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Skauting je jako strom, zasazený v útlém mládí do srdce/lověka. Roste a mohutní s jeho
vzrůstem, zapouští kořeny stále hlouběji do celé jeho bytosti a plody, jež přináší, jsou rokod
roku dokonalejší a hodnotnější.
Není možno, aby ten, kdo se stal jedenkf.át skautem opravd()Vým, stanul na této cestě věčně
vedoucí vzhůru. Skauting, jeho mohutná, sugestivní a vie:ovládající idea, jde s nim do všech
bojů života, přenáší se sním do jakýchkoliv situací, aby tbmvykonával~vůj blahodárný,
poslušnost vymáhající ;Uv. .'
.
~ zde stojíme před SKA UTlNGEM DOSPĚLÝCH. Jeho cesty půjdou vždy za nekompromisním důslednpm vývojem ve prospěch všeho,čo přináší lidstvu nové hoďnoty, nové statky
a novou krásu.

a

SKAUT- JUNÁK, roč. XXII, 1935
Převzato ze SKAUTSÝCH LISTŮ č. 30, říjen 2002
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Kapitánky a Kapitáni,
(bocmanky a bocmani, kadetky a kadeti, důstojníci, komodoři, admirálové všech stupňů a tvarů prýmků, plavlodní kaplani a felčaři, kuchaři, topiči a stewardové, profousi i chlácholitelé, šikmoocí Japončíci, žvýkajíc! Amíci i nahnědlí Poly-, Mikro- a Melanézští domorodci, zkrátka mořské duše)!
číci, přístavní nakladači, dělmistři, plachtmistři, odškeblovači,

Až oslavíte své oddílové Vánoce u svého stromku někde za svým městem, až nakrmíte svou zvěř někde ve
své oboře, až pustíte svého kapra do své řeky (znáte tu o rybáři, který nějakým omylem vylovil z některé naší
lehce kontaminované řeky zlatou rybku a ta mu řekla: "Splním ti tři přání, když mě tam zpátky nehodíš"?), až
splujete svou vánoční nebo novoroční plavbu, vzpomeňte, že není jen ten váš stromek, ta vaše řeka a ten váš oddíl.
Vzpomeňte na všechny, které spojuje přátelství, vodácká slušnost
a skautské bratrství.
Já používám přípitek svého dávno
zesnulého kapitána, který si přivezl
odněkud ze Skotska:

"Na ty, co jsou na moři!"
A moře tím ani nemyslel.
Tak se zkusme všichni o štědrove
a potom znovu o silvestrovské
půlnoci zadívat na hvězdu ?-cass to je ta prostřední dvojitého W Kasiopey. Budeme se všichni dívat jedním směrem a bude to znamenat, že
jsme si na sebe vzpomněli.
Váš Vezír
černí

%~~~~~
a U~NJCe..?tJtJJ ~ ~ u~ i~ ~

~d,~a~nad'~iu~·

redakce Kapitánské pošty, HKVS a SHP
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Pozvánka na rozšířené zasedání HKVS a SHP
drahá sestro, drahý bratře,
zvu Tě na Vánoční zasedání HKVS, které se bude konat dne 13. 12.2002 na Tortuze v Nymburce. Začátek v 18:00-toje
hodina, kdy na Tortugu už můžeme, před námi tam je totiž jiný program, vlastní jednání začne mezi 18:30 a 19:00.

Program:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Zpráva hlavního kapitána
Jednací řády přístavů
Koncepce nové podoby SHP
Příprava Navigamus 2003
Kurzy vodních skautů v roce 2003 a v letech následujících
Návrhy na udělení Řádu stříbrného bobra a Medaile bronzového bobra.

Na zasedání bude, jak je to při tomto zasedání každý rok obvyklé, podáváno občerstvení, jeho úhrada bude z kapes
stvených, tedy i vašich.
Přezůvky s sebou.

občer

Sam

Sestry a bratři,
ráda bych vám poděkovala za zdařilou spolupráci při tvorbě KP. Zjišťuji\ že sestava pravidelných přispěvatelů je stále
stejná a že se jejich řady nijak nerozšířily. Z toho vyplývá, že anketa, která proběhla na semináři K +K byla v podstatě
k ničemu. Chápu, že většina z vás má rodinu a zaměstnání, ale ...
Také mě velice mrzí, že z lidí, kteří se mi upsali v souvislosti s historií přístavu či oddílu, poslal v termínu svůj příspěvek
pouze Bimbo a omluvil se osobně (prostřednictvím mailu) jen Flint. Doufám tedy, že své příspěvky v co nejbližší době
dodáte. Dalším detailem, kterým si o některých z vás vytvářím obrázek je fakt, že na prosbu směřovanou ke krajským
kapitánům, týkající se úpravy jejich telefonních čísel či jiných změn v adrese, nereagoval krom Stena nikdo. To mi chcete
namluvit, že ta čísla jsou v pořádku?! No, je vidět, jak KP čtete ...
Do redakce KP jsem vstoupila proto, že mám mnohem lepší prostředky pro boj s nedostatkem příspěvků, než Jack. Ale jak
tak koukám, ani upozorňující maily (posílám je všem, na které mám mail, i když mi příspěvky dodávají), smsky a tyto, pro
mě dosti nepříjemné kritiky, nepomáhají. Rozmyslete se ještě jednou, zda chcete, aby KP vycházela a hlavně, v jaké podobě.
Nemyslete si, že jen buzeruju a sama se flákám, jsou to hodiny dříny (které bych mohla investovat do vlastních zakázek
a tudíž za to mít i patřičně zaplaceno), které investuji do toho, aby KP k něčemu vypadala, ale nemohu celou poštu dělat
sama! A také věřte, že KP nedělám jen proto, aby mi někdo děkoval (to už přeci není v módě) a pokud se na mou hlavu snese
nějaká kritika, pokorně ji přijmu.
Je mi zcela jasné, že se nad těmito řádky zamyslí většinou ti, kterých se to netýká, ale napsat jsem to musela.
Přesto děkuji

všem,

kteří "přispěli

svou troškou do mlýna", protože bez vás by pošta měla

skutečně jen

pár stránek.

Majda

Drahé sestry, drazí bratři,
na posledním srazu K +K zaznělo, te by kursy všech úrovní měly mít více praxe, nejen ve smyslu vlastní první pomoci, ale
i komunikace a řešení krizových situací.
V návaznosti na tato přání jsem nabídl kurs či spíše inspirační ukázky pro lektory našich vzdělávacích akcí.
Termín akce 4.-6. 4. 2003. Zájemci se mohou hlásit na mail30smecka@atlas.cz nebo telefon 485105 253.
Místo konání by mělo být ve Středních Čechách, bude upřesněno přihlášeným.
Jezevec
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Kruhy na vode·
IV.
Kdo si vyjde k vodě i za mrazivého prosincového dne, má ji určitě rád. Vždyt břehy jsou dávno
opuštěné, rybářská vysezená místa a místečka pustá a prázdná, lodě odpočívají na suchu a je tu
mnohem větší ticho, než v jiný roční čas.
Však právě to ticho je tolik potřebné. Stojí za to se za ním vypravit až sem. Nechybí kruhy na
vodě. To pilné hledačky, divoké kachny, šmejdí podél břehu a přejíždějí netrpělivě sem a tam, aby
využily tu kratičkou sluneční obchůzku, než ustrnou v nočním odpočinku a budou se hřát vlastním
prachovým peřím. Vida je, jsou jedinou pestrou skvrnou v černobóém obraze zimní hladiny. Chtěl
jsem uhníst hroudu a vhodit ji do vody - živel k živlu, tak jak jsme to často dělávali, když jsme ještě
byli kluci. Nejde to, ticho je tak krásné, že zní uším až posvátně.
v
Sum vody je taky zimně zvláštní, ztišený a poklidný, voda mi připadá hustší a její průzračnost je
tatam, jak zšedla v mrazivém objetí břehů.

