozejk,
kopyto a P550? A kde e je èas na bìný skautský a vodácký program? Èerven e je nejlepím mìsícem? Bah! Pshaw!
Ale ano, je.
Mìsíc èerven je vyvrcholením pøedtáborového výcviku a ve, co se v èervnu dìje, je zálohou na dobøe zvládnutý tábor. Co
do oddílu vloí v èervnu, to bude pøijato, vyuito, zpracováno a hlavnì vnímáno. Nic, co dáte oddílu v èervnu, nebude
zapomenuto. Proto je èerven nejuiteènìjím a proto nejlepím mìsícem skautského roku. Ostatnì v èervnu má svátek i vìtinou nemilovaný svatý Medard, který je naím dodavatelem vody v øekách, naím výrobcem dobrého nebo patného poèasí
na táboøe. Avak jakée patné poèasí? Je-li suché, je pøíznivé, protoe si uijeme tábora. Je-li mokré, je pøíznivé, protoe si
uijeme plavby.
Kapitáni a kapitánky!
Teï by se hodilo napsat: Pøeji vám, aby vae tábory ..., atd
Ne. Píu: Vím, e vae tábory jsou a budou dobøe pøipraveny. A co snad jetì není, to stihnete.
Na zaèátku prázdnin zdravím vás i vae bakulata. Zdravit je od slova zdraví.
Vá Vezír
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30 let Flotily Liberec  první èást
Pádla plachty
To je pøec
Flotila Liberec
FLOTILA LIBEREC!!!
I.

Jsou skautské oddíly, jejich vìk se dnes poèítá na 90 let,
jsou skautské oddíly, jejich trvání je 60, 34, 12 let. 30 let
Flotily je vak svým zpùsobem zvlátností. Který oddíl poèítá svùj vznik od roku 1972, od druhého roku dusné normalizace?
Dva roky od tøetího zákazu Junáka bývalé kapitány Majáku Liberec tolik svrbìla potøeba zaèít zase s dìtmi pracovat
po skautsku, e se rozhodli zaloit nový oddíl normalizace 
nenormalizace. Dost u bylo vysedávání v hospodì pana
Luhana, dost u bylo stále jalovìjích veèírkù v rodinách.
Ano, ovem, na vodu jsme jezdili a dokonce zaèali stavìt
vlajkovou pontonovou loï MISSIPISSI. Ano, ovem, pìstovali jsme kult maskota posledního tábora, vodní bytosti
s nevyslovitelným jménem MLV. Ano, ovem, soustøedili
jsme kolem sebe i nìkteré èinovníky okresní rady Junáka
(zejména dvì Míly: Jaroovou a Rónovou). Ano, ovem,
mysleli jsme si, e se chováme konspirativnì, kdy jsme
vydali samizdatovou kníeèku 25 LET VODNÍCH SKAUTÙ LIBEREC a kadý týden v jediném výtisku pøístavní
èasopis NEPTUN TIMES, ve kterém jsme vodní skauty pøejmenovali na vodomilce, Liberec na Vodomilky a pøístav Maják pak zákonitì na  Spojené lodìnice vodomilské.
Ano, ovem, oldskautský program skrytý pod názvem chození do rytmiky bìel a my nejen zpívali skautské a trampské písnièky, ale i èetli Kiplinga, Fanderlíka a Braku. Ano,
ovem, rytmiky mìly program bìné schùzky vèetnì her,
uzlování, plnìní podmínek skautské stezky a pravidelných
rituálù.
Ale skauting je nejen ivotní styl, skauting je pøedevím
výchova, a koho vychovávat po hospodách?
A tak jsme úpornì hledali zpùsob, jak sehnat dorost, se
kterým zaèneme znovu a nebudeme se muset pøíli pøizpùsobovat reimu. Nebyli jsme v Liberci jediní. Nìkteøí pìáci ji døíve pøeli pod Pionýrskou organizaci, ale do dvou let
z takovýchto oddílù nebylo nic (buï jim násilnì vymìnili
vedení, nebo se samy po poznání marnosti rozely). Nìkteré
oddíly opatrnì pracovaly pod hlavièkou Turistických oddílù mládee, ale my se tu báli nápadné koncentrace skautù.
Nae dìvèata v èele s kapitánkou Anièkou pøela pod Libereckou vlastivìdu, ale nám zde nìjak chybìla ta voda.
A takhle jednou pøiel na rytmiku Tik a pravil:
Mám to, dojednal jsem v kanoistickém oddílu Lokomotivy, e k nim pøejdeme jako ákovská základna.
Pozdìji jsme se shodli, e to vyslovil 20. ledna 1972. Jindy to snad ani nemohlo být, 20. leden je pro vodní skauty
v Liberci skoro posvátný.
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II.
Nevím, kdy v Liberci vznikl nìmecký skautský oddíl. Jedinì bratr Tom  prof. Tomsa, zakladatel libereckého Junáka roku 1920, se jednou zmínil, e Pfadfinderbund mìl klubovnu v dnení Alovì ulici, zatímco Junák jako výrazný
èeský prvek zprvu sídlil pod køídly èeského policejního øeditelství v ulici Blakovì.
Èetí skauti si za první republiky v Liberci uili, ale nikoho ani nenapadlo, aby zde zakládal skauty vodní. Takoví
pøece potøebují velkou øeku a proto vznikli v Praze na Vltavì, pozdìji v Bratislavì na Dunaji a pak podél Labe. Proto
pøedváleènou historii libereckého Junáka pøenechávám hlavám moudøejím a bìlejím, ne moje. Zmíním se jen o tom,
e èetí skauti si v Liberci nakonec uili opravdu poøádnì.
I oni byli jako výrazný èeský prvek pøedmìtem vysídlení pøi
záboru Sudet v roce 1938.
Po skonèení války roku 1945 se karta obrátila. Nìmeètí
skauti byli roztroueni dílem po váleèných hrobech a zajateckých táborech Evropy, dílem bìhem krátké doby odsunuti do Nìmecka.
V Liberci bylo hodnì dìtí èeských osídlencù a není divu,
e zde brzy vznikla dvì velká junácká støediska a vlivem èinovníkù zejména z turnovska nastal èilý skautský ivot. Jedna
ulice u kasáren byla dokonce nazvána po zakladateli Junáka
Svojsíkovi a zaèal se pøipravovat jeho pomník ve tvaru bývalého hranièního kamene. Obnovená Pojetìdská oblast se
ozývala pokøikem:
Na severu má pevnou, vlasti, strá!
No, a tehdy to zaèalo.
Pìt èlenù druhého støediska sídlícího tehdy na Vápence
dolo k poznání, e
a) Liberec má ze vech èeskoslovenských mìst nejblíe
k moøi
b) vodní skauti mají hezèí kroj a vùbec jsou mezi skauty
po vech stránkách elitou
To byl naprosto jasný dùvod k tomu, aby si Karel Ptáèek
 Racek, Milan Valter  Bejby, Jan Karel  Louda, Zdenìk
Smetana  rapák a Jiøí ádek  Pirát v úterý 20. ledna 1946
na oddílové schùzi vytrucovali zaloení první druiny vodních skautù v Liberci. Letopisec o tom uvádí:
Na druhé støediskové schùzi se také jednalo o nás. Unèovský, Áa, Paleèek a jetì jeden bratr byli proti zaloení
vodáckého oddílu, Milan se vak nedal. Unèovský vak proti nám stále brojí. My mu vak naschvál ukáeme, e jsme
dobrými skauty a vodáky. Proto musíme teï usilovnì pracovat.
Pøestoe první schùzka byla o tøi dny pozdìji (druinovky
bývaly v pátek), je datum 20. ledna povaováno za den vzniku
vodních skautù v Liberci a v dalí historii bude jetì mnohokrát poouchle pøipomínáno.
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První (nultá) seniorská L po deseti letech
Zùèastnili se:
Adéeová Jiøina  Jikra
Bernátek Otakar  Otyla
Heni Jaroslav  Járýnek
Homola Otakar  Sirka
Janovská Vìra
Josef Jílek  arlí
Kaòa Miroslav  Kvantlík
Ludvík Václav  ula
Matouek Jindøich  Akela
Páleníková Vlasta
Pokorný Josef  Joan
Polanecká Eva  Tarka
Rokoský Josef  Agir
Sobìslavská Jana  Pony
Svobodová Marie  Majka
pinler Stanislav  Èigo
Weiner Antonín  Mao
Omluvili se (vìtinou ze zdrav. dùvodù):
Grübel Vladimír  Valda
Hájek Zdenìk  Jack
Hold Jiøí  Amateur
Housková Dáa
Chochola Vladimír  Logan
Pavlán lubo  Pes
Petroviè Karel  Pedro
Petøíková Ivana  Rikki
Pøibyl Jan
Vosátka Mirko  Grizzly
Neozvali se:
Bidlová Marie, Filip Pavel  Bobr, légr Pavel  Yankee,
Toman Miroslav  Tom, Vinkler Václav - Jestøáb
U nejsou mezi námi:
Èerný Jan  John, Hájek Vlastimil  Ran, Hofmeistr Pavel
 Akela, Novák Ivo, afáø Otakar - Ota
Hned na zaèátku se musím vrátit o deset let zpátky do roku
1992, kdy se ná èeský skauting po ètvrté rozbíhal do staronové práce. Tehdy mnozí ètyøicátníci, ba i padesátníci se
chtìli hlásit do lesních kol, ale tam byli samí mladí lidé a ti
starí, aè skautsky zkuení, se obávali, e tìm mladým nebudou staèit fyzicky, i kdy skautskými zkuenostmi by je
v mnohém pøedstihli. Situace byla pro nì témìø neøeitelná.
A tu se hlavní kapitanát vodních skautù rozhodl pomoci
tìm starím neastníkùm a pøihlásil na ústøedí Lesní kolu
pro seniory. Bylo to neobvyklé, ale protoe i situace byla
neobvyklá, kapitanát dostal povolení takovou lesní kolu
uspoøádat.
Nelehký úkol na vedení adeptù, kteøí skautování znali z praxe, pøipadl na mne. Mìla jsem tìstí, e jsem si mohla vybrat výborné pomocníky ze skautských øad. Byli to bratøi
Grizzly  Vosátka, hlavní kapitán Jack  Zdenìk Hájek, Ran

 Vlastimil Hájek, Amateur  Jiøí Hold, za organizaci Dáa
Housková a dalí. V kuchyni nám obìtavì pomohli mladí
lidé ze Zlaté kotvy  jim patøí ná velký dík.
Pøihláky se jen hrnuly a protoe jsme mìli jen omezený
poèet úèastníkù, na mnohé se nedostalo, ale dnes u se konají seniorské lesní koly bìnì, tak i starí skauti si mohou
zaít v praxi vechny teoretické i praktické poznatky lesních
kol.
Na této lesní kole se seel opravdu výborný kolektiv pìákù i vodákù, s kterými se výbornì pracovalo. Vytvoøili
jsme tam krásnou skautskou rodinu a to se projevilo i teï,
po deseti letech, kdy se vichni chtìli znova sejít a øíct, jak
zhodnotili to, co na této první lesní kole dostali.
A teï se dostávám k naemu letonímu setkání. Zazvonil
telefon a kdy jsem zvedla sluchátko, nìný enský hlas mi
nevinì sdìlil novinku, e se senioøi sejdou v polovinì kvìtna na Vorlovech. A já mám dìlat vedoucí. Prohlásila, e je
vechno na dobré cestì ke schválení. A se starám, aby vechno dobøe dopadlo. Jak je vidìt, mrtvice mì z toho neranila,
ale pøekvapení bylo velké, zejména proto, e mì zastihlo
v mohutné domácí práci. Tak jsem musela dát rychle dohroPokraèování na stránce 4
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mady program. O organizaci se postarala ta, která mìla s nìkterými jinými skauty na svìdomí toto setkání a musím ji
pochválit, vechno klapalo výbornì. Proto prozradím její
jméno: byla to Pony, velmi dobøe známá mezi vodáky.
Pozvala jsem také nynìjího bratra místonáèelníka Balúa
 Zikmunda, aby nás seznámil s novým náèelnictvem a cestami, po který by se mìl dnení èeský skauting ubírat, aby
znova získal presti, kterou vdy mìl. el, bratr Balú je pøíli zaneprázdnìn a na tuto dobu u byl vázán jinde. Tak se
tohoto úkolu ujala sestra Jikra  Jiøina Adéová, èlenka náèelnictva. Za OS promluvil bývalý èlen náèelnictva OS 
bratr ula a doplnila ho sestra Jikra - Jiøina Adéová. Úèast
pøislíbil i bratr Grizzly  Vosátka na jeho návtìvu jsme se
velmi tìili, protoe pøes svùj vysoký vìk je duchem mladý,
moná mladí ne ti, co èítají opravdu málo rokù. S lítostí
jsme nakonec omluvili jeho nepøítomnost.
Za ABS nás navtívil bratr Vlk, který nás seznámil s jejich
hnutím. Tady dolo k výrazné diskusi, abychom nakonec
zjistili, e vlastnì chceme jít a jdeme po stejné cestì, e není
ádného rozdílu ve výchovì dìtí, mládee i dospìlých a e
jejich odtrení byl jenom jejich nesouhlas s bývalým vedeném Junáka a upozornìní vem, aby si uvìdomili krizi Junáka. Bratr Vlk s námi zùstal celý den, úèastnil se i naí tradièní procházky k Wolkerovu pomníku na místo prvního
skautského tábora a teprve k veèeru se s námi srdeènì rozlouèil.
Èas mezi pøednáejícími jsme vyuili k tomu, aby nám
bývalí lesokoláci senioøi øekli, jak vyuili nabité vìdomosti

a své dlouholeté zkuenosti k práci v uplynulých deseti letech. S radostí jsem konstatovala, e se vichni zapojili do
práce s mládeí a jetì i dnes, kdy mnohé trápí nemoci a rùzné neduhy nezapomínají na svùj slib daný v dìtství, opakovaný vdy po nových obrozeních Junáka po vech zákazech
a zrueních. I kdy datum jejich narození se èím dál rychleji
vzdaluje, jsou duchem mladí a ochotni dávat své síly, své
vìdomosti, svùj charakter do slueb Junáka, to je do slueb
a pomoci tìm, kde je toho zapotøebí. Nezradili to, co jsme
pøed deseti lety mìli v srdcích i mysli: vìrnost mylenkám
A. B. Svojsíka a rozhodnutí pomáhat k jejich obnovení, pomoci vychovávat dìti a mláde v silné, charakterní, vzdìlané lidi, kteøí by byli oporou naemu národu.
Vlasta Páleníková, 30.5.2002