Ticho, chlad a zimní přísvit místo plného světla, to je voda těchto dnů. Ticho je užitečné. Ztišit
sám sebe, ponořit se do myšlení, sčítat zisky a prohry, hledat v paměti odpověd po smyslu nesamozřejmých otázek, to je dnes námět pro mou procházku. Nesmím se zastavit, jinak provane mráz
až na kůži. Zato ale nemusím pracně vyhledávat cestu, je volno a pevná zem nese i tam, kde se v
létě otevírala nepřOemná bažina. Mrazivé ticho mi připravilo stezku.
Mé vnitřní ticho po ní přichází. přebírám ten uplynulý rok jako korálky zmrzlých šípků tamhle na
keři a na citlivých vahách probuzeného svědomí je opatrně vážím, to když přidávám okolnosti každého zastavení v čase. Ticho přichází. Přichází s poučením, které ukazuje směr k životní moudrosti:
Mohu se poučit mnohem více z poznaných chyb, než z prOŽitých úspěchů. Je najednou takové ticho,
že bych těm úspěchům ani nedokázal tleskat. Ostatně, dlaně jsou prokřehlé tak, že by to snad ani
nedokázaly a je to dobře.
Hroudu sněhu ale stlačit a uhníst a uhladit přece dokážu. Tak, tady to půjde, tady nikomu
nebude ta prška vody ztuhlé mrazem ani překážet, ani vadit. Spadla, ponořila se a o kus dál vypluv
la. Rada kruhů na hladině ukazuje místo, kde se živel potkal s živlem, plující sněhová koule se zvolna
rozpouští. Měkne, tmavne a je z ní pouze
kašovitá tříšť.
Tak bych potřeboval proměnit své vlastní
tvrdosti. Tady voda proměnila vodu, já ted
půjdu a zkusím proměnit sebe. To bude můj
advent, můj příchod mezi lidi, kt~ré mám rád
a kterým chci sloužit z dobrovolného rozhodnutí.
Od prosincové vody Vám všem poklidný a
prozářený čas vánoční přeje

Váš bratr Balú
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Kde se vzalo Betlémské světlo
Městečko Betlém leží
přibližně

osm kilometrů na jih od Jeruzaléma
na cestě k Hebronu.
Hebrejsky se jmenuje
Bet-Ie-hem. Tedy Dům
chleba. Arabové mu
dali jméno Bajt-aj-Iahem, tj. Dům bohyně
Lamah. Kdysi dávno,
jak je uvedeno v starých rukopisech, mělo
město příjmení Efrata.
Z něho pocházel král
David a jedním z jeho potomků byl i svatý Josef. Krásné
městečko Betlém se rozprostírá uprostřed věčně zelených
olivovýclt hájů, jejichž koruny ustavičně čeří vánky přichá
zející od Středozemního moře. Dnes má asi osm tisíc obyvatel, převážně křesťanů. Je významným poutním městem
navštěvovaným věřícími z celého světa. Evangelista Matouš
vzpomíná, že právě o Betlémě napsal prorok: "Ty, Betléme,
zdaleka nejsi nejmenší mezi předními městy Judska, protože právě z tebe vyjde vládce, který má spravovat můj lid
izraelský." Když přišel sv. Josef s Pannou Marií k zápisu do
Betléma, nenašlo se pro ně V hospodě místa. Josef s Marií
byli nuceni uchýlit se do jedné z betlémských jeskyní, které
sloužily jako dočasné přístřešky mnohým pastýřům. Právě
oni byliprvní, kteří se přišli Jezulátku v jesličkách poklonit.
Který den v roce s~ Ježíš Kristus přesně narodil, dnes již
nevíme. V žádném z evangelií se o tom nepíše a tak církev
na základě tradice určila, že tím dnem byl 25. prosinec. Téměř před 900 lety se začala šířit tradice betlémského světla.
Zachována je z pověsti italského města Florencie.
Mohamedánští Selžokové či Seldžukové v desátém a jedenáctém století postupně obsadili celé území Malé Asie a
křesťanským poutníkům tak odřezali všechny cesty k posvátným místům. Římský papež Urban II. proto vyzval evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou výpravu do Palestiny a osvobodili od mohamedánů především Betlém jako

rodiště Ježíše Krista a

Jeruzalém s Kristovým hrobem. Rytísi připevňovali na oděv červené kříže, podle kterých byli
pojmenováni křižáci. Uskutečnili osm křižáckých výprav.
Bohužel, pouze při první z nich se jim podařilo dostat se až
do Jeruzaléma. Na výpravu se prý dali najmout i mladíci z
Florencie ajeden z nich se zapřísáhl, že když se vrátí, donese do rodného města plamínek ohně z betlémské baziliky.
Málokdo mu tehdy věřil. Po třech letech, těsně před V ánocemi, dorazili do Florencie zuboženi, zeslábli a otrhaní mládenci. V jejich čele kráčel jeden se zapálenou svíčkou. Florenťané v nich těžko poznali své syny, kteří táhli proti
mohamedánům. Všichni přísahali, že plamínek je skutečně
z Betléma a onen mládenec jej nesl v čase i nečase, po souši
i po moři, jen aby splnil svůj slib. Ve středověku to byl první
a poslední plamínek přímo z rodiště Ježíše Krista.
ři

Novodobá tradice přichází z Rakouska. Když v rakouském městě Linz před pár lety přemýšleli, jak obohatit televizní akci na pomoc tělesně postiženým dětem, přišli na jedinečný nápad. Před Vánocemi poslali letadlem do Betléma
tělesně postižené dítě, které v bazilice Narození při jeslič
kách odpálilo z věčného světla plamínek a vzápětí jej letadlem přivezlo do Lince. Tam se jej ujali místní skauti, kteří
jej štafetově roznášeli po celém Rakousku. Po pádu totalitních režimů v Evropě, po roce 1990, se pěkný předvánoční
zvyk rozšířil i do zemí, které sousedi s Rakouskem. V domluvený den, po slavnostní ekumenické pobožnosti, si skauti
plamínek odpáli od Betlémského světla a odvezou jej do své
vlasti. Rok od roku se rozšiřuje počet účastníků při rozšiřo
vání světla pokoje a míru, které vyzařuje z Betléma. Tento
symbol pokoje, před~tavovaný malým, chvějícím se plamínkem, při předávání ve vánočních dnech spojuje skauty i skautky ze čtrnácti zemí Evropy, kteří v těchto dnech roznášejí
toto poselství svým příbuzným, sousedům, znárným i neznámým v duchu skautského zákona pomoci bližním. Vždyť
i toto světlo, provázené srdečným přáním vánočního klidu a
pokoje, je pro mnohé lidi skutečným dokladem toho, že na
ně jejich okolí nezapomíná.
S laskavým svolením týdenníku Moravský sever nám zaslal Tomáš Hampl Miroslav KOBZA

Zdroj: internet - www.betlemske-svetlo.sky.cz
VLAKY, KTERÉ POVEZOU BETLÉMSKÉ SVĚTLO v ROCE 2002
Rozvoz Betlémského světla se uskuteční 21.12.2002.
Páteřni

trasy:

Brno - Plzeň - Junák
Brno - Jeseník - Praděd
Brno - Třinec - Beskyd
Brno - Bylnice
Brno - Karlovy Vary
Olomouc - Opava východ

Přerov

- Zlín
Brno - Hodonín
Brno - Hradec Králové
Hradec Králové - Liberec
Havlíčkův Brod - Pardubice hl. n.