Pokraèování ze stránky 3

Lesní kola 17.19. 5. 2002
Váené sestry a bratøi v náèelnictvu Junáka, svazu skatù a skautek ÈR.
Pøi víkendovém setkání úèastníkù nulté (ve skuteènosti l.) seniorské lesní koly v roce 1992 jsme mimo jiné projednali
i vyjádøení br. Ruska - amana a br. Karla Leanovského - Kaye k návrhu presidenta ISGF Nielse Rosenboma na postavení
dospìlých ve skautském hnutí. President Niels Rosenbom tvrdí, e dospìlí nejsou ji skauti a skautky a doporuèuje, aby
R+R a OS, kteøí nevykonávají aktivní èinnost mezi mládeí, se registrovali pouze v IGFS. S tímto návrhem zásadnì nesouhlasí nejen náèelnictvo OS a kmenová porada OS, ale ani my, absolventi nulté seniorské L. Náèelnictvo OS a kmenová
porada OS ÈR podali proti tomuto návrhu protest, který bude za OS Èeské republiky pøedávat nìmecká delegace na svìtové
konferenci ve Vancouvru v letoním roce. Toto stanovisko sdílí také senioøi polských harcerù, slovenských oldskautù, nìmeckých gild a maïarských oldskatù a na svìtové konferenci nás podpoøí. Protoe skauting se stal naí ivotní filosofií,
trváme na tom, e jsme stále skauti a skautky. Rozhodli jsme se podat Vám tento protest k lepímu pochopení naeho
postoje.
Dále jsme diskutovali o zpùsobu registrace oldskautských klubù. Domníváme se, e by èlenové OS aktivnì pracující
u oddílù, støedisek, event. okresù a krajù, mohli být registrováni u svým VOJ a v klubech OS by byli registrováni stejnì jako
v souèasné dobì èlenové SO. Prosíme, abyste o monosti tohoto zpùsobu registrace uvaovali a eventuálnì ho zaøadili na
poøad Vaeho jednání.
Se stiskem levice za absolventy nulté seniorské L
vedoucí Vlasta Páleníková, Na vinici 8, 100 00 Praha 10-Stranice
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1.víkend ÈLKVS 2002 S hrochem kolem svìta v Liberci
První setkání úèastníkù ÈLKVS s Hrochem kolem svìta probìhlo o víkendu 31. 5. - 2. 6. 2002
v Liberci. Sjelo se nás tu 11 a to z rùzných koutù republiky. Své zástupce tu mìla napø. Tøebíè,
Brandýs nad Labem, Jablonec nad Nisou, ale i Ostrava.
Proili jsme zde 2 dny plné nejen skvìlých her a zábavy, ale odnesli jsme si nìco, na co nikdo
z nás nezapomene  bájeèný pocit z nového pøátelství.
Dozvìdìli jsme se plno nového, a u ze zdravovìdy, kterou nám pøednesl a vìnoval svùj èas
br. Jezevec s Neevou, ale i o uchovávání potravin na táboøe o kterém si s námi povídala Lady.
Tímto bych Vám vem chtìla podìkovat za skvìle proitý víkend a to díky Vám:
Payo (Sero), Majdo, Slùnì, Jezevèe, Neevo, Lady a samozøejmì Stopaøi.
U se mooooc tìím na dalí setkání s Vámi vemi.
Dík
Michala Vágnerová-Mía
Ano, skuteènì probìhl úvodní víkend ÈLKVS S hrochem kolem svìta. Pøijelo 11 vìdìníchtivých lidièek, dalí ètyøi se
omluvili. Myslím, e se tento víkend povedl. Jen chci doplnit Míinu zprávièku a zmínit veèerní výstup na Jetìd, kde
probìhla taková malá seance a nedìlní výlet do libereckého bazénu, kde se vichni dostateènì vyøádili. Dovoluji si jetì
citovat jednu krásnou vìtu, kterou pronesla Karamelka bìhem pùlnoèního sezení pøi svíèkách. Byla to odpovìï na otázku,
co pro vás znamená skauting. Cituji: Nevím, jak si ostatní lidé pøedstavují ráj, ale já svùj ráj proívám tady a teï, protoe
tu mohu být s vámi a jsem za to moc ráda. Co víc dodat? Snad jen, e se u vichni tìíme na prázdninový bìh kursu.
Vzhledem k tomu, e se nám nìkolik úèastníkù odhlásilo ze zdravotních dùvodù, rozhodli jsme se pøijmout jetì nìkolik
pøípadných zájemcù. A proto, pokud se jetì nìkde najde nìkdo, kdo by chtìl jet na prázdninový kurs, dejte vìdìt, rádi vás
uvítáme. Blií informace najdete buï na internetu: hkvs.zde.cz, nebo si o nì pite na adresu: Markéta Babóová, Nezvalova
664/14, 460 15, Liberec 15 (mobil: 0604/523580, e-mail: mabab@seznam.cz).
Za organizaèní tým Majda

Kotorský závod 2002
V letoním roce se konal ji po dvacáté. Opìt organizován naím pøístavem - Flotilou Liberec. Díky mnoha akcím
v kvìtnu jsme museli jej uspoøádat ve velmi patném termínu, který byl zvolen na 8. kvìtna 2002.
Pøesto jsme opìt mìli nemalou úèast. Nejen z Liberce,
ale i z Jablonce, Mimonì, Jilemnice, Èeského Dubu, Èeské
Lípy Postaveno bylo celkem dvacet devìt posádek v sedmi rùzných kategoriích. Neoficiální výsledky závodu (vydané tìsnì po závodì) byly otitìny v minulé KP. Po kontrole vech kartièek a disciplín byli zjitìny a opraveny dva
chybné záznamy, které pøesto nepozmìnily poøadí, dolo jen
ke zmìnám ve výsledných èasech. Kdo má zájem o získání
opravené výsledkové listiny, a zabrouzdá na internetovou
stránku naeho pøístavu: www.flotila-liberec.webzdarma.cz
Letoního jubilejního dvacátého roèníku
závodu se poprvé v nìkterých kategoriích objevily suchozemské oddíly
z Liberecka.
Pøestoe nìkteøí dreli
pádlo poprvé v ivotì,
zvládli tra skoro bez

vánìjích kolizí. Pravda je, e jedna posádka se nedokázala
vyhnout ani skákadlu uprostøed pøehrady. Pøesto pramice
i posádka náraz pøeili. Naopak, jedna abièka se pokadé
pøi hodu záchranným kruhem opomnìla pustit. A tak pokadé skonèila i s kruhem ve studené vodì pøehrady.
Moná, e padne na mou hlavu výtka od bráky Jezevce
ohlednì zdravovìdy. Ale o tom se zde radìji nebudu rozepisovat. Pøesto musím vem závodníkùm podìkovat za kázeò
bìhem celého závodu a také za èestnost pøi plnìní disciplín.
Nìkteré posádky zaskoèila a pøekvapila tajná disciplína s lutìním zprávy v morseovì abecedì nebo uzlování. Dìvèatùm
vìtinou dìlá velké problémy hod záchranným kruhem na
cíl.
Kadý závodník obdrel pamìtní lístek a jednu hopsakouli
(od naeho sponzora). Vítìzové obdreli i nìco navíc cen
spolu s putovním pohárem
a diplomem. Poèasí nám
pøálo a u se tìím na hojnou a jetì vìtí úèast v dalím roèníku Kotorského závodu
na
Liberecké
pøehradì.
sesmolil: Èajda
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Cesty za èajem
Tenhle èlánek je jakási pøedzvìst toho, co bude v pøítím
èísle. 1. èervna 2002 se na Lavièkách na Daleické pøehradì uskuteènil závod Èajová plavba, kterou poøádal ná
pøístav lutá Ponorka Tøebíè. Zápis ze závodu a výsledkovou listinu má u sebe Jeek a proto jsem se rozhodl, e Vás
seznámím alespoò s historií èajových plaveb.
Hned po závodì, kdy jsem se vrátil domù, koukám na
polièku a vidím mùj model Cutty Sark. Je to nádherná loï,
má spoustu plachet, tíhlý trup a tøi krásné stìnì. Ale je to
jenom model na mé polici. Udìlal jsem ho u dávno a teprve
teï jsem byl schopen plnì ocenit jeho detaily a krásu.
Skuteèná Cutty Sark vak kotví v suchém doku v Greenwich v Británii. Nelze ji tam pøehlédnout. Její tøi stìnì èní
a do výe 60 metrù. Na pøídi i na zádi èerného trupu se
zlatì blytí písmena CUTTY SARK.
Nìco málo historie
Umìní stavby velkých plachetnic dosáhlo svého vrcholu právì
v tìchto typech lodí. Øíkalo se jim
clippery. Vynikaly rychlostí, elegancí a moností pøepravit mnoho
tun nákladu. V první polovinì 19.
století je zaèali stavìt ameriètí loïaøi díky slavné kalifornské zlaté
horeèce. Tou dobou jetì nevedla
napøíè kontinentem eleznice
a nejrychlejí spojení mezi New
Yorkem a San Franciskem dokázaly obstarat právì clippery, tøebae se musely plavit velkou
oklikou kolem mysu Horn, nebo ani Panamský kanál jetì
neexistoval.
Kdy clippery vysadili zlatokopy v Kalifornii, vypluly
nìkteré z nich za dalím obchodem pøes Pacifik do Èíny,
kde naloily bedny s èajem a pokraèovaly do Londýna. První tam roku 1850 dorazil Oriental a dá se øíci, e tím vlastnì
odstartoval slavnou, ètvrt století trvající éru tzv. èajových
clipperù, z nich nejproslulejí byl a je právì Cutty Sark.
Nápoj, který zachránil Anglii
Nìkdy v první polovinì 18. století to se starou Anglií zaèalo vypadat bledì. Hrozil jí veobecný úpadek díky rostoucí zálibì ve tvrdém alkoholu. Opilství bylo národní neøestí
Anglièanù. Následkem hromadného alkoholismu stoupala
úmrtnost a celková degenerace.
Vláda musela zasáhnout. Zákonem z roku 1751 uvalila na
lihoviny vysokou daò a omezila jejich prodej. Definitivní
období alkoholismu ukonèilo teprve to, e Anglièané pøili
na chu nìèemu jinému, ale podobnì povzbuzujícímu a fakt, e tohoto nápoje byla hojnost. Co e se stalo pro Anglii
oním spásným nápojem? Vìøte nevìøte  poèátkem druhé
poloviny 18. století pøiel èaj. Èajové lístky z daleké Èíny
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se sice v Anglii objevily u sto let pøed tím, dlouho vak
zùstávaly dostupné jen boháèùm. Teprve kdy koráby britské Východoindické spoleènosti a bárky holandských paerákù zaèaly tuto natrpklou bylinu, která potìí, ale neopíjí, dováet ve vìtím mnoství, mohl si ji dopøát kadý.
Èaj ovládl Anglii jako ádnou jinou evropskou zemi. Jeho
pití se stalo národním zvykem. Anglie se vymanila z moci
alkoholu a mohla se zhostit své historické úlohy: stát se dílnou svìta, kolébkou prùmyslové revoluce, vládkyní moøí
a koloniálním impériem, nad ním slunce nikdy nezapadá.
Klání èajových clipperù
Není divu, e objevení velkých a hlavnì rychlých amerických clipperù, schopných dopravit èaj z Èíny v mnohem
kratím èase a tedy i v lepí kvalitì ne lodi britské, vyprovokovalo britské loïaøe ke zvýené èinnosti. Výsledkem byly
clippery. Za pøíznivého vìtru dosahovaly cestovní rychlosti 1718
uzlù a zdatnì si vedly i za monzunových bouøí.
Na britských ostrovech vznikla
kadoroènì se opakující poptávka
po novém èaji z první jarní skliznì. Ten je nejlepí. Clippery jednotlivých rejdaøù se pøedhánìly ve
snaze dopravit tento náklad do
Londýna jako první  a tedy i za
nejvyí ceny. Zpravodajové v pøístavech havili telegrafní dráty do svých redakcí. Soupeøení
clipperù zvedalo ze idlí celou Anglii. Kadoroèní závody
èajových clipperù dokázaly zastínit i britské dostihy. A to je
v téhle zemi co øíci.
Roku 1866 vyvolal rozruch neuvìøitelnì vyrovnaný souboje mezi lodìmi Ariel a Teaping. Oba zdolaly ohromnou
vzdálenost mezi èínskou Fuzhou a britským Dealem shodnì
za 98 dní a propluly kolem cílových bojí v rozpìtí pouhých
deseti minut. I jména dalích èajových clipperù znalo v Británii kadé malé dítì: Titania, Sir Lancelot, Belted Will, Blackadder, Fiery Cross, Lahloo
Roku 1868 je ale vechny pøedstihl Thermopylae, postavený v lodìnici v Aberdeenu. Tuto loï proslavila hned její
první plavba z Londýna do australské Malbourne za rovných
60 dní. Na zpáteèní cestì Thermopylae naloil v Èínì jarní
èaj a dorazil do Londýna pøede vemi ostatními. Modrou
stuhu za nejlepí èas na této trase pak udrel nìkolik let.
Skotský rejdaø John Willis velmi touil aspoò jednou velké èajové závody vyhrát, ale ádná z jeho lodí nebyla dost
rychlá, aby to dokázala. Proto si objednal nový clipper, jen
mìl pøekonat vechna nej Dostal kuriózní jméno Cutty
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Sark (doslova krátká ustøiená koile), spustili ho na vodu
koncem listopadu 1869 a následujícího roku se pod vedením kapitána George Moodieho vydal do Èíny.
Aby se jasnì ukázalo, kdo je nejlepí, byl mezi Cutty Sark
a Thermopylae uspoøádán závod pravdy. Dne 17. èervna
1872 oba clippery s plným nákladem vypluly souèasnì ze
anghaje. Vzápìtí je rozdìlila vichøice. Cutty potom získala
na svého soupeøe náskok asi 400 mil, avak za divoké bouøe
východnì od mysu Dobré nadìje pøila o kormidlo. Neuvìøitelným zpùsobem se posádce podaøilo instalovat provizorní náhradu. Kdy se Cutty po 120 dnech plavby objevila
s 600 tunami èaje u cíle v Portlandu, Thermopylae u tam
nìkolik dní kotvil.
Zvlátní komise, která potom zkoumala palubní deníky
obou lodí, nakonec rozhodla, e modrá stuha pøece jen
patøí Cutty, protoe nebýt ztráty kormidla, byla by podle èistého plavebního èasu rychlejí. Vzniklo kolem toho dost
sporù. Od té doby vak Cutty Sark v ádných podobných
závodech neprohrála. Cutty Sark první, referovali novináøi, ostatní nikde. Na ádné ze svých osmi velkých èajových plaveb v letech 1870-1877 se vak nezaskvìla nìjakým rekordním èasem a nikdy se nedostala pod sto dnù. Snad
nepøízní poèasí, snad pøílinou opatrností kapitána Moodieho

Legenda s krátkou koilí
Blíil se konec èajových clipperù, zpùsobil to hlavnì Suezský prùplav, otevøený v roce 1869. Lodím s parním pohonem uetøil na cestì z Asie do Evropy obeplouvání afrického kontinentu. Této konkurenci mohly plachetnice jen stìí
odolávat.
Cutty Sark nala uplatnìní hlavnì pøi dopravì vlny z Austrálie. I zde byl jejím nejvìtí rivalem Thermopylae. Z prestiních i obchodních dùvodù jejich soupeøení pokraèovalo
a Cutty, pod vedením legendárního kapitána Richarda Woodgeta, zpravidla vítìzila. Za pøíznivého vìtru pøedhánìla
i parníky. Roku 1885 pøekonala vzdálenost mezi Sydney
a Británií za rekordních 67 dní. O deset let pozdìji dovezla
do Londýna 5 394 okù vlny  svùj nejvìtí a zároveò poslední náklad pod britskou vlajkou. Byla prodána do Portugalska.
Teprve roku 1922 opìt pøila do britských rukou. Pár let
slouila jako cvièná loï a po druhé svìtové válce se jí znaènì selé ujala Cutty Sark Preservation Society. Tato historická spoleènost se postarala o její pracnou a nákladnou restauraci do pùvodní podoby a o trvalé usazení do suchého
doku v Greenwich. Tam ji královna Albìta II. 22. èervna
1957 odevzdala veøejnosti jako svìtovì jedineènou památku svého druhu.
Je to poøádná loï. Na délku má 85 metrù. Její lanoví prý
mìøí dohromady 10 mil. Kdyby vytáhla vech svých 34 plachet, vydalo by to plochu asi jedenácti tenisových kurtù.
V Greenwich ji kadoroènì navtìvuje pùl milionu turistù
a slouí pøedevím jako atrakce.
Na pøídi Cutty Sark je figurína, spoøe odìná bílá dáma,
hledící se zlostným výrazem kupøedu a vztahující levou ruku,
jako by nìco chtìla chytit. Jmenuje se Nannie a pochází ze
staré legendy O Tamu OShanterovi. Tenhle Tam byl farmáø, který si rád pøihnul a jak se jedné bouølivé noci za hromù a bleskù vracel z hospody na své kobylce Maggie, uzøel
na høbitovì vedle kostela plameny a v jejich svitu rej èarodìjnic. Mezi jeibabami se nápadnì vyjímala svùdná dívka,
nemající na sobì skoro nic ne krátkou koilku  cutty sark.
To byla Nannie. Jakmile úèastnice mumraje zmerèily èlovìka, hnaly se po nìm. Tam zoufale pobídl Maggie k mostu
pøes øíèku Doon, protoe si navzdory mírnému deliriu vzpomnìl, e èarodìjky pøece nemohou pøes tekoucí vodu. Jene
to u mu byla Nannie v patách, stihla vak jen chytit kobylku za ocas. Ten ji zùstal v ruce, zatímco Tam astnì unikl
na druhý bøeh, do bezpeèí.
V duchu této legendy posádka Cutty Sark po kadé zvlá
úspìné plavbì uøízla kus lana, rozcupovala pramínky do
podoby koòského ohonu a vloila je do vztaené ruky èarodìjky na pøídi. Ta je natvanì tøímá i nyní.
Pouitá literatura: èasopis Lidé a Zemì z roku 1992
Zapsal a upravil íal
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Ohlédnutí za jubilejním závodem vodních skautù
Junáci nemají za cíl jen pøemáhat vodní hladiny
a proívat kouzlo nocí u táborových ohòù, ale snaí se
i o vìrné a bratrské pøátelství, aby byl zítøejí svìt
lepí.
V den oslav konce druhé svìtové války roku 1945 a na
poèest naich námoøníkù, kteøí v roce 1918 odmítli støílet
v Boce Kotorské, poøádal pøístav vodních skautù - Flotila
Liberec, 20. roèník Kotorského závodu pramic na Harcovské pøehradì v Liberci.
Z krátké historie Kotorského závodu
Pøed dvaceti lety pøevzali libereètí skauti Kotorský závod
Svazarmu, se symbolikou konce první svìtové války, kdy
námoøníci v Boce Kotorské odmítli bojovat a vyhlásili
vzpouru. Podle vyprávìní byla tehdy v Rakouské armádì
tøetina Èechù, zejména zruèných lodních, vojenských technikù, kterým velel Frantiek Ra. Mìli dost válèení a proto vyhlásili vzpouru a chtìli u koneènì ít v míru, tak jak
chceme i dnes my.
Jubilejní - 20. závod v roce 2002
I kdy mají skauti v titulu letos samé dvojky, pøesto jsou
jednièky. Na bøehu pøehrady se selo neuvìøitelných 29 pìtièlenných posádek pramic s doprovody, a to z Liberce, Jablonce nad Nisou, Mimonì, Èeského Dubu a Jilemnice. Hlavní
kapitán vodních skautù bratr Vezír zahájil závody za pøítomnosti zástupcù okresu Junáka. Hlavní rozhodèí vysvìtlil
vem, co je v závodì èeká a pak se ozvalo údolím pøehrady
hurónské ÁÁÁ-hóóój! a první posádky se pøipravili ke
startu.
Závod byl opravdu èestným bojem
Plavba v délce 2,9 km po hladinì pøehrady byla pøi plnìní
jednotlivých disciplín pøeruována, a to terénním bìhem,
støelbou ze vzduchovky, hodem na bójku záchranným kruhem, zkouením znalostí z morseovky, hodem granátem, pøenáením ranìného, jako souèást první pomoci a zkoukou vázání
skautských uzlù.
Vichni se snaili a bojovali o vítìzství èestnì. Nad hladinou pøehrady bylo slyet kormidelnické: ÁÁÁ-hop! ÁÁÁ-hop! a povzbuzováním
divákù:
Jedééém-Jedééém!,
Makéééj-supééér!
Poèasí závodníkùm pøálo i kdy na startu silnì foukal vítr proti pádlujícím posádkám na pramicích. Závodu se zúèastnili také skauti pìáci
- suchozemci. Jak mi øekl hlavní rozhodèí bratr
mudla bylo znát, e jsou pány spíe v lese ne
na vodì, protoe se jim podaøilo otoèit s lodí po
vodì do kruhu a nemohli se strefit ani na start.
Na vechno nebyli skauti sami
Ji na trièkách organizátorù bylo vidìt, e

strana 8

sponzoøi dobøe hodnotí výchovné cíle Junáka a e jim fandí
i pomáhají. Úèastníci závodu dostávali od sponzorù drobné
dárky, napøíklad od Nadace kola hrou, Applic, Veteza nebo
i dalích, a tak bylo pøi závìru závodu co rozdávat. Bloky,
tuky, èepice, mapy, kníky a hopsa-koule, které dostávali
vichni podle velikosti a umístìní.
Vichni ovem nemohli vyhrát
Závìr závodu byl v pohodì, nikdo závod nevzdal, nikdo
se nerozèiloval, nebreèel a také se neutopil. Vichni ti, kteøí
byli první, poslední, nejstarí i ti nejmladí mìli radost ze
závodìní. Byli spokojeni, e si vyzkoueli svoji odvahu, sílu,
vytrvalost a skautské znalosti a dovednosti. Po výstøelu z lodního dìla oznámil bratr kapitán Vezír s hlavním rozhodèím
mudlou výsledky jubilejního 20. roèníku Kotorského závodu.
V kategorii vlèat byli první kluci z Flotily Liberec, ale pak
to bylo pøímo fádní. V kategorii abièky, Skauti, Skautky
a Roveøi byli první Mimoòané. V kategorii Rangers dívky
z Majáku Liberec a Oldskauti z liberecké Flotily. Vichni si
odvezli diplomy a úèastnické pamìtní lístky do svých skautských kronik a deníèkù na památku na letoní setkání vodákù, na které je vdy spolehnutí a umí dret bratrskou partu.
Pak bratr kapitán podìkoval vem, kteøí se pøièinili o zdar
závodu, kterého duí byl bratr Èajíèek a dalí obìtavci,
které není ani mono vechny vyjmenovat.
Oba putovní poháry si odvezli skauti a skautky z Mimonì, ale za rok je musí vrátit, aby se o získání pokusili i dalí,
kteøí milují své lodì a pádla, ale hlavnì vodu, protoe je ivotadárná, nedá se zkrotit, ochoèit, ani si nenechá porouèet.
Pøed nièím se nezastaví a zùstane vdy svobodná, tak jak se
o to snaí kluci a dìvèata ve svých skautských oddílech.
Jiøí Øeháèek
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SKARE 2002 Slezská Harta
Jaké tam bylo
. poèasí
Mistrovství republiky vodních
skautù v jachtingu SKARE 2002.
Jachetní závody dìlá také poèasí a tak trochu podrobnìji hlavnì
o poèasí.
Pøehradní nádr Slezská Harta se
nachází v nadmoøské výce pøiblinì 490 m.n.m. v údolí øeky Moravice.
Podotýkám, e na høebenech Jeseníkù do dálky svítily bíle zasnìené plánì.
Od ètvrtka 2. 5. a do nedìlního èasného rána bylo jasno,
nebo skoro jasno. Teploty vzduchu dosahovaly maxima kolem 25°C.
Vítr foukal èerstvý a silný, pøevánì jihovýchodní, nad hladinou
dosti nárazový. Denní chod vìtru se
od ètvrtka do soboty v podstatì nezmìnil. Ráno kolem 89 hodiny
SELÈ (støedoevropský letní èas) zaèalo foukat, mezi 12 14 hodinou
bylo maximum, do 18-19 se dalo jetì jezdit. Po 19. hodinì nastal klid.
Tento výrazný úkaz mìla na svìdomí vlnící se fronta nad západní
Evropou, je oddìlovala studený
vzduch od velmi teplého, pùvodem afrického vzduch, který
pøicházel do oblasti Èech a Moravy od jihu a jihovýchodu.
Fronta se pomalu pøesouvala na východ, území Èech zasáhla v sobotu, v noci ze soboty na nedìli se ji studený vzduch a oblast sráek dostaly pøes území Èech a na hranici s Moravou a Slezskem, v nedìli kolem poledne se první sráky
objevily i v oblasti Slezské Harty. To ale ji byla dokonèena

i Modrá stuha  poslední závod
regaty. Tento postup fronty mìl za
následek nejen ochlazení, ale
i zmìnu pravidelného jihovýchodního proudìní (v uplynulých
dnech) na dosti promìnlivý vítr,
postupnì se od jihovýchodu stáèející a na západní smìry.
Popis situace odborníky
z ÈHMU citace upozornìní, která ÈHMÚ vydává v pøípadech, kdy
oèekává pro urèitou roèní dobu
nezvyklý, nebo výrazný jev nebo prudké zmìny:
UPOZORNÌNÍ
nedìle 05.05.2002 14:52
Ji 4. den se nad støední Evropou udruje frontální rozhraní, které oddìluje teplý vzduch pùvodem
z Afriky na pøední stranì, od studeného na její zadní stranì. Zatímco na západì Èech vèera maximální teploty vystupovaly jen kolem
15°C, na Ostravsku byly maximální teploty a kolem 31 °C, a odchylka prùmìrných denních teplot v této oblasti dosahovala +10 a
+14 °C nad normálem. Na mnoha místech Moravy a Slezska té byly pøekonány rekordy maximálních teplot vzduchu. Zatím, co u nás pøi vèerejím pøechodu frontálního rozhraní spadlo maximálnì kolem 10 mm sráek (východní
Èechy), tak v Alpské oblasti spadlo pøi pøechodu této fronty
za uplynulé 4 dni 100 a 400 mm sráek.
Zdroj:ÈHMU
BIMBO

SKARE 2002

aneb jihovýchodní Harák testoval
Haráckým testem byly postupnì provìøovány posádky,
plachty a ostatní souèástky lodí a ne vechno napoprvé obstálo. Potmìilý Harák, který se od veèera do budíèku schovával kdesi pod hrází, se bìhem ranního nástupu nenápadnì
pøitrousil, po zahajovacím ÁÁ-HOJ!! sílil, take se u pøed
polednem pøedvádìl v plné síle, která se vytrácela a pøi západu slunce. Oskarùv Yachtservis by si na nedostatek práce
urèitì nemohl stìovat. Natìstí je snad v kadé druhé leskovecké chalupì solidnì vybavená dílna a místní lidé nám
fandili, take i ulomené kormidlo Maovy pramky bylo v pauze mezi rozjíïkami svaøeno.

Ukázka èinnosti vodní záchranné sluby, slibovaná jako
doprovodný program se nekonala. A byla by zbyteèná, protoe vichni mohli krnovské záchranáøe vidìt a posádky osmi
lodí i zaít na vlastní kùi ve skuteèné akci. Úkol záchranáøù byl jasný: co nejrychleji vytáhnout cvakoe z 12°C vody.
Èerstvý a silný vítr umonil odjet v sobotu jednu rozjíïku vlèat a po dvou rozjíïkách skautù a starích. A to i pøesto, e odpolední èást musela být na hodinu pøeruena. V silném nárazovém vìtru se toti u pøi odpoèítávání startu druhé
rozjíïky skautù, témìø souèasnì cvakly tøi lodì! V náPokraèování na stránce 10
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Pokraèování ze stránky 9
sledující rozjíïce starích obstály posádky, které si umìly
bìhem plavby poradit s rùznì pokozenou takeláí. Kotel
smùly se vylil do vedoucí Maovy pramky, které prasklo kormidlo 5 metrù pøed cílovou èárou! Ta se projídìla proti
vìtru, take pøes úpornou Maovu snahu ji Harák sfoukl ze
stupnì vítìzù. Tím se na první místo posunula Knarova Fluita, ve které snad kadý èlen posádky nìco drel, aby dojeli
do cíle. Po opravì utrených rámù si to v druhé rozjíïce
obì lodì rozdaly znovu. Teï u bez poruch, a Knarova posádka potvrdila, e Fliuta je v souèasné dobì výraznì nejrychlejí skautská oplachtìnka. Po tìchto záitcích se zøejmì nejeden kapitán zamyslel nad prùmìry a tloukami
pouitých materiálù a zvlátì nad materiálem plachet. Nedìlní závod O modrou stuhu zaèal v mírném vìtøíku, ten ale
tradiènì bìhem závodu sílil, take k uraení cca 6 km dráhy
spotøebovala, opìt vítìzná, Fluita pouhou 1 hodinu. Jako
druhá dorazila po 20 minutách Chroustova oplachtìná kanoe následovaná pardubickou P 550 vedenou Bennym. Na
závìreèný nástup a vyhláení výsledkù nás pøiel pozdravit
leskovecký starosta a posádka 4. pøístavu Praha poprvé pøevzala putovní pohár kategorie vlèat vìnovaný Stenem. Co
øíct na závìr: doufám, e se skautským jachtaøùm na Hartì
líbilo a e si to sem nìkdy pøijedou s Harákem zase rozdat.
Dìkuji Karlovi, Peggy, Danovi, Stopaøovi a vem, kteøí pomohli ke zdaru Skare 02. (I tobì Lobo, ten tvùj kecafon,
v pravou chvíli, jakoby spadl z nebe).
Sten