Více informací naleznete na: www.betlemske-svetlo.sky.cz

strana -4-

Kapitánská pošta

2002/2003

4

Jak hezké, povodně české
Mám rád déšť. Miloval jsem masochisticky i přívaly
s pořádnou bouřkou (to kdyžjsemje mohl sledovat kryt
alespoň plachtou táborové kuchyně).
Divné je srdce lidské. Do mého se vkradl strach. Vijsem v televizi snímky povodní na Mississippi
a v Bangladéši. Šimrání v krajině, kde skot má svíč
kovou, jsem sice cítil, ale nohy jsem měl v suchu. Dvě
hodiny poté, co jsem viděl první snímky ze záplav na
Moravě, se mi zdvihlo ve sto dvaceti kilometrech víko
motoru na Felícii. Udržel jsem se na silnici a ani autu
se nic moc nestalo. V
tu chvíli se mi, při
znám se se studem,
zdály pomačkané plechy auta možná důle
žitější než zatopená
třetina Moravy.
děl

Letošní první vzestup hladin mi dokonce utekl. Pak ale při
šel šok. Hrůza.
Nemohlo se mi nic
stát, protože Harcovský a Ostašovský potok jsou toky pramalé. I když ten Harcovský, nad kterým bydlím a který
napájí naši přehradu, se rozdurdil a přehradu naplnil,
jak jsem za čtyřicet pět let, co u ní bydlím, neviděl.
Po letech jsem seděl u televize a sledoval povodňo
vé zpravodajství, jako kdysi operaci Desert Storm.
Seděl jsem v křesle a měl intensivní pocit, že jsem
někde, kde nemám být. Že je víc míst, kde bych byl
třeba. Nesmírně jsem chtěl něco dělat, ale vodní záchranáři neměli o posádku raftu, kterou jsem jim nabídl, zájem. Nakonec nás povolal děčínský krizový
štáb. Stáli jsme v ulici, kterou stoupala voda, byli jsme
žhaví vyrazit a nakonec nám řekli, že jsme laici a mají
dost hasičů, takže můžeme ... jet domů. Nakonec jsem
přeci jen vyrazil s frekventanty Selešky do Višňové,
která je vytopena každý rok. V zapadlé pojizerské vísce jsme likvidovali náplavy v nádrži, o kterou se léta
nikdo nestará.
.•
Místní lesáci- hleděli velice nedůvěřivě, když nastoupila banda v zářivě bílých trikách a žlutých čepicích
naší lesní školy. Měli jsme likvidovat naplavené dříví,
včetně macatých klád. Velké procento dívek ve skupi-

ně

důvěryhodnost nezvyšovalo. Hasiči, když nás
se sebrali se slovy: "To je stejně tak nacucaný,
že i když byste něco sebrali, nebude to hořet." Netušili, s kým mají tu čest. Průměrný skaut je pyroman. Za
půl hodiny hořely vatry, od kterých posléze chytaly
i padesáticentimetrové klády. A to jsme odmítli na podpal benzín z pily, který nabídli lesáci.

naši

viděli,

Při projednávání, zda nabídnout lesní školu na pomoc při záplavách, jsem zažil jedno z velkých zklamání svého života. To když jsem slyšel, že je sice lákavé říci: "Hurá,
jdeme zachraňovat",
jenže jsme nejprve
skauti a pak záchranáři, máme povinnost
k frekventantům i k
organizaci. Lesní
škola má přeci řadu
předepsaných témat a
ta bychom možná nestihli přednést. Nota
bene jsme dostali dotaci na vzdělávací
akci. Pokud budeme
kdesi v místě živelné
katastrofy a ne tuto v
bezpečí Lužických hor imitovat, mohl by ji po nás ně
kdo chtít zpět.

Podruhé mě těžká nausea (pocit na zvracení) postihla, když bratři došli za šoférem lakatoše (lehký kolový traktor - obecně užívaný lesní mechanismus, ne rasově motivovaná poznámka), aby nám vytáhl padlý
strom z vody. Opáčil, že má padla a odjel.
Ač

jsem nebyl nikde v centru katastrofy, byl jsem
hrdý, když jsem viděl místní starostku, která fascinovaně pozorovala naše frekventanty v dávno již ne zářivě bílých trikách. Trika tmavla, místy prosvítala propálenými dírami kůže. Po předchozí zkušenosti
s armádou a hasiči z okolí jsme pro ni byli zážitkem.
A to po nás ještě na pár dní nastoupila Námořní akademie.
Nevím, zda lidé z tohohto zapadlého koutu naší republiky viděli reklamní plakáty, kterými se podbízí
naše organizace. Vím ale, že tam mnoho lidí nyní již
nehledí na skauty jako na historický relikt, vhodný jen
co okrasa při kladení věnců.

Jezevec
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Jirka Hold-Amateur
Milé sestry, vážení bratři, přátelé i nepřátelé!
Tentokráte nejde o povídáni o Guadalcanalu, ale o přispěvek čistě a jen osobní.
Vzhledem tomu, že jsem byl pozván na tak zvaný Veteránský seminář", odjlždím
mimo republiku a to nejprve do Dánska a pak do USA a to nejméně na 3 měsice.
Proto:
Přeji všem, kteri znám i neznám moc hezU Vánoce, samozřejmě bohatiho
Ježíška a nemině krásný vstup do Noviho roku 2003, roku to NAVIGAMUSu
2003, kde se jistě všichni .'ihledáme.
II

Neposílejte mi tedy, prosím, vánoční přání ani novoročenky,
nevybraná schránka by jen lákala bytové zlodějíčky!
Moc Vám děkuji předem.
Kdybyste mi ale mermomocí chtěli psát, tak e-mailem, (ten mě dohoní všude!).
A tady je adresa: dbednar2@1:omcastnet a platí od 2. prosince 2002.
Clánek GUADALCANAL II vyjde proto až v lednovém čísle KP. ale zato
s nejnovějšími poznatky z archivů US NA VY.
vAHOOOJ! Amateur

v

,

O

OD MIMONSKYCH MEANDRU
Vodácká sezóna mimoňských skautů vždy začíná i končí
v NOVinách mezi Mimoní a Stráží pod Ralskem, v průrvě Čer
tovy skály - brány do pekla, označované po poslední plavbě
jako "veselá díra". Romantické meandry řeky Ploučnice lákají
všechny příznivce vody, nejenom skauty, aby se pokusili pokořit záludnosti řeky, proplout peřejemi, vyhnout se balvanům
i mělčinám, sjet řeku bez vykoupání, prokázat sílu a dokázat,
že se umí s tímto živlem vypořádat
Letošní poslední plavby sezóny, která se konala v sobotu 2. listopadu, se zúčastnilo 44 lodí. Všichni propluli etapami sjezdu
až po poslední peřej před loděnicí přístavu mimoňských skautů. Tam již po čtvrté, jako již tradičně, zamknul velkým klíčem
vody řeky Ploučnice bývalý starosta Mimoně - vodák a přízni
vec skautů, Ing. Zdeněk Veselý. A tak si i řeka může před zimou, po poslední noční plavbě roverů a poslední plavbě všech
vodáků odpočinout, aby měly klid ryby, ptáci a zvěř, která žije
v jejím povodí.
Všechny odvážlivce a milovníky vody čekalo ve Skautském
domě milé pohoštění - teplý čaj a gulášová polévka s chlebem.
Důstojné zakončení letošní vodácké sezóny vyvrcholilo specialitou přístavu, beranem pečeným na rožni. Mnohé ale ještě
čekalo nutné sušení oděvů, protože letOs byl zaznamenán rekord - přiznaných 8 lodí a jejich posádek, kteří se "udělali".
I ,,Dědkova perel' v Novinách pro sebe získala další jméno výtečníka - kapitána sedmičky z Mimoně, Frenkyho.
Kdo dojede první, nebylo to hlavní. Všichni přeci nemohou
zvítězit. Ale když už někdo prohraje, musí mít sílu stát u cesty
a pozdravit vítěze, až půjde kolem. A právě o to všem v Mímoni
šlo.
Jirka Ileháěek - mimoňský Dabl
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V tomto dokumentu je uveřejněn vzorory jednací řád přístavu, jak si myslíme, že má asi vypadat. Jeho
konkrétní podoba je však zcela věcí jednotlirych přístavů. Apelujeme na všechny, aby si schválili jednací
řád pokud možno jednoduchý a jednoznačný.

,

v

,

v

v ,

JEDNACI RAD STREDISKA (pRlSTAVU)
1. Projednáváni s hlasová nim

dalšího přítomného člena oddílu nedeleguje. V případě

Přístavní

rovnosti hlasů rozhoduje hlas přístavního kapitána.

rada ("admiralita") má právo stanovit si,

o kterých věcech a jakým

způsobem (zjevně

nebo

tajně)

4. Právo veta

bude hlasovat.

Právo veta má přistavní kapitán (protože je statutár-

Hlasovat se musí vždy:
-

při volbě přístavní

-

při

jmenování

-

při

projednávání

ním

rady

kapitánů (vůdců,

vedoucích)

oddílů

rozpočtu.

odpovědný,

O výsledku hlasování musí být vždy sepsán a uložen

činovníkem

věcech

(což

hospodář přístavu

doporučujeme),

má

voleným

hospodář při stavu

právo veta v otázkách souvisejících s hospodařením.

5.