2001/2002
Oficiální zpráva:
SKARE 2002 - Slezská Harta 3. -5. 5. 2002
Poøadatel: Krajský kapitanát VS Moravskoslezského kraje
Øeditel soutìe: Stanislav Holek - Sten
Hlavní rozhodèí: Ivan Rohlík - Dan (pro Závod o modrou
stuhu: Zdenìk Vopièka - Vulkán)
Technický komisaø: Milan Nìmec - Stopaø
Délka strany trojúhelníku cca 800 m, délka Závodu o modrou stuhu cca 6 km
Protesty nebyly podány
Výsledkové listiny byly otitìny v minulém èísle KP.
Druhé setkání krajských kapitánù na Skare:
(nestálo by za úvahu je zaøadit do øádných termínù HKVS?)
Tentokrát nás bylo 5 a vydumali jsme, e:
1. Po rozhodnutí o místì konání Skare musí HKVS stanovit poèátek a konec závodu, jeho poøadatele, øeditele, hlavního rozhodèího + 2 rozhodèí, technického komisaøe a zpracovat jejich pravomoci a zodpovìdnosti.
2. Je pøirozené, (a skauti se snad chovají pøirozenì?) e se
èasem ustálí nìkolik ploch, které budou vyhovovat poadavkùm akce typu Skare. To neznamená, e by se nemìly
objevovat dalí, co umoní íøit slávu skautingu obzvlátì vodního.
3. Bude nutno zkompletovat technické vybavení (v letoních podmínkách citelnì chybìla optická signalizace startu,
vysílaèky a anemometr!) Toto vybavení bude nìkde uloeno a bude vèas k dispozici technickému komisaøi.
4. Co takhle zøídit kategorii oplachtìných kanoí?
Dumali: Sam, Sten, Bimbo, Vulkán, Guma

Kvìtinový den  2. kvìtnová støeda
V mnoha mìstech Èeské resledky sbírky, ale v Praze vybrapubliky probìhl 15. 5. ji 5. kvìli skautky a skauti témìø
tinový den, který poøádá Liga
1.800.000 korun!
proti rakovinì ve spolupráci s JuAle dosti rekordù. Velký dík
nákem, Èeským svazem en
patøí vem skautkám a skautùm,
a Sdruením dobrovolných onkteøí se na akci podíleli. Zvlátní
kologických organizací. I letos,
dík a mimoøádné uznání vyslovustejnì jako v pøedchozích letech
je Praská rada Junáka devíti èlese tedy prodeje lutých kvítkù
nùm a èlenkám Skautské ochranzúèastnili i skauti. Spolu s kvìné sluby. Bratøi a sestry ze
tem mìsíèku lékaøského rozdávaSOSky napomohli pøi organili také letáèky o prevenci rakozaci kvìtinové dne zásadním výviny. Prostøednictvím Praské
znamem. Prakticky 48 hodin strárady Junáka bylo distribuováno
vili ve slubì, organizovali
80 000 kvìtin a témìø 300 poklavydávání i pøejímání pokladen,
den. To bylo rekordní mnoství,
nároèný pøevoz do nìkolika pranebo pro celou ÈR bylo letos
ských bank a nakonec na milió750 000 kvìtin. Nasazení skautù
nech v rámci ostrahy spali.
a skautek bylo výrazné a ve mìs- Radek ze 4. smeèky VS Praha pøipíná kytièku tìdré dárkyni Bez jejich zásadní nápomoci
tech rozhodnì patrné. Skvìlé
a zcela profesionálního výkonu
byly øady oddílù nejmladích, svìtluek a vlèat a té na vodby bylo letoní zajitìní velmi obtíné. Velký dík vem, kteøí
ní skauty byla radost pohledìt! Neznáme jetì celostátní výpomohli!
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Skautská regata SKARE Slezská Harta
Leskovec nad Moravicí 3. - 5. kvìtna 2002
Sraz je v 17.00 u klubovny, buïte dochvilní, na nikoho se neèeká! Pojedou nám praáci, tak a... Je pøed pátou, kdy doráím na místo srazu. Díky tomu, e jsem
nechtìl pøijít pozdì, jsem zapomnìl fùru vìcí, hlavnì fotoaparát, no hrùza. Jetì vìtí je, e odjídíme a o pùl
esté - a pak prý se na nikoho neèeká... Ahoj Pavle, ahoj
Cedníku, jak je na Hartì? Èoveèe, tam ti fouká, e sme
museli pøestat jezdit, aby nám nìco zbylo na závody! Sme
tam u od støedy a furt tam tak fouká. Kluci, co na tom
sedìli prvnì, u jezdí v pohodì, oni snad ani malý vítr
neznají. Máme natrený plachty a ti malí haranti mi vohli
závìs na ráhno (promiò Oskare, myslel vratipeò). Teï to
máme na pagáty a vono to kupodivu drí, do teï to neurvali. Koneènì vyráíme do pekáren, kde je uskladnìn
pøívìs na lodì a hurá! na martinovskou lodìnici naloit
lodì. Vy ste se snad zbláznili, abych jel s tímhle monstrem (mylen jest vozík). No já to zkusím... Pøívìs se
stateènì drel za Renaultem a do Leskovce n. M., kde se
letoní SKARE konalo. Tak sesedat, odvázat a up s lodìma dolù. Veèeøe je nachystaná, tak a vám nevychladne. Po veèeøi sraz kormidelníkù a vedoucích výprav na
výklad tratì! A jdeme na to. Úkol stíhá úkol, pokyny a výklady, kontroly a problémy - ve se øeí za pochodu. Natlaèit vechna data do poèítaèe, to mají na starosti Karel
s Peggy. Kam vás zaøadíme? Mám tady vlèata, skauty
i rovery a chci jet Modrou stuhu. A tak to jde dál. Ráno
kontrola lodí - vypìnìné komory, výlevky, pìtimetrové
lano, pádla a vesty. Ty vesty budou mít vichni, bez rozdílu vìku! Poèasí nám pøeje, vítr taky a záchranáøi jsou
nachystaní vás zachraòovat. Teplota vody je 10°C, take:
bacha na to!
Sobota ráno - nástup ke vztyèení vlajek, snídanì a kontrola lodí. A jsou tu první rozjíïky. Nastupují vlèáci,
protoe zrána je vítr jetì trochu slabí. Rozjíïky se jedou pravobokem - tzn., e bóje se míjí pravou stranou
lodì. Je vidìt, e ne vichni jsou dostateènì seznámeni se
svou lodí. Po dlouhé dobì má SKARE koneènì svùj vítr,
své kouzlo. Fouká od 6 do 8 metrù za sekundu, v nárazech 10 m/s. Teplota vzduchu 25°C. Pak pøicházejí na
øadu skauti a s nimi první zásahy záchranáøù. Vítr nepromíjí chyby pomalosti posádky. Pøi zadním vìtru se musel
provádìt pøesmyk hlavní plachty - halza. Ne vichni ho
dokázali zvládnout na jednièku. Je pravda, e jolovitý tvar
P550 hodnì odpoutí tím, e loï sklouzne do boku a ne
vdy skonèí jako harpunovaná velryba, hore bruchom (nahoru bøichem). Kormidelníci zapomnìli pøidret ráhno
(vratipeò) pøi halse, tím ho zbrzdit, aby nenarazilo v plné
rychlosti na upínaèku. Výtahy kosatek byly patnì zajitìny, povolovaly se a kosatky nemohly dobøe táhnout.
Jejich tvar byl spíe patvarem a posádky se divily, e patnì stoupají proti vìtru. Pøi jízdì na zadní a boèní kurz
nebyly povytaeny ploutve pro sníení odporu lodi ve

vodì. Kormidelníci patnì sledovali pøicházející poryvy
vìtru a tím na nì pozdì reagovali, co mìlo za následek
kolizní situaci lodi. Mnohé posádky provádìly exkursi po
krajinì - jezdily toti od jednoho bøehu k druhému (pøi
stoupaèce proti vìtru) a pak se divily, e mají a kolo ztrátu
na prvního v cíli.
Postøehy ze bøehu: Podívej na toho blázna, co jede na
zaïák. On halzuje a u, u tam je. Tak pánové mùete
zase vyjet. Bøeh základnì, pánové máte tam na jedenácti hodinách práci. Kam to jede? Kam to zase jede?!
Vdy jsem mu øíkal, jak to má jezdit! A ON... Ne vichni
jezdili patnì. Nauèili se, e silný vítr neodpoutí, e mají
být vèas na startu a sledovat èas pøed startem. Rozhodèí
se èinili, co mohli, i kdy závodníkùm ne vdy vyhovìli.
Vdy fouká hodnì, do toho mne nikdo nedostane! 2.
rozjíïka skautù byla odstartována a na podruhé, z dùvodu silného vìtru. Je dobré øíci, e i kdy po startu vítr
opìt zesílil, nikdo se nevrátil z dùvodù obav o svou malièkost.
Nedìle byla ve znamení èekání na vítr. Aè to zní neuvìøitelnì, vítr si dával na èas. Start se odkládal a odkládal.
A jak vlastnì pojedeme tu Modrou stuhu? Start je mezi
lutou a modrou bójí. Pojedete do Psí zátoky, kde je ostrùvek. Ten otoèíte a pojedete zpátky do prostoru startu,
kde je i cíl. Záchranáøi tam na vás budou èekat, abyste
vìdìli, kde to je. Koneènì vítr sílí. Nic moc proti vèerejku, ale pánbùh zapla aspoò za to. Koneènì start. Flotila lodí vyráí na dalekou cestu. Do èela se hrne Knarr se
svou P550E, v závìsu za ním pardubièáci, oplachtìné
kanoe, Evropa, Fleet a houf pìtsetpadesátek s Kadetem
z Kolína. A jetì nìco od startu: Za jak dlouho startujem? Co já vím?! Sten zùstal na bøehu a tady není nic
slyet! Sten dorazil na pramici do prostoru startu a cíle.
eïa: Stopaøi, teï jsem slyel Stena jak køièel: Start za
pìt minut. Díky za informaci. A opìt z tratì: Kde je
ten ostrùvek, co ho máme otoèit? Vdy ti záchranáøi, co
jeli pøed námi, sedí na bøehu! Pak bylo slyet zvolání
doprovázené plesknutím dlanì o èelo: Jó, tak to je on, já
na nìj úplnì zapomnìl. Myslel jsem, e je o kousek dál...
A záchranáøi se jen smáli... Tady pod tím kopcem to nefouká. Toèí se to jak èamrda, jak mám nastavit plachtu,
aby vùbec táhla, já se z toho pominu, do prkenný vohrádky, plantáníci jedni... a jiná zvolání se ozývala od toho
malého ostrùvku, kde vítr ne a ne foukat. Nìkteøí si vzali
slova: ...a zabraòte sráce za kadou cenu... k srdci
a pøed kolizí se radìji dotkli rukou soupeøovy lodi a odstrèili se. Díky vìtru - nevìtru se poøadí lodí v pelotonu
mìnilo. Ale i tak se podaøilo Knarrovi udret si post a dojet
do cíle jako první. Co øíci na závìr? Podìkování vem:
jak rozhodèím, tak i závodníkùm, e se tohoto závodu
zhostili na výteènou.
Zapsal Stopaø
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Sklonìni k vodì
10. Poslední sklonìní

Divadlo má své poslední zvonìní, my jsme si proili
desetimìsíèní èekání a sklonìni k vodì proíváme
dnes cosi podobného. Zmìní se nìco v naem
ivotì? v naich vztazích k pøírodì? v naich mezilidských vztazích?
Poslední zvonìní pøedznamenává drama. Drama, to
je pohyb, èinnost, aktivita v tom nejpùvodnìjím
smyslu slova. Ná ivot je drama, seriál, který
konèíme, byl jeho mezihrou. Mezihra je vdy kratièká
a slouí jako mùstek mezi jedním a druhým dìjem.
Moná i nae spoleèná cesta za sklonìním k vodì
se mùe takovým mùstkem stát.
Ostatnì, kolik jen skuteèných mùstkù jsme zahlédli
a kolik jsme jich pøeli na svých toulkách kolem vod?
Vdycky v tom bylo nìco zvlátního, nìco symbolického. Pøeli jsme suchou nohou pøes vodní ivel,
z jednoho bøehu na druhý, z jedné krajiny do jiné. Je
to výzva k budování mùstkù mezi námi, mezi mnou
a Tebou, mezi mnou a èistou Pøírodou. Zde promiòte
ta velká písmena, chtìl jsem jimi naznaèit, s jakou
úctou máme jako skauti pøistupovat po mùstku
naeho pøesvìdèení k nim obìma.
Ale teï sestupuji k vodì. Abych ji pøebrodil, musím
zout své boty. Byly dobré na klopýtání po polních i lesních cestách, teï ale musí dolù. Je v tom i tipeèek pokory, zout se. Vstoupím do vody, moná vezmu na ramena svého malého bratøíèka nebo aspoò
jeho náklad, aby jeho cesta byla snadnìjí a lehèí. Moná v tom obyèejném momentu z cest spatøím
obraz vychovatelské pokory. Sklonìní k vodì mne uèí sklánìt se k tìm, ke kterým jsem poslán s dobrým
poselstvím skautské výchovy.
Ne pùjdu dál, abych slouil, umyji si ruce. Také to je symbol, veliký symbol èistoty. Moná by bylo lepí
se vykoupat, vdy i ten závazek je tak velký, e jej mytí rukou nepostihne. Chce celého èlovìka, celou
jeho dui - být èistý v mylenkách, slovech i skutcích. S vìdomím, e jsem sklonìním k vodì uskuteènil
své velké sklonìní pøed Pravdou a Láskou, to jistì bude snazí.
Jetì nìco zbývá? Jistì, pøání na cestu. To si ale schovávám pro své ètenáøe na letní poledne. To u
budu mít za sebou rozkvetlé luèiny i stín lesa, tak blahodárný ve stoupajícím vedru. Budu ve vyhøáté
suti skalisek klopotnì hledat stezku a výhled do kraje mì odmìní. Velikým darem té cesty bude ale
sestøièka voda.
Skláním se k pramínku, který tu stéká po ohlazeném chladném kameni. Nepotøebuji cinkající sklenici.
Pøipíjím Vám vem z toho nejstarího, nejpamátnìjího a nejjemnìji ozdobeného poháru, kterým je lidská
ruka. Na zdraví! Myslím teï i na Vai èáru ivota, a je pøímá, a se neklikatí a netìpí v marném bloudìní. S pohledem na pìt prstù, mezi nimi mi utekla èást vody k zemi, myslím na svých i Vaich pìt smyslù, a jsou dobrými prùvodci na vech stezkách i plavbách.
Hledím k nebi na bílé obláèky, tu krajkovou nádheru sestry vody a posílám po nich pozdrav plavcùm
i poutníkùm: astnou plavbu, astnou cestu!
Vá Petr Hájek - Balú
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Dìtský den na pøehradì
aneb, jak získat nové èleny do skautských oddílù

Poslední kvìtnovou sobotu (25. 5. 02) se na liberecké
pøehradì uskuteènil dalí roèník zábavného programu pro
pøíchozí dìti pod názvem: Dìtský den na pøehradì. Tak
jako v minulých letech, tak i letos bylo opìt poèasí objednáno: sluneèné, bez detì a vìtru, zkrátka suprové! Opìt ve
spolupráci s 10. pøístavem Maják a støediskem Vlasta a naim 7. pøístavem Flotilou Liberec jsme pøipravili estnáct
rùzných zajímavých disciplín: støelbu ze vzduchovek na palíky, hod do Balua, pochod s míèkem, provazovou lávku,
slaòování hráze liberecké pøehrady (nejtìí a nejoblíbenìjí disciplína), skládání puzzle, prùchod provazovým pavoukem, shazování plechovek, lutìní zprávy v morseovce, plavba na pramici, hod záchranným kruhem na cíl, rybolov
plechovek, hod granátem do ètverce, házení ipek na terè
a s poèítáním, èíselnou kimovku, setonovu skrývaèku, pochod poslepu podél provázkové dráhy, apod.
Tato akce byla pojata jako dìtský den (døíve konaný 1.6.
vìtinou na kolách a nebo v nìkterých mìstech pod oznaèením BAMBIRIÁDA) s moností nahlédnutí na skautskou èinnost a moného náboru do skautských oddílù na dalí
kolní rok. Mnoho dolých dìtí si mohlo podívat i do kronik, fotoalb nìkterých oddílù,
pozeptat se pøítomných
vùdcù o èinnostech
v oddíle a domù si odnáelo lísteèky s adresami s moným náborem na pøítí kolní rok.
Za kadou splnìnou
disciplínu dítì obdrelo do prùvodky razítko
s urèitým motivem. No
a za urèitý poèet splnì-

ných disciplín dítì si vybralo nìjakou cenu- vìc èi sladkost.
Vìtinu darù získáváme od sponzorù a rùzných firem, tuky, balónky, oøezávátka, bloky, seity, skákací míèky... Ostatní drobnosti a sladkosti hradil z vìtí èásti ná 7. pøístav Flotila Liberec.
Letos se dìtského dne úèastnilo pøes sto padesát dìtí od
vìku dvou let po ty nejstarí. My toti dovolujeme za ty
nejmení plnit nìkteré disciplíny rodièe èi tetièky nebo ochotné babièky a dìdeèky. Nejmladímu úèastníkovi, který spolu s Klobásou slanil libereckou hráz pøehrady byli jen tøi roky
a dvacet dva dní. Nejvìtí záitek mìl bráka roub, který
u støelby za vzduchovky nechal za vnouèka støílet poloslepého dìdeèka. Na asi dvacátý pokus døívko úspìnì sestøelil.
Letos byla u dìtí nejvíce oblíbená cena tzv. hopsakoule.
Druhou nejoblíbenìjí cenou bylo oøezávátko s postavièkou
z disneyovských pohádek. Samozøejmì kadý získal i nìjakou tu sladkou cenu ve formì Lipa, lízátka, Besipek, sladké
tyèinky
sesmolil: Èajda

PODZIMNÍ SEMINÁØ K+K
Podzimní semináø K+K se bude konat 18.20. øíjna 2002 v jiních Èechách v Dobronicích u Bechynì na øece Lunici. Poøádá pøístav Tøináctka Opaøany. Blií informace a pokyny
budou zveøejnìny v záøijovém èísle Kapitánské poty.
POPISEK K OBRÁZKU:
Majka Èech spolu s nìkolika èleny Tøináctky proplouvá na
voru lajsnou jezu v Dobronicích u Bechynì. V pozadí zøícenina hradu Dobronice. Pøipojen obrázek Stádleckého øetìzového mostu, který je odtud necelé 4 km proti proudu.
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Ekologie naruby aneb ministr Kuvart se èasto utne
Psaní tohoto èlánku není pro mì pøíli lehké, jetì stále
doznívají emoce celého pøípadu, kdy, øeèeno slovy pana
Wericha si blbost pøila na své 
U nás je to jak v Kocourkovì, øekl jsem známému na
konci naí debaty o dopadech rozhodnutí ministerstva P.
Kdepak, øekl známý, v Kocourkovì byl poøádek.
Irituje mne pøístup rádobyekologù k øeení rùzných problémù. Zaènu asi tím jednoduím, a to je plánovaná výstavba dálnice pøes Èeské støedohoøí. V médiích se dozvíte, jak proti této dálnici protestuje ministr Kuvart
s celým ministerstvem, rùzná sdruení si také pøihøejí svoji
polívèièku. Ale o co ve skuteènosti jde? Pøeprava severními Èechy smìrem na Nìmecko zaívá velké problémy.
Dálnice je zde nutná, zajímavé také je, kudy povede. Zda
na XX nebo na YY. Existují dvì rùzné varianty. Kdo má
filipa, u ví, e nìmecká mìsta chtìjí, aby dálnice vedla
právì na jejich mìsto a nejde jen o touebné pøání, ale
taky a pøedevím o velké peníze. Kamiony se ale dál prodírají Èeským støedohoøím po staré nevyhovující silnici,
kde je velké pøevýení. plhají do prudkých stoupání a na
druhé stranì je zase velmi nepøíjemné klesání a cedule:
øidièi pozor, zaøaï II. pøevodový stupeò. Umíte si jistì
pøedstavit jak to vypadá  z výfukù kamionù se nekouøí,
ale pøímo hulí a to cestou do kopce i cestou z kopce. Zátì krajiny vlivem exhalací je obrovská, pøi mnoství pøepravujících se kamionù i dalích automobilù, které kamionùm pøizpùsobují svou rychlost. Projektovaná dálnice
by sníila zatíenost lokality exhalacemi na minimum. Vozidla by tento úsek projela za nìkolik minut. Ekologická
aktivita proti dálnici tak paradoxnì zhoruje u tak dost
zatíenou lokalitu. Mìl by pomoci systém ROLA, tj. pøeprava kamionù eleznicí. Ta se vak neobejde bez dotací
ze sousedního Nìmecka, ale to nyní zvauje monost eleznici (ROLA) ji dále nedotovat. Pomoci by èásteènì
mohla i lodní doprava. Ale...
Neovìøená zpráva, e na dolním toku øeky Labe se objevil bobr evropský, zpùsobila zastavení prací na dvou
øíèních stupních a to v Malém Bøeznì a v Prostøedním
lebu. Tyto stupnì s plavebními komorami jsou ivotnì
dùleité pro celoroèní splavnost Labe. Pøi nízkém stavu
nemùe plavba fungovat, jako se to stalo ji mnohokrát,
zvlátì v posledních letech. Díky tomuto problému je
Èeská plavba Labská v konkurzu. Pøitom vodní doprava
má jako jediná doprava jetì nevyuité monosti. Pøedstavme si, e bychom loï zvìtili dvakrát. Její omývaná
plocha, tj. plocha na které se uplatòují ztráty tøením se
zvýí také dvakrát. Ale objem vyuitelný pro dopravu se
zvyuje tøetí mocninou. Tímto zpùsobem (nikoliv do nekoneèna) se dají sniovat energetické nároky na dopravu.
Nesmìlo by ovem být nesmyslných rozhodnutí ministerstva ivotního prostøedí a dalích ekologických aktivit. Leckdy toti jednání tìchto ekologických subjek-
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tù nemá s upøímnou ochranou pøírody nic spoleèného.
Tyto subjekty jsou vlastnì upláceny firmami, kterým by
nový, jiný pohled na problém ukodil. Viz. èasopis TÝDEN è. 15/2002 Kdo platí Dìti zemì.
Dalím vodáckým problémem souèasné doby je zákaz
plavby motorovými plavidly na pøehradách. Vichni dobøe
víme, e komunisté zakázali plavbu po vìtinì øek a pøehrad, vdy na vyádání rùzných stranických a vládních
èinitelù (dále jen papaláù). Tito papaláové vak pro sebe
zároveò okamitì poøídili výjimky, e na nì se zákaz nevztahuje, viz vládní mys na Slapech a dalí lokality. K podobné situaci dochází i nyní. Zákon o vodách è. 254/ 2001
Sb. zruil zákaz plavby veobecnì. Nyní se pøipravuje
vyhláka, která upravuje plavbu na urèitých èástech vodních tokù a nádrí. A právì tato vyhláka je kamenem úrazu. Urèité obce leící poblí vodních nádrí Slapy a Orlík poadují, aby plavba byla opìt zakázána. Pøitom by bylo
jenom rozumné, aby splavnost byla naopak prodlouena
a do Èeských Budìjovic z výe uvedených dùvodù. Ministr Kuvart opìt zaúøadoval a na vládì vymohl zákaz
motorové plavby na nádrích Slapy, Orlík a Lipno v dobì od 15. èervna do 15. záøí. Vude se stále argumentuje,
e vodní skútry vytváøí velký hluk, vlnobití, ohroují plavce atd. To ve je pravda, ale je velká skupina plavidel,
která nejsou vodními skútry a stejnì podléhají zákazu.
V pùvodním návrhu vyhláky byl návrh, aby skútry bylo
moné provozovat pouze na vyhrazených místech, kde by
nikoho neohroovaly ani neomezovaly. Ale ani toto omezení nebylo akceptováno. Místo toho byl pouit klasický
totalitní prostøedek moci, a to je absolutní zákaz. Ale historie se opakuje a nynìjí papalái si vdy nìjakou výjimku opatøí. Ve tedy jako vdy odnáí obyèejný èlovìk.
Bylo by mì zajímalo, jak by se ministr Kuvart tváøil,
kdyby tøeba taková obec leící blízko dálnice prohlásila,
e se jí dálnièní ruch nelíbí a ádá o uzavøení pøilehlého
úseku dálnice (nebo silnice) v letním období? (Pozn. cenzurující manelky: Ministr by zajásal a dopravu by zakázal. Návrh by podpoøil výpoètem svých rádcù. Ti by spoèítali, e v tomto úseku za pouhý rok na sklech
projídìjících automobilù zahyne 8 523 647 tisíc ubohých
muek, brouèkù, vos a vèelièek. A hmyz je také tøeba chránit!) A tak bychom mohli pokraèovat dále, a bychom si
zakázali vechny cesty po celé zemi.
Jeví se nám to tak, e ministerstvo vùbec nesleduje, jak
je stejný problém øeen v sousedních státech. Dále návrh
nerozliuje ...
Otázka zní: Kdy zvítìzí rozum?
Karel a Dáa Malinovi
pøístav vodních skautù Terezín

Kapitánská pota

10

2001/2002

Jirka H o l d - Amateur (tè. v USA nìkde mezi 75 °W a 30 °N )

GUADALCANAL 7.
aneb ostrov je obsazen.

Minule jsem nae
povídaní o námoøních
bojích u Guadalcanalu
zakonèil vznikem
Moøských vèel. Dalí
pokraèovaní (Guadalcanal 6) obsahovalo
sérii fotografií z námoøního musea v Annapolis, ale nedostalo se,
bohuel, do KAPITÁNSKÉ POTY, protoe velký objem obrázkù nedovolil
poslat je e-mailem. Take se tyto obrázky dostaly pouze do
naich www.stránek a najdete je (ty fotografie) hned na
první, úvodní stránce. Je docela moné, e se po mém
návratu z USA (který se opozdil a na zaèátek èervence),
domluvím s redakcí KAPITÁNSKÉ POTY a ralskou
tiskárnou a celý fotoseriál otiskneme v pøítím roèníku.
Ono to není tak jednoduché, vechny dokumentární
fotografie, které jsou poznamenány vìkem, naskenovat,
editovat a pøipravit pro tisk. Ale bude-li zájem, nìjak to
zvládneme.
Po tomto administrativním úvodu pokraèuji ve vyprávìní o osudech ostrova Guadalcanal. Abyste mìli pøehled
a ucelený dojem, pøeètete si, prosím, jetì jednou páté
pokraèování a pak si ètete tohle pokraèování.
Dne 1.záøí 1944 se na Guadalcanalu vylodila první èást 6.
praporu Moøských vèel a jetì tentý den se její pøísluníci museli pustit do tvrdé práce. Zaèali udrovat a roziøovat cesty, elektrické zaøízení, nádre na pohonné hmoty,
baráky pro ubytování, prostì ve, co bylo zapotøebí. Ale
rozhodující byla starost o letitì, které bylo nutno udrovat
provozuschopné, aby v oblasti ostrova Guadalcanal mohla
operovat stíhací a bombardovací letadla, bez nich by
nebylo mono odrazit stále trvající japonské nápory.
Udrovat v provozu Hendersonovo letitì, to tedy nebyl
lehký úkol. Tropické detì den co den smáèely a rozmáèely terén, který se musel neustále zpevòovat vemi monými zpùsoby a prostøedky. Pøi tom ovem bylo Hendersonovo letitì pod neustálou dìlostøeleckou palbou Japoncù
dalekonosnými dìly z moøe, nebo pod leteckým bombardováním. Pøi opravách terénu se Moøským vèelám
nejlépe osvìdèily kovové drátìnky, které pokládaly na
alespoò trochu (tìrkem, kmeny kokosových palem,
korály) zpevnìný podklad. Velitel Moøských vèel,
fregatní kapitán Joseph P. Blundon, o tom ji v roce 1944
napsal (cituji): Ve dvaceti ètyøech hodinách 13. a 14.
øíjna zasáhly hlavní dráhu Hendersonova letitì 53 pumy
a granáty. Bìhem jedné hodiny jsme zaplnili tøináct
kráterù po bombách, zatímco nám nad hlavami krouila
nae letadla èekající, a budou moci pøistát. Bìhem té
doby jsme nedostali ádné jídlo, protoe vichni kuchaøi
byli zamìstnáni pokládáním drátìnek. Nemìli jsme ani