2. Hlasovací právo
Hlasovací právo mají volení
(minimálně

činovníci přístavu

kapitán přístavu a dva přístavní) a dále

vždy jeden zástupce za každý oddíl (kapitán oddílu,
přitomen,

dospělý člen

z dospělých
třetí

a ve všech právních

i kdyby osobně nesouhlasil s většinovým

rozhodnutím). Pokud je

zápis.

neni-li

představitelem přistavu

pak jeho zástupce,

připadně

rady oddílu). Pokud neni

činovníků

jiný

přítomen

nikdo

oddílu, nelze delegovat hlas na

Uplatnění

Pokud je

práva veta

uplatněno

právo veta, znamenáno to, že je

hlasování o sporném bodu zrušeno. Do
ni

přístavní

to, aby

rady má přístavní kapitán

vysvětlil

stanovisko a
veta.

ostatním

důvody,

Při přištím

příštího

zasedá-

(hospodář) čas

členům přístavní

na

rady své

které ho vedly k použití práva

zasedání

při stavní

rady musí být

sporný bod znovu projednán. Při tomto opakovaném
hlasování již práva veta využít nelze.

osobu.

3. Hlasováni
Každý hlasující má jeden hlas, je-li kapitán oddílu
současně

voleným

činovníkem, svůj

hlas za oddíl na

Z nejvyšších kruhů
se dozvídáme, !e po vice nd dvouletém strastiplném projednáváni, hroucení se účastníků, přiznivců i nezúčastněných
byl parlamentem scoutským ku druhému čtení připuštěn Zákon meta!izačni, co! značí, že ve věcích metálův,
řádův a křižův čestných pOřádek a ujednocení, jakož i druhův umenšeni nastane. V okršlku onom též i vodnická záslužná
oceněni milostivě připuštěna, jakž níže okazujeme, byla.
Z mist vcelku dobře informovaných vytanulo, že se tak stalo po udeřeni páně vrchního captaina do stolu aneb keybo.
ardu se slovy: .. Hlasujte si jak chcete, v prosincí na Tortuze uděleni navrhneme a v červnu na Navigamu provedeme, i
basta!"
Každopádně pak několik ouředlnich pojmů laskavému čtenáři osvětliti musime:
Navrhovatelem sluje ten, kdo na bližniho k oceněni udání provede.
Schvalovatelem ta společnost pak je, jíž právo síta či so~hlasného mručení náldí.
Udělovatelem-jest osoba, která pak nejvršší slovo ve výběru, podpiSU, otisku pečeti a na krk zavěšeni má.
Dobře informovaný zpravodaj našeho listu ještě tu historku z uzavřeného jednání parlamentu scoutského přináší, že
krysy suchozemské, jaty žárlivosti na sličnost metálů vodnických, volaly: .. Nikoli Povinnost - Odpovědnost - Kázeň na
rubu metálu má býti, ale Povinnost - Odpovědnost - Lázeň!"'
Vrch ni kaptain Ve%ir

konečně
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- Bronzový Bobr
v NJ)

í

hodnutím Náčelnictva Junáka na návrh Hlavního
a kapitánek při výchově vodních skautU.

pitánů

i nečlenům Junáka, za

Junáka za soustavnou, minimálně však pětiletou
odního skautingu a zejména úspěšné vedení oddí-

tingu.

ečných případech udělena

staven.

ositele nezakládá žádná zvláštní práva.

ho kovu o průměru 32 mm, opatřená kroužkem,
sticky provedený vpravo hledící bobr, na reversu
nnost - odpovědnost - kázeň". Stuha je náprsní,
o-červená v poměru 15:8:15.
38xlO mm.
ze, na levé straně hrudi, ženy na motýlové stuze.

Statut Řádu Sth'brného bobra
(po 1. čtení v NJ)
1. Historie a zpisob zřízení

2.

Udělení

ZOJ (přístav) a vyšší orgány vodních skautU Junáka
sbor nositelů Řádu stříbrného bobra
Hlavní kapitán/ka vodních skautU
8. červen

Instanční postup

Řád Stříbrného bobra (dále jen ŘSB) byl založen roku 1921 Hlavním stanem vodních skautU Svazu
junáků skautU Republiky Československé jako skautské vyznamenání pro vodní skauty a byl potvrzen
usnesením IV. valného sněmu Českého Junáka v roce 1990. Rozhodnutím Náčelnictva Junáka na návrh
Hlavního kapitanátu vodních skautU v roce 2002 je skautským Řádem vodních skautU.

Navrhovatel:
Schvalovatel:
Udělovatel:

3.

Členům Junáka za dlouholetou, minimálně však patnáctiletou soustavnou činnost přinášející
rozvoj českého vodního skautingu na poli organizačním, výchovném, programovém, osvěto
vém, publikačním.
Nečlenům Junáka, za zvláště vynikající zásluhy ku prospěchu vodního skautingu v České republice.

Řádový den:

a)

b)

S.PočettHd

Sbor nositelů tvoří 6 nositelů ŘSB, 3 sestry a 3 bratři, kteří jsou voleni všemi nositeli ŘSB na
svém zasedání,jež se koná minimálně lx za tři roky.
Sbor nositelů řídí představený, kterého sbor voli ze svého středu.
Představený svolává sbor dle potřeby, nejméně však lx ročně.
Představený sboru úzce spolupracuje s hlavním kapitánem VS a oznamuje rozhodnutí sboru
nositelů HKVS.
O udělení řádu rozhoduje sbor jednohlasně, pokud není hlasování jednomyslné, nemůže být řád

4. Sbor nositelll

Řád stříbrného bobra může být udělen taktéž ln memoriam.

a)
b)
c)
d)
e)
udělen.

6.

Počet nositelů

ŘSB má jednu třídu.

7. Oprtívnlní nositelů

Počet udělených ŘSB nesmí v jednom roce přesáhnout počet 6, Jinak není počet nositelů omezen.

B. Popis

Nositelé ŘSB jsou oprávněni účastnit se kterékoliv činnosti ajednání orgánů vodních skautU a předklá
dat své návrhy, připomínky a stížnosti ke všem problémům VS.
Insignii tvoří plasticky provedený vpravo hledící bobr ze stříbra, opatřený na hřbétě polokruhovým ouškem a kroužkem, kterým je provlečena stuha. Šířka plastické figury je 40 mm.
Stuhaje náhrdelní, 38 mm široká, 700 mm dlouhá, červeno-modro-Červená v poměru 9:20:9.
Stužka odpovídá barevně stuze, má rozměry 38xlO mm. Uprostřed stužky je miniatura bobra
z bílého kovu.
Insignie se nosí na náhrdelní stuze s insignií přes šátek nebo vázanku.
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Skautská pamět' nezklame
Chybi "kontinuita", nebo zdravý "selský rozum"? Byl
opravdu Junák v roce 1945 a 1968 úplně jiná organizace
než je v roce 2002?
Patřim ke starši skautské generaci. V naši rodině skautuje již čtvrtá generace. Nedávno jsem poslouchal
v Českém rozhlase zprávu o Štiřinu, která mě nenechává lhostejným.

naše životní

prostředí.

Přerušení činnosti

bylo vždy násilné a přesto se mnozí

věnovali dětem
ně"

i mládeži dále, podle skautských ideálů "taji v jiných organizacích, jak jen to bylo možné.

Paměť

se nedá ošidit

Vzpomínám na doby, kdy

můj

tatínek, který byl

členem

Ústřední rady Junáka, mluvil o Štiřínu jako o místu, kde se
Štiřin skautům nepatři

Okresní soud pro Prahu - východ zamítl žalobu skautské
organizace Junák proti Konferenčnímu centru Štiřín ve sporu o vlastnictví stejnojmenného zámku. Zástupci Junáka tvrdí, že skauti po válce nemovitost řádně získali, ale po únoru
1948 je o zámek protiprávně připravili komunisté. Soudkyně Marie Cimrová ale dospěla k závěru, že nebyla dodržena
kontinuita skautské organizace. Junák je podle ní jiný subjekt, než byla původní organizace Junák.