dost lopat, proto nìkteøí z muù nabírali a pøináeli zeminu
do kráterù v pøilbách. V období od 1.záøí do 18.listopadu
1942 jsme proili 140 japonských náletù, pøi kterých byla
dráha alespoò jedenkráte zasaena. Zjistili jsme, e sto
Moøských vèel mùe napravit kody zpùsobené na
vzletové dráze zásahem pùltunové pumy ve ètyøiceti
minutách vèetnì nahrazení kovové drátìnky. Jinými slovy,
ètyøicet minut poté, co puma explodovala, jste nepoznali,
e byla dráha zasaena. (konec citátu).
Výkonnost a èinnost Moøských vèel se ji po pár
týdnech bezpeènì prokázala a pøísluníci tìchto oddílù si
získali zaslouený respekt na celém tichomoøském bojiti
a uznání je provázelo a do posledních dnù bojù.
Letectvo na ostrovì Guadalcanal bylo v té dobì (vzhledem
k výe uvedeným okolnostem) v kritickém stavu. A tak
viceadmirál Ghormley nìkde ve svých skromných zálohách nael 19 stíhaèek Wildcat a 12 støemhlavých bombardérù Dauntless, které okamitì odeslal na Guadalcanal
a tato letadla dne 30. srpna pøistála na Hendersonovì
letiti. Piloti nemìli ani èas na aklimatizaci a mechanici
sotva staèili doplnit benzinové nádre letadel. Ji za
nìkolik hodin po pøistání se piloti amerických stíhaèek
støetli v tvrdých soubojích s japonskými stíhaèi. Na
Hendersonovì letiti byl v tom èase kritický nedostatek
veho, poèínaje letadly a konèe obyèejnými roubky.
Pozemní personál si vypomáhal, jak to jen lo, leteètí
mechanici napøíklad z vrakù tankù vybírali startery,
svaøovali z páskového eleza nové dráky a takto upravené
startery montovali do letadel. Kulometné pásy se musely
støelivem plnit ruènì, a kdy napøíklad i jediný náboj
upadl do bláta, byl peèlivì otøen a vloen do kulometného
pásu. Pøitom letouny byly témìø neustále ve vzduchu
a piloti si pøes den nestaèili vùbec odpoèinout. Odpoèinout
a poøádnì se vyspat si nemohli ani v noci, protoe je
z ubikací do zákopù vyhánìly bomby shazované z japonských hydroplánù. Ale i v tìchto situacích Amerièané
neztráceli, kupodivu, svùj humor a piloti spolu s námoøními pìáky (US Mariners), pøekøtili jednotlivé typy japonských hydroplánù na vivý Lojza nebo na pracka
Charlie. Stejnì nepøíjemné byly dìlostøelecké útoky
z torpédoborcù Tokijského expresu, nebo støely z palubních dìl japonských ponorek. Protoe v naí høe na
NAVIGAMUSu 2003 hraje Tokijský expres nezanedbatelnou roli, tak vám v nìkterém pøítím pokraèovaní
povím, co to Tokijský expres byl a jak fungoval k malé
radosti Amerièanù, ale, kupodivu, i ke stejnì malé radosti
japonských námoøních velitelù.
Ale to a v pøítím roèníku KAPITÁNKÉ POTY, po
prázdninách. Zatím (pokud mÁte monost) sledujte nae
webové stránky www.hkvs.cz, kde otiskneme nìkteré
dobové (a zajímavé) fotografie z tehdejích událostí kolem
ostrova Guadalcanal a kolem japonsko - americké války
vùbec.
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Nìkolik poznámek ke kritikùm KP

1. Nìco z historie KP
KP zaèala vycházet po 2. svìtové válce v roce 1945 a jejím otcem byl tehdejí pøístavný HKVS br. Ing. patný. Hlavním kapitánem byl tehdy br. Jaroslav Novák. V rámci 2. roèníku (1946-47) jsem pøevzal její redakci na základì pøání
hlavního kapitána. Prakticky od té doby vedu KP, s rùznými
pøestávkami: 1948-1968, 1970-1990, dodnes. Je obdivuhodné, e tyto pøestávky jsou vdy 20 let. V prvním období vycházela KP kadý týden, co je na dnení dobu nepøedstavitelné.
2. Co byla KP døíve a co je nyní
KP byla informaèním obìníkem, který uvádìl základní
informace pro kapitány oddílù a pøístavù. Tyto informace
byly dùleité hlavnì v pováleèné dobì, kdy se naplnily nae
oddíly novými tváøemi, které nemìly zkuenosti s èinností
ve skautingu. Dnení KP má trochu jinou náplò, ale je nutné, aby nai èinovníci tuto náplò sami dodávali. Není moné, aby redakce vymýlela stále nové èlánky sama.
3. Kritika
Je dobré, aby s náplní KP poskytli tito autoøi i kritiku KP.
Nebráníme se konstruktivním pøipomínkám. Ale bohuel
poznáváme, e je zde mnoho zlých ádostí a sobectví. Proto
je nutné tyto pøipomínky adresovat nejprve redakci a ne ji
veøejnì napadat, a to navíc ve chvílích, kdy redakce není
diskusi pøítomna a tudí nemá anci jakkoliv obhajovat svá
stanoviska. Cítím, e nìkteré èlánky a ústní kritiky jsou smìøovány pøímo proti redakci. Musím pøipomenout, e KP není
èasopis, ale informaèní zpravodaj. Pøitom pøipomínky jsou
uvádìny jako øeení pøímo rádoby jedineèná. Je velice krásné navrhovat redakèní radu z celé republiky. Je to vak ale
velice problematické a v praxi neuskuteènitelné. Souèasná
redakèní rada tedy není sto vyøeit nedostatek materiálù.

Navíc je zde èasový problém. Kadé èíslo vychází cca v pùli mìsíce, týden pøed tím se musí dodat opravený obsah do
tiskárny. To znamená, e na pøípravu dalího èísla zbývá 14
dnù. Dodané materiály se musí opravit a pøepsat do poadovaného formátu, aby je mohla tiskárna pøevzít. Není to jednoduché, protoe mnohé èlánky èasto pøicházejí s poèátkem
mìsíce a kolikrát navíc psané pouze rukou. Proto by v tomto pøípadì mìl být obsah zpracován na disketách.
4. Stále se opakující pøipomínky
Vyrobit pøehled o tom, kolik místa se vìnuje rùzným tématùm, je v podstatì velice jednoduché. Není vak ji jednoduché naplnit KP materiálem o ivotì oddílù a pøístavù,
dále uvést nìco z historie lodí, øek a pøehrad apod. Z takzvané redakèní rady jsem zùstal já, Pavel Èesák a v poslední dobì se pøidala Majda. Sestra Ornella se bez rozlouèení
vytratila. Naproti tomu je Bimbo kupodivu ten, který pøepisuje ruènì psané pøíspìvky na diskety, a tak mu zde veøejnì
dìkuji. Teoreticky je tedy na pøípravu KP vdy 14 dní za
pøedpokladu, e jsou vechny pøíspìvky okamitì k mání po
vytitìní pøedchozího èísla KP. Pøíspìvky pokud jsou, a to
velmi zøídka, dostáváme èasto nìkolik dnù pøed termínem
do tiskárny a bez disket. Díky vak za nì.
5.Závìr
Je proto snadné napsat o KP èlánky: Jak se vám líbí
apod., ale byl bych rád, aby si kadý, kdo kritizuje, zkusil
dát dohromady nìkolik èísel KP za sebou tak, aby jej nepomluvili zas nìkteøí dalí ètenáøi, kteøí pak prohlásí, e neví,
proè tyto zpravodaje vydáváme. Není snadné nìkdy najít
smysl dìjin a tøeba i dìjin KP.
To jsem chtìl napsat ke kritikùm KP.
Za redakèní radu Jack

Zpráva o zkouce KAPKA
Pøíprava na zkouku KAPKA trvala dva víkendy, které byly pøedem nahláeny. Tøetí víkend se konaly závìreèné zkouky.
První sezení probíhalo èistì v teoretickém duchu a uskuteènilo se v klubovnì Pøístavu SEDMIÈKA Pardubice. Zde
byla sice pøipravena praktická èást- opravy lodí, ale pro naprostou nepøízeò poèasí musela být tato èást programu vyputìna.
Druhý víkend byl naopak velmi praktický a to výletem na øeku Doubrava, kde si vichni procvièili záchranu lodì, jízdu
v konvoji lodí a hlavnì ovládání lodi na øece s obtíností WW II. Druhý den probìhlo odborné kolení od záchranáøù s výcvikem v mìstských lázních. Odpoledne pak byly jetì pøednáky na téma bezpeènost a zdravotní rizika.
Závìreèný víkend se konaly zkouky pìti úèastníkù z pùvodnì jedenácti, kteøí odevzdali pøihláku (pøedbìnì se hlásilo
cca 25 úèastníkù). Tyto zkouky úspìnì sloili vichni zkouení a nyní se èeká na vyjádøení HKVS a OVÈÍNA.
Úspìní absolventi:
* Jiøí Machaè, 532/12/006
* Petr Kubík, 532/12/006
* Iva Dvoøáková, 534/12/002
* Jiøí Roleèek, 532/12/004
* Petr Fiala, 532/12/004
Hospodaøení akce bylo pro Pøístav SEDMIÈKA Pardubice ztrátové z dùvodu rozpoètu na patnáct lidí. Platili pouze ti,
kdo dokonèili. Rozdíl mezi pøíjmy a výdaji musel dotovat Pøístav SEDMIÈKA Pardubice z vlastních prostøedkù.
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SVATÝ JIØÍ - MARIÁNSKOHORSKÉ BOUDY
ANEB
JAK SE V PØÍSTAVU MAJÁK SLAVÍ S PATRONEM SKAUTÙ
27. - 28. 4. 2002

Nadeel opìt svátek Svatého Jiøí a s ním i tradièní
výprava za rytíøským kláním. Dìvèata se na cestu vydala pod vedením Fandy v pátek odpoledne, roveøi
odcestovali v páteèní podveèer do lùna drsných Jizerek, jen chlapecký oddíl zùstal doma na gauèi.
My jsme si s abkami mohly dopøát jetì jednu noc
v teplé postýlce, protoe ná odjezd byl naplánován a
na sobotu.
Hned na nádraí jsme odlehèily batohùm o spacáky
a vlastnoruènì vyrobené buchty. To vechno putovalo
k Ríovi do auta, aby se to dostalo na chalupu bez úhony.
Nae pou zaèala v Desné na nádraí, kde jsme vylutily první úkol, cestou jich následovalo jetì pìt.
Trmácely jsme se neustále do kopce a nejèastìjí otázkou bylo: Kolik je to jetì kilometrù? Kdy u tam budeme? Na pøítích výpravách budou tyto otázky na seznamu zapovìzených a jejich vyslovení se bude tvrdì
trestat.
Krátce po jedné hodinì abky spatøily na cestì Ríu
a usoudily, e se blíí konec trmácení, dokonce se pøinutily k bìhu. Z chalupy u na nás mávala dìvèata a roveøi. Po obìdì od maminek jsme odloili kroje a vypukla rytíøská klání. Rytíøi Fanda, Ría a Mía mìli
zdatná drustva, která za nì s nasazením ivota bojovala. Nejprve se rytíøi museli dát pøed turnajem do gala,
podstoupit osvìující lázeò, panoi je museli zásobit
vodou z nedaleké studánky. Byl to úkol vyèerpávající,

protoe pøepravní nádoby byly znaènì malého obsahu- eusy. Vyèerpaní panoi klesali únavou, proto je
rytíøi museli dobøe nakrmit. Pouívali 2 m dlouhou líci
k nabrání výteèné krmì- tu pøipravila Týna, kdy zapomnìla odevzdat buchtu a cestou si na ni nìkolikrát
sedla, nedalo se s tím dìlat nic jiného, ne nabírat na
líci.
Na protìjí louce probìhla bitva tøí armád oznaèených obrázky na zádech, pøi vyøèení názvu byl jeho
majitel neschopen dalího boje. S pøevahou zvítìzili
Fandovi moulové.
Pøi tafetovém hodu létajícím talíøem u z kuchynì
vonìla veèeøe. Na závìr pøed jídlem bylo servírováno
nìco kultury- shlédli jsme scénky a vyslechli básnì na
zadaná témata. Rozhodování o vítìzi bylo odloeno na
následující den.
Veèer jsme si chvilku zazpívali u táboráku, dvì abky- Kaèka a Poník sloily abièkovský slib a nikdo neprotestoval proti brzké veèerce.
V nedìli si vichni vyzkoueli své znalosti pøírody
a obratnost pøi pøekonávání provazové lávky, mìøení
azimutu. Absolutní prvenství získal Kejchal, pøestoe
je teprve abièka, pokoøila i skautky a odnesla si jako
trofej krásný vyøezávaný øetìz. Vichni byli spokojeni, po zásluze odmìnìni a vesele vykroèili na cestu
k nádraí. U se zase tìí na pøítího Svatého Jiøí.

ZPRÁVA O PRVNÍM VÍKENDU
NÁMOØNÍ AKADEMIE
V lodním deníku s datem 24.26. 5. 2002 je zapsaná událost, která mnohým obohatí ivot. V Roztokách u Prahy v pátek 24. 5. 2002 podepsalo 16 kadetù smlouvu o pøijetí na loï Walrus. I kdy to byla jen polovina budoucí posádky, v první fázi pøípravy se velmi dobøe osvìdèila. Úkolem kadetù bylo poznat své nadøízené a podat
dùkaz o své psychické i fyzické zpùsobilosti úèastnit se plavby. Na palubì budou i zástupkynì údajnì slabího
pohlaví. Slovo údajnì je zde velice podstatné. Pokud nìkdo pochybuje, pak neví jednu starou známou vìc: e
toti u vodních skautù je i enská chlap a chlapùm rovnocenným partnerem. Kadeti zde prokázali svùj dùvtip,
znalosti moøe i fyzickou zdatnost. Pod dohledem palubních dùstojníkù a bocmanù tady odhalovali èásti svých
osobností. Doufáme, e zbytek jejich námoønických duí poznáme se zbytkem posádky na námoøní akademii
2002 v erèicích.
Fiïa  Maják Liberec

strana 18

Kapitánská pota

10

2001/2002

TRAMPOTY S VLÈATY
TÁBOROVÁ PRAÈKA
Vezíre, co mám dìlat, Barvièka breèí jako pominutý, e pøiel o punèocháèe! ádal radu jeho chùv vejka.
Barvièka bylo vlèe celkem samostatné, které se hned tak nìèeho nezaleklo. Kdy sloilo vlèácký slib, hrdì pøilo na pøítí
akci se slibovým vlèkem na pravé stranì. To proto, e nikomu
nedovolilo, aby mu slibák pøiil. A protoe ilo vlèka na koili
na vlastní hrudi podle zrcadla, dopadlo to takhle.
Barvièka tedy nemìl co breèet. Pøesto vyvádìl jak pominutý,
protoe ty punèocháèe byly v pomìrnì chladném létì na táboøe
dost dùleité.
Tak klid. Kdes je vidìl naposled? získal jsem èas.
No tady u bøehu, kdy jsem je vèera pral, viï vejko, dovolával se u svého chùva svìdectví a soucitu. vejka jen horlivì kýval hlavou, jako e ano, ovem, byl u toho a vidìl.
Trochu jsem zneklidnìl. To já uèil vlèata i skauty prát tím
zpùsobem, e se dolièná pøedmìt namydlí, párkrát se jím plácne o hladinu a pak se zatíený dostateènì velkým kamenem uloí
do rána ve vodì. pína se tím dokonale vyplaví. Teï vak zmizela pína i s prádlem.
Brodili jsme se se vejkou podél strmého bøehu orlické pøehrady, ale po punèochách ani stopa, ani nitka.
Nedá se nic dìlat, seral je elv. Prohlásil jsem rezignovanì. elv je zvlátní, asi tøicet metrù dlouhý obojivelník, mnozí
tvrdí, e i trojivelník, který nae tábory provází od nepanti.
Není zlý, je dokonce pøítulný, ale je to aluminiofág a cottonfág,
ere tedy hliník a bavlnu. Vechny zmizelé eusy a ponoky
má na svìdomí on.
Tímto vysvìtlením se Barvièka dal uchlácholit, ne vak vejka. Obrátil se na Sekulu, ochránce chudých a utlaèovaných. Ten
mne hned sepsul:
To má z toho, e plete dìtem hlavu. Takhle se na táboøe
prát nedá. Zmlsáte elva a on nám pak bude chodit rovnou do
stanù. Na správném táboøe má být praèka. Zítra uvidí.
A vidìl jsem.
O poledním klidu nastoupil pod Sekulovým vedením celý
tábor. Kadý drel v jedné ruce eus, v druhé nìco k vyprání.
Sekula pak mìl prací práek, jeho pochop vejka obsluhoval
barel vody.
Jsem hlavní programátor praèky Sekulamat. Pozor, namáèíme. Opakujte po mnì: Srrrrrr 
Na to srrrr se eusy naplnily vodou a prané prádlo se namáèelo. Pak dìlal Sekula bubly, bubly, glogloglo, brlbl i jiné zvuky. Tábor to po nìm opakoval a máchal prádlem doprava, doleva, vyléval, drbal, znovu máchal, dímal a odstøeïoval.
Ruce a eusy byly vydrhnuty dùkladnì, prádlo vak po
uschnutí zùstalo zaedlé a zaprané a bìda. Ovem velké praní
se stalo vyhledávanou zábavou.
Abych nezapomnìl. Ráno po Sekulovì velepraèce za mnou
pøibìhl vejka s oèima na vrch hlavy:
Vezíre, to snad není moné! Ty punèocháèe jsou na svìtì.
Skuteènì, na místì, které jsme mnohokrát dùkladnì probádali, v zámìrném prùseèíku naeho stoáru a zámecké vìe, pùl
metru od bøehu se mírnì vlnily Barvièovy punèocháèe, zatíení
kamenem a dokonale èisté.
Záhada? elv bez chuti?