Na co se nedá zapomenout
Zažil jsem činnost Junáka v roce 1945, 1968 i dnes a tak
vím, že stále stejní lidé - nehledě na svůj volný čas, rodinu
i peníze, obětavě pomáhali vždy znovu křísit Junáka. Již tři
krát platí pro výchovné cíle Junáka stejné ideály, zákon, slib,
heslo i symbolika. Platí stejná organizační struktura od družin a oddílů po náčelnictvo. Skládají se stejné, jen době při
způsobené, stupně zdatnosti, odborné zkoušky i zkoušky
mužnosti "Tři orlí pera". Nosí se stejné kroje, i když jsou
dnes trochu zmodernizované.
Ve všech třech etapách se skautky a skauti snažili a snaží
žít v souladu s prirodou, táboří, zpívají skoro stejné písnič
ky u táborových ohňů. Učí děti pravdomluvnosti, věrnosti,
pomoci slabším, poslušnosti rodičů, představených a vůdců
oddílů. Aby byli hospodárné, slušné, chránily přírodu a žily
zdravě. V neposlední řadě, aby se i dovedly smát a byli čisté
v myšlení, slovech i skutcích. Je to vše snad málo, co vydrželo bez podstatných změn již čtyři generace?

Doba a pokrok se nedá zastavít
Jestli je v Junáku něco jiné, tak jen lo, že v roce 1945 nebyly mobily, počítače, videa, internet a auty se jezdilo na

"dřevoplyn". Dnes i Junáci využívají technické vymoženosti doby. Přesto nezapomínají na zdravý, prostý život
v přírodě, stejně jako skauti v roce 1911 a snaží se chránit

školí činovníci a noví vůdci skautských oddílů, bez kterých
by organizace nebyla taková, jaká je dnes. Sám Dr. Rudolf
Plajner, který byl náčelníkem Junáka v roce 1938, 1945
i 1968, věnoval Štiřínu veškeré své úspory. Bohužel už nemohl pokračovat v činnosti v roce 1989, protože v roce 1987
zemřel. Ostatní většina činovníků z let 1945 i 1968 pokračovala a pokračuje do dnešních dnů.

Záleži nám na mladé generaci?
V dnešní době se ve všech, i nejmenších městech, radní
snaží najít místa, kde by se Junáci scházeli, a poskytují jim
pro jejich činnost dobré podmínky. Nacházejí se obětaví
sponzoři, kteří spolu s rodiči pomáhají skautským oddílům.
Dnes, když si společnost neví rady s kriminalitou mládeže,
drogami, násilím a netečností, se někteří lidé chovají jako
by jim na mládeži vůbec nezáleželo.
Měřime

všem stejným metrem?

Junákům

se nejedná tolik o majetek. Jistěže budou u nás
skauti žít dál i bez Štiřína, ale vymlouvat se na to, že je dnes
Jlmák jiná organizace, než byl Junák v roce 1948, to snižuje
úspěchy skautské organizace a její výchovy, čest a oběta
vost těch, kteří mají dobrou paměť.
Nevím, jestli všem měříme stejným metrem. Vždyť třeba
dnešní strana ČSSD a Pionýři, oproti nám, tvrdí, "že jsou
dnes jiní" a přesto s majetkem, co vím, nemají sebemenší
potíže. Strana ČSSD vlastnila v roce 1948 Lidový dům
v Praze a skautská organizace zase zámek Štiřín. Po únoru
se ČSSD pod nátlakem sloučila s KSČ i s majetkem. Organizace Junák se stejně nedobrovolně sloučila
s Československým svazem mládeže, Pionýrem a rovněž
ztratila svůj majetek včetně Štiřína.
Zástupci ústředí Junáka v Praze se proti rozhodnutí soudu, "že Štiřín skautům nepatří", odvolali. Snad opět zvítězí
zdravý rozum, právo a spravedlnost. Snad.

Zdroj; Českolipský deník, 9. ll. 2002
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Slezský čekatelský lesní kUrz vodních skautů
Místo: stanová základna přístavu Poseidon Opava u Barnovské nádrže ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.
Pobliž je město Vítkov, obec Čermná ve Slezsku. Základna
leží uprostřed nádherné přírody.
Termíq:pátek 15. 8. 2003 - neděle 24. 8.2003.
V6dce kurzu: Mgr. Jan Pišala - Hogan, zástupce: Ing. Zdeněk Vopička - Vulkán.
Podmínky účasti: dle Řádu pro vzdělávání činovníků.
Kurz je otevřen i pro činovníky oddílů, které se ve své čin
nosti zabývají vodní turistikou. Co předpokládáme u účast
níků: znalost II.stupně skautské zdatnosti.
Cíle kurzu:
sjednotit výchovu nových činovníků
motivovat, zdokonalit v metodice
připravit na ČZ, vykonat ČZ
CO ještě předpokládáme u účastníků: vypracování absolventsképráoe na téma: Co očekávám od lesního kurzu a jak

chci výužít poznatky, které získám, ve své další práci s oddílem. Rozsah práce: min. 2 strany formátu A4.
Dallí činnost: základy horolezectví, základy potápěni.
Vybavení: jako na tábor (nezapomenout spacák a jídelní
misku).
Účastnický poplatek: záloha 500 Kč současně s přihláškou + doplatek, který nepřesáhne 1.000 Kč.
Zálohu posílejte na:
Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1840987359/0800
variabilní symbol: rodné číslo účastníka
spec. symbol: číslo domovského přístavu nebo oddílu.
Přihlálky zasílejte do 30. dubna 2003 na adresu:
Mgr. Jan Píšala
El. Krásnohorské 1
74601 Opava, tel.: 556622281
e-mail: hogan.skaut@volny.cz
Na této adrese m6žete získat dallí informace

v,

.

ABSOLVENTI PRAZSKE KAPKY 2001/02
;
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110/2001/01
11 0/2001/02
110/2001/03
110/2001104
110/2001/05
110/2001106
110/2001107
110/2001108
110/2001/09
110/2001/10
110/2001/11
110/2001/12
11 0/2001/13
110/2002/01
11 0/2002/02
11 0/2002/03
11 0/2002/04
110/2002/05
110/2002/06
110/2002/07
11 0/2002/08
11 0/2002/09
II 0/2002/1 O
II 0/2002/11
110/2002/12
II 0/2002/13
110/2002/14
110/2002/15

Ing. Ladislav Berit
Petr Machovec
Karel Švejda
Jan Staněk
Jiří Cerman
Jana Štefanová
Martina Dvořáková
Barbora Honců
Jana Humpolíčková
Tomáš Obdržálek
Jan Fischer
Barbora Lejsalová
Petr Kavka
Jan Konečný
Lukáš Kadlec
neobsazeno
Zdeněk Vecka
neobsazeno
Šárka Maredová
Klára Půhonná
neobsazeno
Zuzana Vitingerová
Ing. Jaroslav Bican
Ing. Jan Albrecht
Jiří Navrátil
Matěj Šmíd
Michal Novotný
Petr Švanda

Kralupy n. V.
Jilemnice
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Jihlava
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Mšeno
Praha
Praha
Praha
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SAWADEE
Do začátku 20. světového jamboree zbývá 27 dní. (počítáno od 1. 12.)
O prodlouženém víkendu 14.-17. listopadu 2002 opět proběhlo setkání českého kontingentu na 20. jamboree. Čeští členo
vé 1ST a dětští účastníci se sjeli do Prahy, aby tam strávili 3 dny plné různých konečných příprava "dobrušování" národní a
skautské presentace na jamboree.
V pátek 15. listopadu odpoledne jsme všichni byli pozváni do Černínského paláce na Ministerstvo zahraničních věcí k
panu ministrovi Cyrilovi Svobodovi. Vše proběhlo velice dobře.
Panu ministrovi se vystoupení dětí (část programu oné presentace) s tancem, hudbou, lasováním, ale i práskáním bičem,
líbilo. Dokonce si sám zkusil držet špejli před bičujícím Beruškou, který mu ji vyrazil z ruky. Poté jsme si mohli prohlédnout
kancelář a byt Jana Masaryka včetně koupelny, kde strávil poslední okamžiky svého života a ze které byl nejspíše násilně
vyhozen oknem.
DALŠí VODÁCKÝ ÚČASTNíK:

Petr Fábera-Peťas
5. OVS Vyškov

1. Proč chceš jet na jamboree
2003?
Je to pro mě úžasná možnost poznat tak exotickou zemi, jakou je
Thajsko. Navíc zde mám velkou
příležitost setkat se s dalšími 30 tisíci skauty z celého světa a seznámit se s jejich zemí a kulturou. V první řadě bych chtěl v
Thajsku co nejlépe reprezentovat náš český skauting a odvést si mnoho krásných zážitků.
2. Jak si ho představuješ?
Nikdy jsem tak rozsáhlou akci nezažil, takže si to nedokážu přesně představit. Přesto si myslím, že poznám spoustu
nových věcí, najdu si nové kamarády, vyměním nějaké nášivky ... Nechtěl bych ale zatím předbíhat. Jistě to ale bude
jeden z mých nejhezčích dosavadních zážitků.

3. Jak jsi se o něm dozvěděl?
Nejdříve se o něm zmínil náš vůdce. Později i po přečtení
několika článků ve skautských časopisech a také v knize
"Skautskou stezkou".
4. Znáš někoho, kdo už na nějakém jamboree byl? Co ti zajímavého vyprávěl?
Prvním z nich byl až Kocourek (vedoucí naší výpravy)
v Dobrušce. Na dalších setkáních jsem poznal i další, kteří
byli třeba na Národních jamboree. Nejvíce mě zaujalo vyprávění Kocourka. Líbí se mi, že na jamboree padá jakákoli
jazyková a rasová bariéra, že se sem přijeli pobavit všichni
společně, bez ohledu na náboženství či rasu a tak by to mělo
být po celém světě kdekoli a kdykoli.

VÍTE,ŽE ...
... je v Thajsku skauting jedním z několika povinně volitelných předmětů?
... je thajský skauting pod patronátem thajské vlády, tudíž
i jamboree zahájí sám současný thajský premiér a král?
... největší výprava na 20. světové jamboree se chystá
z Velké Británie?

Sepsala:

Palička, člen

1ST

Prosba k účastníkům semináře K+K
ve dnech 11.-13. dubna 2003 v Pardubicích
Sestry a bratři, kapitánky a kapitáni, lodivodové, bocmani, přístavní a palubní!
Team RADIA A TELEVIZE NAVIGAMUS Vás všechny moc prosí, abyste si na tento sraz přinesli radiové přijímače
s rozsahem VKV (Velmi krátkých vln)!
Jistě si pamatujete, že jsme chtěli tyto provozy vyzkoušet již na jarním semináři K +K v roce 2002. Jenže já pak narychlo
odejel a nebylo nikoho, který by technickou stránku věci vyzkoušel. Ale pardubický sraz je těsně před NAVIGAMUSem
2003 a tak naše "mašinky" vyzkoušet.musíme, abychom je optimalizovali. To jistě pochopíte a proto Vás uctivě žádáme,
abyste si ty přijímače s rozsahem VKV vzali s sebou na seminář.
Pro ty, které a kteří to neznají:
Upřesňuji, že éelé jednání na semináři můžete sledovat i mimo sál, například, když si jdete pro kafe. Po zkušenostech
z "loňského" NAVIGAMUSu na Seči doporučujeme, abyste nepoužívali ty malinké chrchláčky, které mají mizerné příjmo
vé vlastnosti. RADIO NAVIGAMUS totiž vysílá stereo s velmi dobrou technickou kvalitou. Jistě mnoho dětí ve Vaši(:h
oddílech má pěkné transistoráky s VKV rozsahem, tak si je, prosím pěkně, od nich vypůjčete!

Amateur
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mSTORIE SLANECKU - 6. PVS KOLIN
J. díl
Zaslal: Bimbo
Město Kolín, ležící na stňbropěnném Labi mělo výborné před
poklady, aby se stalo též střediskem vodního skautingu.
Ve třicátých letech byly zde prvé pokusy o založení vodních
skautů, kdy se v Kolíně vytvořil 6. oddíl suchozemských skautů, který mimo skautské výchovy přebíral i prvky vodácké.
V roce 1935 vznikl vodácký odbor OS (též suchozemský), který zahájil stavbu loděnice na Horním ostrově, kde účinně pomáhal i zmíněný 6. oddíl a podílel se i na vodácké činnosti.
V roce 1936, pod vedením bratra Jana Čemého - Johna, se tvoří vodní oddíl a staví prvou pramičku. V letech dalších, kdy
oddíl převzali bratři Valášek a Pavlík, dochází opět k útlumu
vodácké činnosti, pramička byla prodána a oddíl se věnuje opět
pouze suchozemské činnosti. Činnost tohoto oddílu byla ukončena počátkem čtyřicátých let, kdy po okupaci Československa
byla organizace Junák rozpuštěna.
1945
V květnu 1945, po osvobození Československa, dochází
k obnovení činnosti Junáka v Kolíně za velkého zájmu mládeže. Většina těch, kteří se skautské výchově za prvé republiky
věnovali, se ke své práci vrací, i bratr John se rozhodl využít
zájmu mládeže o skauting a uskutečnil tak svůj dávný sen o
založení vodního skautingu v Kolíně. Společně s dalšími nadšenci o tuto činnost, a to s Honzou Skácelem (za prvé republiky
členem 5. přístavu VS v Praze, kde byl kapitánem bratr Jarda
Novák - Braťka), bratry Kosíky, Milošem Vilnerem, Balcarem,
Humpolákem - Pirátem, Šplíchalem a dalšími svolávají zájemce o vodní skauting a 22. 5. 1945 zakládají 9. oddíl vodních
skautů v Kolíně.
Je zahájen nábor chlapců školního věku, tito jsou rozděleni
do 3 oddílů (9. , 21. ,22.), navíc je založena smečka vlčat (25.
oddíl), celý přístav pak dostává číslo 6 s názvem Slanečci. Je
projednáno vrácení loděnice na Horním ostrově, která se spolu
s přilehlým pozemkem stala základnou pro vodáckou činnost.
Ihned byly zahájeny přípravy pro uspořádání prázdninového
tábora. Jelikož nebylo k dispozici potřebné táborové vybavení
(stany, podsady, nádobí, apod.), byla využita nabídka MěRJ a
propůjčena oldskautská chata u Labe ve Veletově, která byla
též Junáku vrácena. Zde se o prázdninách konal první vodácký
tábor za účasti cca 40 členů. Na tomto táboře došlo k navázání
přátelských vztahů mezi účastníky a k jejich rozdělení do jednotlivých oddílů.
V podzimní sezóně odchází z přístavu několik chlapců pod
vedením bratrů Ivana Procházky a Křečka z 21. oddílu do suchozemského střediska - 3.oddíl Galeje. Oddíly jsou doplněny,
na jejich vedení se podílejí bratři Vilner, Pirát, Kosík ml. (9.
oddíl), Balcar, Opočenský, Podivín (21. odaíl) Pavlík, Skácel,
Kubíček (22. oddíl) a smečku vlčat vede bratr Kosík st. Vedení
celého přístavu je svěřeno bratru Johnovi, jeho pomocníky byli
bratr Skácel a Vilner. Aby bylo možno provádět vodácký výcvik, je zahájena výstavba tří pramiček, kterou vede bratr John.
Výstavbu zajišťují starší členové oddílů a každý oddíl si staví
svoji pramičku - Santa Maria, Pinta a Nina.
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1946
V roce 1946 dochází k dalšímu zkvalitnění činnosti jak po
stránce skautské výchovy, tak vodáckého výcviku. Podmínkou
pro přijetí nováčka je dokonalá znalost plavání, po absolvování
zkušební doby je skládána nováčkovská zkouška, skautský slib
a stupně zdatnosti. Z vodácké činnosti je věnována pozornost
výcviku pádlování, ošetřování lodí, závodění na lodích a teorie
plavebních pravidel. Vedení přístavu a oddílů si postupně skládá předepsané činovnické a vůdcovské zkoušky a též zkoušky
z vodáckých předpisů.
V rámci přístavu je organizováno 120 členů - z toho asi 10
vlčat, což představuje kapacitu střediska. V jarní sezóně pravidelně každou sobotu a neděli se členové oddílů zúčastňují skautských setkání při závodech a táborácích v okolních obcích (Týnci nIL., Starém Kolíně, Velkém Oseku, Červených Pečkách,
Poděbradech, Nymburce, Plaňanech, a pod.). Též pravidelně
zajíždějí na vodácké závody do Poděbrad a Nymburka. Pokud
některé soboty a neděle nejsou vyplněny touto činností, zajíždějí oddíly na lodích do skautské rezervace ve Starém Kolíně
(Akelova chata), kde se zdokonalují ve své činnosti, nacvičují
nové výstupy k táborovým ohňům, trénují disciplíny Svojsíkova závodu a mezi sebou závodí na lodích.
Ve většině závodů se vodácké hlídky umísťují na předních
místech, též jejich vystoupení při táborových ohních jsou oblíbená. Čtyřtýdenní tábor pro celý přístav včetně vlčat je uspořá
dán v červenci na Vranovské přehradě (60 členů). Přeprava na
tábor a z tábora byla provedena vagónem včetně lodí a celého
vybavení - tábor pak byl velmi úspěšný. V září se vodáci účast
nili přivítání světové náčelní skautek lady Baden Powell
v Poděbradech, kde spoluúčinkovali na slavnostní regatě na Labi
na svých vyzdobených pramičkách. John dostal od lady Baden
Powell jako oblastní kapitán děkovný dopis. V samotném Kolíně uspořádal 6. přístav v měsíci září I. ročník ,,Kolínských
pádel" - vodáckých závodů na pramičkách v úseku Horní ostrov - železniční most, kterého se účastnilo cca 250 vodních
skautů z Kolína a okolí. Účastnili se i členové suchozemských
oddílů i oddíly dívek. V podzimním období staví členové další
tři pramičky a jednu pro oddíl dívčí - Dand, který inklinuje
k vodácké výchově.
1947
V roce 1947 se práce v 6. přístavu VS opět silně zkvalitňuje.
Posádky oddílů jsou již stabilní, dochází k minimální fluktuaci
členů, též kapitáni jednotlivých oddílů pokračují ve své práci,
což se projevuje na samostatnosti oddilu a nezávislosti na celém přístavu. Přístav se stává elitním střediskem skautů v Kolíně.
Modré košile a bílé čepice vodáků jsou zárukou dobré práce a
discipliny všech členů - působí zde již plně vliv dvou roků
cílevědomé výchovy. Další pomocí pro vedení přístavu jsou
bratr ing. Holakovský a bratr Karel Filip, kteří pomáhají i finančními prostředky pro činnost přístavu. Bratr John se stále
více věnuje práci pro celou oblast, zajišťuje stavbu dvou pramiček pro vodácký oddíl v Poděbradech a spolupůsobí při za-
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jišťování přivítání