Kdepak. Je to prosté, milý Watsone.
Elektrárna Orlické pøehrady je elektrárnou záloní. Turbiny
se spoutìjí jen pøi nárazovém zvýení odbìru elektøiny ze sítì
 tøeba pøi televizním pøenosu dùleitého fotbalového støetnutí.
Výka hladiny proto kolísá jako pøi pøílivu a odlivu.
NEJHODNÌJÍ DÍTÌ
To bylo nìco zvlátního. Kdy To pøilo do oddílu, bylo to
dùvìøivé vlèe. Kadému kladlo pinavou pracku na bøicho, dívalo se vysoko vzhùru do oèí a øíkalo: To já jetì neumím, já
jsem jenom prvòáèek.
No, prvòáèek To bylo, nemuselo to tedy umìt Morseovu abecedu , vlastnì ádnou abecedu, ale e by To nemuselo pamatovat, e se na znamení vztyèené pìsti mlèí nebo signál - znaèí
VICHNI, e má mít poèítací døívka a kápézetku? No
Jmenovalo se Tomá, ale záhy jsme mu øíkali jenom To, i kdy
se mi chvílemi mstilo a øíkalo mi Ve.
To bylo vemi oblíbené, a proto jsme je vzali na nároèný tábor ve Freestu, co je místo na bøehu Greifswaldského zálivu
v Baltském moøi. To se chovalo celkem nenucenì, moøskou
nemoc proívalo jako kadý, na palubì plachetnice Alice moc
nepøekáelo a poctivì se pøivazovalo záchranným popruhem
k zábradlí, aby nám je snad nespláchla vlna a my nemuseli dìlat manévr Mu pøes palubu. Na bøehu s ním vak sem tam
nìkdy problém byl. Napøíklad pøi ranním mytí v naprosto mìlkém a bezpeèném moøi si radìji hrálo, ne se mylo èi plavalo.
Pøi jednom tom mytí objevilo, e kdy se takhle jako lape na
místì, tak se písek dna rozevírá a nohy se propadají stále hloubìji.
Kdy jsme li po mytí ke stanùm, To zoufale jeèelo, nebo
bylo a po pás zabetonováno v tuhém dnu a nedokázalo se samo
vyprostit zoufale se vzpírajícíma ruèièkami. I vrátili jsme se
a Tím velijak viklali a roubovali, abychom je do tábora dopravili alespoò pøed obìdem. Nìkolikrát jsme je málem pøelomili nebo pøekroutili, nebo vyhrabaný písek se neuvìøitelnì
rychle usazoval kolem nohou a trupu Toho. Posléze jsme pøili
na to, e To vysvobodíme jen tehdy, kdy budeme rychle hrabat ètyøruè a zvíøený písek odplavovat zutou teniskou. Nakonec jsme tedy To vysvobodili a odnesli do tábora vysílené a bez
bot do vody, které mu zùstaly v té ivé jámì.
Tomu se moc stýskalo po mamince. Pøece jen bylo poprvé
z domova a navíc na takovou vzdálenost, e maminka nás navtívit nemohla, i kdyby chtìla poruit zákaz návtìv.
Kdy jsme koncem pobytu navtívili za úèelem nákupu suvenýrù mìsto Anklam, myslelo To hlavnì na maminku. Úpornì pøemýlelo, co jí domù do Èech pøiveze. A na to pøilo 
koupilo dvì porce zmrzliny.
To je to nejlepí, co jsem tady poznal, to musím pøivézt
mamince!
dalo nám hodnì práce, abychom Tomu vysvìtlili, e zmrzlina asi nebude to nejsprávnìjí, co mamince z Nìmecka pøivézt.
Nakonec to To stejnì vyøeilo po svém. Jako dárek pøivezlo
mamince takovou tu péøovou tìtku, co mají ve filmech komorné a panské na opraování obrazù a soch a klavíru. Maminka
opravdu dostala dárek jako kadá jiná.
Vezír
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po nestálých kritikách KP, veøejném pøemýlení co psát,
kdo bude psát, kdo pøepisovat, korigovat, po vech tìch rozborech a úvahách o náplni a kvalitì jsem se rozhodla pøiloit ruku k dílu a místo øeèí konat. O èem svìdèí mimo jiné
ty otravné maily, které mnohým z vás rozesílám a rozesílat budu. Ale ani já, ani sama redakce nedokáeme KP stavìt bez vaeho pøispìní. Nemyslím, e je velký problém
sednout ke stolu nebo poèítaèi a sepsat pár øádkù. Tøeba o akci, která probìhla, nebo o povedeném výletu. Ve toti mùe
být inspirací pro druhé. Nechceme o vás pøeci romány èi studie! Vìøte, e mi není zrovna dvakrát pøíjemné z dospìlých
lidí neustále nìco dolovat. Uvìdomte si, e KP je nedílnou
souèástí historie VS a byla by koda, kdyby se KP jen díky
nezájmu a lhostejnosti vytratila. Prosím, zamyslete se nad
tìmito, moná nepøíjemnými, ale pravdivými øádky. Zaènìme kadý u sebe, zameme si pøed svými prahy, otevøeme
oèi i svá srdce. Rozhlédnìme se kolem, kolem nás je pøeci
tolik vìcí, o které se mùeme podìlit s ostatními. Vím, e
se psaní nedá lámat pøes koleno, ale pokud kadý druhý z nás
napíe jeden pøíspìvek roènì, máme vyhráno!

Nechtìla jsem tímto èlánkem kohokoliv kritizovat nebo
snad dokonce urazit, jen jsem prostì cítila potøebu sdìlit vám
svùj názor. Chci vás proto poádat, aby jste pøiloili svou
ruku k dílu. Vìøte, e za ten høejivý pocit u srdíèka z dobøe
odvedené práce to stojí.
Majda

Sestry a bratøi,

Pokud jste se tedy rozhodli pøispìt svou trokou do mlýna, tady jsou monosti a podmínky. Pøíspìvky zasílejte:
a) v elektronické podobì: texty ve formátu *.TXT, nebo
*.DOC, skenované fotografie a obrázky *.TIFF, *.CDR,
*.JPG v rozliení alespoò 300 DPI, na e-mail: mabab@seznam.cz
b) na disketì: ve stejných formátech jako v bodì a) spolu
s papírovou pøedlohou vèetnì fotek na adresu Jacka, nebo
na mou:
Markéta Babóová, Nezvalova 664/14, 460 15, Liberec 15
c) v nejkrajnìjím pøípadì psané na stroji èi èitelnì rukou,
eventuelnì pøijmeme kopie èlánkù z knih èi èasopisù, na adresách výe uvedených.

SAWADEE!
Do zaèátku jamboree 2003 zbývá 210 dní. (Poèítáno od 1. 6.)

Na konci kvìtna, 24.26., probìhl ji tøetí (z toho první byl výbìrový) pøípravný víkend èeského
kontingentu na 20. svìtové jamboree. Tentokrát se dìttí úèastníci a èleni service teamu sjeli do
východoèeské Polièky. Program byl jako vdy jasný: pøípravy, pøípravy, pøípravy, ale na zábavu
samozøejmì také dolo.
Tak takový je znak èeské výpravy. K populární èeské podsadì, je na svìtì nemá obdoby a proto
se na mezinárodních setkáních vdy tìí velké pozornosti, byl pøidán motiv z oficiálního znaku
jamboree.
MALÁ GALERIE VODÁCKÝCH ÚÈASTNÍKÙ:
Kateøina Kaderová  Lika
13 let
Plzeò
Pøístav 9 Omaha
Dìtský úèastník
1. Proè jede na jamboree 2003?
Chci poznat nové lidi z celého svìta, provìøit
si jazykové znalosti a hlavnì uít spoustu
a spoustu legrace.
2. Jak si ho pøedstavuje?
Pøedstavuju si spoustu stanù, hromadu lidí, kteøí chtìjí dìlat nìco
nového a zajímavého. A taky plá, moøe a slunce.
3. Jak jsi se o nìm dozvìdìla?
Na jedné oddílovce se zeptali, jestli bychom se nechtìli pokusit
o úèast na svìtovém jamboree v Thajsku. Tak jsem se pøihlásila.
4. Zná nìkoho, kdo u na nìjakém jamboree byl? Co zajímavého
ti vyprávìl?
Vím jenom o Kocourkovi (vedoucí èeské výpravy). Vyprávìl mi
akorát o hrách a o milých skautech.

Kristýna Dudíková
17 let
Praha
16. pøístav vodních skautù
Dìtský úèastník
1. Proè jede na jamboree 2003?
Snad tam chci najít to, co spojuje svìt.
Poznat rùzné lidi jejich zemì. Nìco se nauèit,
pozmìnit svùj názor. Nevím, protoe, proè ne?
2. Jak si ho pøedstavuje?
Mé pøedstavy se èasto dost lií od skuteènosti Vidím ho jako
obrovskou smìs lidí vech druhù a názorù na malém prostoru.
Jednodue anarchie.
3. Jak jsi se o nìm dozvìdìla?
Tuím, e na jedné roverské kavárnì kdosi vykøikoval, e kdo by
chtìl jet náhodou do Thajska, a se pøihlásí. Pøihlásila jsem se
4. Zná nìkoho, kdo u na nìjakém jamboree byl? Co zajímavého
ti vyprávìl?
Nevím, jak moc si kdo pøeje být jmenován. Tak promiò, Lentilko 
byla v Chile. A co vyprávìla? e to bylo úasný, to snad staèí, ne?

VÍTE, E
 Prùmìrná mìsíèní teplota v Thajsku je 22  28°C?
 Nejvyí hora Thajska dosahuje 2595 m a jmenuje se Doi Inthanou?
 Thajtina patøí do thajské jazykové skupiny, spolu s laotinou, èuangtinou, Jazyky li, nung, an, tho, buji, dong, isan, lanna,
ztuang a dalími?

strana 20

Kapitánská pota

10

2001/2002

Sluneèní soustavou krok za krokem
SLUNCE

Slunce, Merkur, Venue, Zemì, Mars, Jupiter, Saturn,
Uran, Neptun, Pluto. To jsme se asi vichni uèili na
základní kole, ale co dál? Dalí informace, pokud to
nìkoho zajímalo (v tom vìku asi tìko), si musel kadý
vyhledat sám v nìjaké encyklopedii, nebo pøemluvit
nìkoho z rodiny, aby s ním navtívil nìjakou observatoø.
Tímto seriálem vám chci ty základní informace o planetách naí Sluneèní soustavy poskytnout. Pokud se dozvíte
by jen jednu novou informaci, mìla tato práce smysl.
To, e je Slunce støedem Sluneèní soustavy ve které ijeme, dává nám teplo a svìtlo, které je potøebné pro rùst rostlin a ivot vech organismù na Zemi, ví snad kadé malé
dítì. Ale víte, e díky eliptickému obìhu Zemì kolem Slunce se v prùbìhu roku mìní jeho vzdálenost? Zaèátkem ledna je toti nejblíe
a jeho vzdálenost je pøiblinì 147 milionù kilometrù, o pùl roku pozdìji je nejdále a vzdálenost od Zemì je pøiblinì
152 milionù kilometrù.
Svìtlo ze Slunce k nám dorazí pøiblinì za 8 minut. Prùmìr sluneèního disku
je 1 392 500 kilometrù a museli bychom
poskládat vedle sebe 109 Zemí, aby se
délka øady vyrovnala prùmìru Slunce.
Teplota ve sluneèním jádru se pohybuje kolem 15 milionù °C. Tato obrovská teplota vzniká jadernou syntézou- atomy vodíku se slouèí a vytvoøí helium.
Podobný dìj probíhá ve vodíkové pumì a vzniká pøi nìm
velké mnoství energie. Pøi tomto procesu ztrácí Slunce kadou sekundu 4 miliony tun hmoty. Ale Slunce je tak obrovské, e i pøi tomto úbytku trvalo 4500 miliónù let, ne spotøebovalo polovinu své vodíkové zásoby. Na povrchu Slunce
dosahuje teplota 5500°C, ve sluneèních skvrnách klesne na
pouhé 4000°C. Teplota ve fakulích - svìtlá místa na Slunci blízko skvrn, se vyhoupne na 7000°C.
Stáøí Slunce se odhaduje na 5 miliard let a jetì stejnì dlouho by mìlo svítit. Poté, co mu dojde palivo, zaène se rozpínat na èerveného obra, a nastane smrtìní na bílou hvìzdu
zvanou bílý trpaslík.
Nae Slunce je stará hvìzda populace II, s 2 % obsahem
tìích prvkù. Svou svítivostí pøedèí vìtinu hvìzd v Galaxii. Leí v rovinì Galaxie, na vnitøním okraji spirálního ramene Orióna smìrem k centru. Kolem centra Galaxie obíhá
po témìø kruhové dráze. Jeden obìh trvá 230 miliónù let. Za
dobu své existence Slunce kolem støedu Galaxie obìhlo asi
20x.
Pøitalivá síla na jeho povrchu je 28krát silnìjí. Kdyby
èlovìk, který na Zemi váí 100 kilogramù, stál na povrchu
Slunce, váil by 2,8 tuny.
Jednotliví èásti Slunce

Fotosféra- Vekeré oslepující svìtlo ze Slunce pochází
z vrstvy o tlouce pouhých 300 kilometrù, z fotosféry. Její
teplota je ve srovnání s jádrem nízká (6 000°C). V dalekohledu vypadá jako sí granulí v neustálém vøení. Kadá granule je bublinou plynu o velikosti rozlohy Francie, která se
vynoøí, promìní, a bìhem deseti minut zase zmizí.
Sluneèní skvrny- na Slunci jsou témìø vdy tmavé skvrny.
Jsou to chladnìjí místa, i kdy stále jetì velmi havá. Kadých 11 let je Slunce aktivnìjí a objevuje se více sluneèních skvrn. Astronomové se domnívají, e jsou zpùsobeny
magnetismem Slunce.
Chromosféra a koróna- Bìhem úplného zatmìní Slunce je
Slunce pøikryto Mìsícem a je vidìt pouze tenká rùová vrstva - chromosféra, a kolem ní støíbøitý nepravidelný háv koróna. Tyto atmosférické vrstvy nebývají normálnì vidìt,
protoe záøí mnohem ménì ne fotosféra. Chromosféra sahá
do výe 5 000 kilometrù nad povrch. Jeí se malými výtrysky horkého plynu, spikulemi. Její teplota stoupá s výkou - na hranici dosahuje
20 000°C. Koróna- obklopuje chromosféru volnì pøechází do kosmického prostoru a nemá pøesnì vymezené hranice.
Je sice øídká, ale zato velice horká- její
teplota pøesahuje 1 milion °C. Nìkdy lze
s pomocí speciálních pøístrojù pozorovat, jak se urèitá oblast chromosféry náhle zjasní, tento jev se nazývá sluneèní
erupce. V chromosféøe a korónì se také
nìkdy zdvihají ohromné spirály havých plynù, které mnohdy dosahují nìkolika prùmìrù Zemì.
Nazývají se protuberance. Korónou ze Slunce neustále unikají toky velmi rychlých èástic. Tento jev se nazývá sluneèní vítr. Nìkteré èástice sluneèního vìtru jsou elektricky nabité a klouzají po magnetickém títu Zemì k pólùm, kde pak
zpùsobují nádherné polární záøe. Drobounké atomové èástice proudí ze Slunce vemi smìry. Pohybují se rychleji ne
vystøelená kulka a íøí se do celého kosmického prostoru.
Sondy Pioneer zaznamenaly sluneèní vítr dokonce v prostoru a za planetou Neptun.
Energie získaná ze Slunce- Témìø vechna energie, kterou lidstvo dnes vyuívá, pochází ze Slunce. Vekerá fosilní
paliva, tj. ropa, plyn, uhlí atd., nejsou nièím jiným, ne konzervovanou sluneèní energií. Nahromadila se v tìlech rostlin, které poté prodìlaly dalí procesy vedoucí ke vzniku
vrstev fosilních paliv.
Energie vìtru je také dílem Slunce. Slunce ohøívá zemský
povrch a od nìj se ohøívá i vzduch. Vzhledem k tomu, e
teplejí vzduch je lehèí ne chladnìjí, stoupá vzhùru a na
jeho místo proudí vzduch chladnìjí. Kdyby Slunce náhle
pøestalo svítit, po nìkolika dnech by vekerý vítr na Zemi
ustal.
Energie ukrytá v øekách také pochází ze Slunce. Sluneèní
záøení ohøívá povrchové vrstvy oceánù a tím urychluje vyPokraèování na stránce 22
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paøování vody. Teplý vzduch nasycený
vodními parami stoupá do vyích vrstev
atmosféry. Tam se díky proudìní dostává
nad pevninu. Pøi výstupu do vìtích výek dochází ke kondenzaci vodních par
(uvolnìné skupenské teplo pak ohøívá vyí vrstvy atmosféry). Výsledkem je dé
nad pevninami, který stéká zpìt do oceánu.
Zatmìní Slunce- Kdy se Slunce, Mìsíc a Zemì ocitnou na jedné pøímce, Mìsíc mùe zastínit
Slunce a vrhá tak stín na Zemi. Z pohledu ze Zemì se zdá,
e Slunce i Mìsíc mají témìø stejnou velikost. Pøi úplném
zatmìní Mìsíc Slunce zcela zakryje. Pøi èásteèném zatmìní
Mìsíc zakrývá jen èást Slunce.
Doba trvání zatmìní- závisí na mnoha parametrech; jedním z nich je napøíklad okamitá vzdálenost Mìsíce od Zemì
a s tím související okamitá rychlost obìhu Mìsíce kolem
Zemì a úhlový prùmìr Mìsíce.
Maximální doba trvání prstencového zatmìní je 12 min
30 s pøi pozorování z jednoho místa na zemském povrchu.
Úplné zatmìní Slunce trvá ponìkud kratí dobu- maximálnì
7 min 31 s.
Poèet zatmìní v jednom roce- mùe nastat maximálnì 5
a minimálnì 2 zatmìní Slunce. Maximální poèet zatmìní
nastal naposled v roce 1935. Takováto situace nastane znovu a v roce 2206.

Dvì zatmìní v jednom mìsíci- Protoe zatmìní Slunce se
mohou opakovat nejdøíve za tzv. synodický mìsíc (= doba
mezi dvìmi stejnými fázemi Mìsíce = 29 d 12 h 44 m 02,8
s), mohou nastat v jednom mìsíci i dvì zatmìní Slunce- samozøejmì pozorovatelná na rùzných místech Zemì. Stalo se
tak napøíklad 1. a 31. èervence roku 2000, dalí podobný
pøípad se bude opakovat 1. a 30. prosince 2206.
Kombinovaná zatmìní Slunce- rozliujeme èásteèná, úplná a prstencová zatmìní Slunce. Nìkterá prstencová zatmìní je mono v urèitých oblastech na povrchu Zemì pozorovat jako úplná. Poslední takovéto zatmìní nastalo 30. kvìtna
1984, pøítí nastane 8. dubna 2005.
Sluneèní zatmìní viditelná ve støední Evropì- poslední
úplné zatmìní Slunce pozorovatelné ve støední Evropì nastalo 11. srpna 1999. Doba trvání zatmìní byla 2 m 23 s a pás
totality procházel jinì od naí republiky, pøes Rakousko
a Maïarsko.

Pokraèování ze stránky 21

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHP V TORTUZE 30. 5. 2002

Pøítomni: Vlasta, Jack, Banán, Dáïa, Puma, Zdeòour, Oskar
1. Otázky týkající se TORTUGY:
a/ Kolaudace vnìjích a vnitøních úprav budovy. ádost
o kolaudaèní øízení musí podat majitel budovy. 20. 6. 02
poádá SHP HKVS, aby projednal s Výkonnou radou a dal
na vìdomí náèelnictvu. Podklady pro kolaudaèní jednání
pøipraví Zdeòour.
b/ SHP doporuèuje vybavit jetì jednu místnost v podkroví postelemi. Puma zjistí monost získání elezných vojenských postelí.
c/ Správce TORTUGY Dáïa chce zøídit za budovou høitì pro volejbal a basketbal. Rozpoèet, který si nechala zpracovat, pøedpokládá náklady 80.000 Kè. Proto se obrací na
SHP s ádostí o finanèní pomoc.
2. Vyuití skautské základny KOVÁØOV pro akce vodních skautù
Pøi setkání jihoèeských vodních skautù na Lunici dne
25. 5. 2002 byla pøi volné diskusi otevøena otázka vyuívání
základny KOVÁØOV vodními skauty. Oskar, který setkání
navtívil, byl poádán, aby SHP podpoøilo:
a/ Vytvoøení trvalé sluby bìhem letní sezony s vyuitím starích skautù, aby základna mohla být trvale otevøena.
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b/ Vybavení základny pramicemi P550 vèetnì oplachtìní a dalím pøísluným inventáøem, aby na základnì mohla
probíhat kolení a vodácký výcvik èinovníkù.
3. Smírèí komise HKVS
Na základì informací o rozporech v ostravském pøístavu
ESKADRA a závìrù ústøední smírèí komise doporuèuje SHP
vytvoøit smírèí komisi HKVS. Tato komise by mìla umonit provést koneèné øeení ji v rámci HKVS, pøípadnì pøedloit návrh øeení Smírèí komisi náèelnictva Junáka.
4. Probírány návrhy na zaèlenìní starích vodních skautù, kteøí ji ukonèili aktivní èinnost v pøístavech, do SHP
Vytvoøit èasovì nenároèný, ale zajímavý program, který
by navazoval na vìtí akce vodních skautù.
Zapsal: Oskar
Poznámka:
Se závìry jednání SHP bude HKVS seznámen 20. 6. 2002
Kalendáø schùzí SHP:
Èerven 6. 6. 02, 26. 6. 02?
Sraz K+K Dobronice Opaøeny 18.  20. 10. 02
HKVS Praha 14. 10. 02
HKVS Tortura 13. 12. 02
HKVS Praha 16. 1. 03
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Zápis ze zasedání HKVS, které se konalo 16. 5. 2002 v Praze
Pøítomni: Vezír, Sam, Radu, Pavel, Oskar, Banán
Sam, Pavel - informovali o prùbìhu SKARE 2002. Ze zkueností organizátora vyplývá úkol pro programovou komisi zpracovat jednak seznam materiálu potøebný pro závody, jednak seznam tìch, kteøí
potøebný materiál vlastní. Toté se pak bude týkat závodù SKAPA.
Vezír - informoval o zaøazení následujících akcí mezi akce podporované pøímo ústøedními orgány Junáka, které podají ádost
o dotace. Jedná se o Navigamus, SKARE, SKAPA a závod pøes tøi jezy. Z této skuteènosti vyplývá pøedevím pro tyto akce potøeba
pøedloit projekt akce ústøedním orgánùm nejpozdìji 30. 9. roku pøed rokem pøedcházejícím akci (tj. pro akce na rok 2004 do 30. 9.
2002). Na HKVS musí být projekty pøedloeny v urèitém pøedstihu, aby byl termín dodren. Pro akce na rok 2003 byl stanoven
výjimeèný termín pro pøedloení projektù na HKVS do 20. 6. 2002. To se týká Navigamus 2003 a závodu pøes tøi jezy 2003. Projekt
na akce roku 2004 musí být pøedloen 30. 9. 2002.
HKVS- urèil místo konání SKARE 2004 na základnì Seè, øeditel závodu bude Sam (Pardubice), hlavní rozhodèí Dann (Vysoké
Mýto) a technický komisaø závodu Stopaø (Pardubice). Místo konání, termín a èleny jury pro závody SKAPA 2004 urèí HKVS
nejpozdìji do 20. 6. 2002 s tím, e projekt pro obì akce pøipraví Sam a poøadatel SKAPA po svém jmenování doplní do projektu
nìkteré konkrétní údaje.
Sam - byly stanoveny termíny zasedání HKVS na podzim 2002 a zimu 2003. 12. 9. Praha, 28. 9. Praha (3 jezy), 4. 10. Tortuga
(volení èlenové HKVS, Vulkán, Myák, Bimbo a pøedsedové komisí, tentokrát bez krajských kapitánù), 18. 10. - 20. 10. Dobronice
- podzimní sraz KVS, 14. 11. Praha, 13. 12. Tortuga, 16. 1. Praha, 13. 2. Praha, 14. 3. Tortuga, 10. 4. Praha, 18. 4. - 20. 4. Pardubice
- jarní sraz KVS. Dalí termíny budou oznámeny pozdìji. Zaèátky jednání jsou v 17.00 hod. (jednání HKVS v Praze), pøípadnì
v 18.00 hod. (jednání HKVS na Tortuze) Jednání na Tortuze se úèastní volení èlenové HKVS, jmenovaní èlenové HKVS, pøedsedové komisí HKVS a krajtí kapitáni (ti nejsou z programových dùvodù zváni na termín 4. 10.). Jednání 13. 12. se navíc úèastní
i delegace SHP.
Oskar - poádal o pùjèku 10000,- Kè z fondu aktivit SHP jako zálohu na èinnosti yachtservisu, pùjèka bude splatná do 30. 9. 2002.
HKVS pùjèku schválil.
HKVS - schválil sloení komise pro kapitánské zkouky v Budìjovickém kraji pro rok 2002/03, poøadatelem zkouek je Tøináctka
Opaøany, pøedsedou komise je Martin Chlad - Flint.
HKVS - pøedal pøipomínky k øadì bledìmodrých vlèkù.
HKVS - schvaluje udìlení medaile bronzový bobr následujícím sestrám a bratrùm: Lucie Rosenfeldová, Zdeòka afaøíková, Ing.
Dana enebergerová, Eva Valeová, Ing. Radka Valeová, JUDr. Petr Fiala, Jiøí Kapar, Jan Mertens, Ing. Petr míd. Medaile bude
udìlena a po schválení statutu medaile.
zapsal Sam
DEMENTI K ZÁPISU ZE SRAZU KVS
Není pravdou, e se jednalo o Øádu bílého bobra, jednalo se o Øádu støíbrného bobra.
Není pravdou e se mluvilo o metodických komisích ÚRJ, ale mluvilo se o metodických komisích náèelnictva.
Za tyto chyby se vem omlouvám a zvlátì poté, co jsme na srazu mluvili o tom, e si máme vechno, co do Kapitánské poty
píeme, poøádnì pøeèíst, si obzvlá dùkladnì sypu popel na hlavu.
Sam

KAPITÁNI ODDÍLÙ A PØÍSTAVÙ,
pravdìpodobnì jste v tyto dny obdreli dopis od bratra Efendiho z Ostravy. HKVS na nìj reagoval tím, e na své jednání 6. èervna 2002 pozval bratra Efendiho a dva dalí zástupce 3. pøístavu
Ostrava, aby znovu popsali své stanovisko a poadavky po rozhodnutí RSRJ o ostravském sporu
ze dne 12. kvìtna 2002. Na 20. èervna pak HKVS pozval stejný poèet zástupcù 14. pøístavu
Eskadra Ostrava.

Kapitánská pota roèník 2001/2002
Informaèní zpravodaj vodních skautù a skautek. Vydává HKVS vlastním nákladem jen pro vnitøní potøebu.
ZASÍLÁNÍ PØÍSPÌVKÙ:
Po dohodì s Jackem a Pavlem Èesákem pøechází pøijímání èlánkù a ostatních materiálù na Majdu. Tímto tedy
ádáme vechny, kteøí se rozhodnou pøispìt, aby pøísluné materiály odesílali na adresu: Markéta Babóová,
Nezvalova 664/14, 460 15, Liberec 15, e-mail: mabab@seznam.cz , tel.: 0604/523580.
Sazba a tisk: Tiskárna Ralsko, s. r. o., Mimoò, Malá ul. 168/III, PSÈ 471 24, tel./zázn.: 0425/862 704