mezinárodniho tajemnika skautd Wilsona
v Poděbradech.
Letní tábory si již oddily organizují samostatně. 9. oddil a
smečka vlčat pod vedenim bratra Dr. Šplichala - Ápise, bratři
Kosiků a Piráta táboři tři týdny na Lužnici (pod Bechym') - asi
50 účastniků. 21. oddil táboři pod vedením bratra Balcara na
rybniku Homi Dvořiště v jižních čechách - 14 dnů. Poté 10
dospělých členů pod vedením Honzy Skácela pořádá putovní
tábor na Lužnici od Veseli nIL. do ústí Lužnice do Vltavy u
Týna nN. a po Vltavě až do Prahy - celková trasa cca 140 km.
V té době byly obě řeky ještě panenské, Vltavu přehrazovaly
pouze Štěchovická a Vranská přehrada - Slapy byly ve výstavbě, putování bylo velmi romantícké s projížděním mnoha propustí a Orlík i Zvíkov stály ještě na vysoké skále.
22. oddíl, vedený bratrem Kubíčkem, pořádal svůj tábor opět
v nádhemém prostředí Vranovské přehrady na Dyji na Moravě
v romantickém mistě zálivu homi části přehrady. Většina účast
níků tábora je jíž v dospělejším věku 15-18 let. Celkově možno
hodnotit všechny pořádané tábory jako velmi úspěšné, pobyt
chlapců v kolektivech vedených již zkušenými vůdci přispěl
k jejich morálnímu i fyzickému zdokonalení a neroz1učnému
přátelství.

Po ukončení táborů nastala opět horečná příprava sjezdu vodních skautd v Kolině - II. ročník ,,Kolinských pádel", který se
opět konal koncem měsíce září s rozšířeným programem. Závody na lodich byly doplněny závody v plavání a branných
sportech, přijely i oddily ze vzdálenějších míst - celková účast
byla cca 400 vodních skautů, byli přitomni i zástupci hlavního
kapitána VS z Prahy. V podzimním a zimním období se opět
oddily věnují plynule své činnosti, schůzky probihají v klubovně
na Homim ostrově a pokud jen počasí dovoluje, vyjíždějí p0sádky po Labi do Starého Kolína do skautské rezervace či
k starokolínskému náhonu do chaty Albatros, kterou přistav
dostal darem. Samozřejmě, pokud v okolí pořádají jiná skautská střediska různé závody, táboráky či sjezdy, nesmí zde vodni
skauti nikdy chybět. Členové oddilů si stále zvyšují své skautské a vodácké vědomosti, opravují lodě, aby vše bylo na jaro
připraveno a celá činnost se opět motivuje vidinou přištího letního tábora. Velká pozornost je věnována nováčkůnÍ, aby dobře zapadli do stávajících kolektivů. Nováčků je zde však minimálně, stav členů je stabilizován, odchody jsou pouze ojedinělé
z důvodů přestěhování a podobně, a tak stát se novým členem
střediska Slanečků je pro každého uchazeče velkou poctou a
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byl přiPravován vedením přístavu již od začátku roku. A bylo
to opravdu vyvrcholení celé dosavadní činnosti vodního skautingu v Kolině. Sjezd se stal jedním z největších podníků tohoto směru v Československu, zúčastnily se oddily ze všech vět
ších měst Čech a Moravy, kde byl vodní skauting provozován
(Praha, Brno, Ústí nIL., Liberec, Ostrava, Nymburk, Poděbra
dy), byli přítomni i zástupci ze Slovenska a celé vedení Hlavního kapitanátu VS. Sjezd byl dvoudenní, průvodu městem se za
velké pozornosti obyvatelstva účastnilo přes 600 vodních skautd,
vedených dvanáctičlennou trubačskou skupinou vodních skautd
z Ústí nIL. a Prahy, včetně zástupce z Kolina Jardy Odyna Pře
vrátila. Původní program sjezdu byl však silně narušen úmrtím
prezidenta republiky Dr. Edwarda Beneše, takže odpad1 původně
připravený táborový oheň se zábavným programem a konal se
pouze oheň poradní. A při tomto ohni byl živě diskutován právě problém zapojení organizace Junák do SČM s velmi rozdilnými názory. Převážná část kapitánů přistavů i oddílů a i větší
část přitomných zástupců z Hlavniho kapitanátu se jednoznač
ně vyjadřuje k samostatné existenci Junáka a nesouhlasí se vstupem pod jednotný SČM. Pak je tu několik přešlapujících - vyčkávajícíchjak to nakonec dopadne a pouze ojedinělí doporučuji
začlenit se pod SČM. Názor kolínského přístavu a jeho vedení
stejně jako kapitánů 21. a 22. oddilu je souhlasný s většinou tj. bud' pokračovat samostatně nebo činnost ukončit. Pouze bratr
Ápis, kapitán 9. oddílu souhlasí se vstupem, zůstává však i
v tomto oddílu osamocen, ostatní členové oddílové rady (bratři
Kosíkové a Pirát) odmítají spolupracovat.
Program III. ročníku ,,Kolinských pádel" velmi úspěšně po, kračoval po celou neděli. Hlavní závod "O kolínské pádlo" šestičlenné posádky s kormidelníkem - vyhrává družstvo
z Kolína; druhou nejvyšší trofej - Kormidelní kolo oblastniho
kapitána Johna získává družstvo z Nymburka. Závodů se účast
nila i družstva divek (z Kolina družstvo Vodand), dále proběh
ly soutěže v plavání, závody na kanoích dvojic i jednotlivců a
další vložené závody.
Pro většinu činovniků 6. přístavu byla tato akce poslednim
vystoupením před kolínskou veřejností. Celé vedení přistavu
s výjimkou bratra Dr. Šplíchala odmítlo dále pokračovat pod
hlavičkou Junák v ČSM v další práci. A tak ke konci roku 1948
tu zůstává pouze 9. oddíl, který vede JUDr. Šplíchal s malým
počtem dětí. Do konce roku převzal tento od zrušených oddilů
veškerý majetek -lodě, stany, vybavení, loděnici na Homim
ostrově - ale zůstal bez dalších spolupracovniků a tím i bez
většiny dětí.

úspěchem.

1948

1949

A tak přichází další rok činnosti vodních skautd v Kolině,
rok 1948. Činnost vodních skautů, ale i celého skautingu, silně
narušují únorové události. Skauting, který je jakožto celosvě
tová organizace působící hlavně v západním světě trnem v oku
komunistickým pohlavárům, se dostává pod tvrdý tlak těchto
nových mocipánů. Tak jako na celý skauting je i na vedení 6.
přístavu VS zaměřena zvýšená pozorno~t. Ještě do táborů se
daří téměř nerušeně udržovat plynulý chod a činnost celého
přistavu i jednotlivých oddilů, tábory jak putovní po Lužnici a
Vltavě, tak stálé na břehu řek a rybniků, byly velmi zdařilé a
úspěšné. Celkové vedení přistavu a oddilů a celkový počet 120

A přichází rok, který je soumrakem jak celého skautingu, tak
vodních skautd v Kolíně. Loděnice na Horním ostrově osiřela,
o většinu majetku se postarali "potřební" - část inventáře byla
rozkradena, o loděnici a pramičky se postarali soudruzi rybáři
- loděnici rozebrali a včetně kanoí ji převezli na Hánin, kde ji
opět postavili a tento skautský majetek jim pak sloužil mnoho

členů

votě ostudu~

se nemění.

Ihned začátkem září, podobně jako v minulých letech, pořá
dá 6. přistav VS v Kolíně III. ročník ,,Kolínských pádel", který

roků.
Přesto však období roků 1945-1948 bylo pro téměř 200 kolínských chlapců, kteři prošli 6. přístavem velmi významné a
rozhodující. Dostali základ pro růst charaktemich a čestných
osobností a žádný z těchto chlapců nám neudělal v dalším ži-

A nastala doba dvacetiletého temna .••
Pokraěovánf přištf
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Přihláška

na vzdělávací k~rsy VS v roce 2003

letní tábory všech kursii 15. - 24.8.2003
ČLKVS

Slezský ČLK VS
_ "_. __

'R~'"_'

_ _ _ _ ,_'_'''___

,,,_N~,,

__ ' __ ' _____

'_~

_ _ '_' __

Jan Pišala
Krásnohorské I
746 Ol Opava
hogan.skaut@volny.cz

Rodné

Námořní ...

Radka Valešová
Waltrova 14
318 10 Plzeň
radus@hkvs.cz

Čekatelská zkouška

Mám zájem o:
Jméno a příjmení,

11. Lesní škola VS
________akademie
_________ --.-----CeSáí<-.
.-------Pavel esák
Buková 13
13000 Praha
cesak@volny.cz

Kapitánská zkouška

přezdívka:

číslo:

Adresa (včetně PSČ):
Telefon, e-mail, nebo jiné spojení:
Registrace (okres, přístav, oddíl)
Současná

funkce v oddíle:

Číslo vůdc. dekretu Gen LŠ a KZ)
Vyjádření kapitána přístavu (LŠ)
Doporučení vůdce

oddílu (ČLK, LK)
Doporučení VZ ORJ (LŠ)
Podpis zák. zást. (pro < 18 let - ČLK)
Poznámky a připomínky uchazeče:

.

~-

;;

Datum a podpis uchazeče:
.Co se nehodí, škrtni! Přihlášku odešli nejpozději do 31. 3.2003 na kontaktní adresu kursu, o který
máš zájem (možno i e-mailem, v tom případě přivez papírovou přihlášku s doporu~eními na první
akci svého kursu). Přihláška k ČZ a KZ neni podmíněna ú~asti v kursu. V tom případě ji zašli na
: adresu vědce ČLK respektive LŠ. K ú~asti na lesni škole a ke KZ je nutná v 6dcovská zkouška.

Kapitánská polla
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1. Společná Pražská lesní škola 2003

c-----

pro vůdce i·vůdkyně smeček, rojů, oddílů 'a roverských kmenů ze všech krajů ČR.

,
--=::.
= ==--......

První ročník Společné Pražské lesní školy proběhne ve formě 3-4 víkendových setkání
a desetidenního tábora. Bude sloužit k další přípravě těch skautských vůdců a vůdkyň,
kteří nebudou litovat trochy času a úsilí aby:
...

rozšířili

a zlepšili své znalosti a dovednosti v oborech potřebných pro úspěšné vedení vlčat (světlušek), skautů (skautek) nebo roverů (rangers).
probrali své těžkosti a problémy (ale i úspěchy) s instruktory a vůdci jiných oddílů
při činnosti v družinách SPLŠ
nesli svoji kůži na trh a svým dílem přispěli ke zdárnému průběhu SPLŠ a vytvoření
tradic SPLŠ (někdo musí být první)
sáhli si až na dno při terénním závodě a na trati nechali pro družinku tělo i duši.

Termíny jednotlivých setkání:
jarní seznamovací víkend
@ putování kvetoucí přírodou
@ letní tábor
@ usínající příroda
@ absolvenční a hodnotící
@

duben
květen-červen

22.-31. 8. 2003
říjen

prosmec

Vstupní podmínky podle ŘVČČJ 14.2 a vyplněná přihláška na 1. SPLŠ
Jsi-li ochoten obětovat čas a splňuješ podmínky pro účast, neváhej a zvedni hozenou rukavici, počet míst je limitován a rozhodující bude pořadí došlých přihlášek.

Budeš mít šanci být mezi prvními na průlomové pražské lesní škole.
Informace a přihlášky n,a adrese vůdce 1. SPLŠ: Vladimír King kong Kučera
Komenského 140
253 O1 Hostivice
Q kingkong@korrig.cz
O) 724029246

-..
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Předběžná přihláška

na 1.

Společnou

Pražskou lesní školu

Podmínky účasti : ŘVČČJ 14.2
Datum konání táborové části: 22. 8. 2003 až 31. 8. 2003

Jméno a příjmení:
Přezdívka:

Rodné číslo:
Adresa:
ORJ:
Středisko:

Zaměstnání (učeň,

Oddíl:
Funkce:
student a pod.):

E-mailová adresa (kterou aspoň 2x týdně vyblrám):
Od účasti na LŠ očekávám:
Zajímají mne obory:
Chci se zdokonalit v:
J sem ochoten přispět v oboru nebo
činnosti:

Zdravotní stav, event. zdravotní omezení:
Prohlašuji, že údaje o mém zdravotním stavu jsou pravdivé a úplné,
že se plně podřídím táborovému řádu,
že beru na vědomí přibližnou cenu za táborovou část 1 000,- až 1 200,- Kč.

V ........................ dne ................. 2002
podpis
Vyplněné

pošli na adresu vůdce: Vladimír Kučera, Komenského 140,253 Ol Hostivice
nebo na elektronickou adresu: kingkong@korrig.cz

Kapiténské polta
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Seznam skautských akcí pro rok 2002/2003
aktualizováno
13. 12. 2002 od 18:00 - rozšířené zasedání HKVS a SHP,
Tortuga Nymburk, začátek mezi 18:30 a 19. hodinou
14.12.2002 v 10:00 - setkání jihočeské K+K v Písku;
kontakt: Flint - bocman@cbox.cz
14.12.2002 - roverský volejbalový turnaj "O zlaté
prase", Liberec;
kontakt: Šahanka - serhantova@volny,cz
nebo Chobot. - radka.frydrychova@centrum.cz
18.1. 2003 - "Prahou plnou strašidel"; kontakt: JUNÁK,
středisko Arcus, Krkonošská 13, 12000 Praha 2,
e-mail: strasidla@email.cz.
Další informace (ne přihlášky) na tel.: 603446446,
nebo na webu:
http://strasidla.skauting.cz (bohužel není aktualizováno)
18. 1. 2003 - Ples Flotily Liberec, lístky - záloha 50,- Kč,
cena 130;- resp. 125 - na adrese:
Štěpán Čejka - Meruňka, Na kopečku 100/3,46001,
Liberec 1, e-mail: peckovice@centrum.cz - předmět:
lístky na ples
březen 2003 - roverský volejbalový velikonoční turnaj
smíšených družstev "O velikonočního kanára", Liberec; kontakt: Šahanka - serhantova@volny.cz
15. 3. 2003 - SOB CUP 2003, Srbsko u Berouna;
kontakt: Jupp - Jupp.16pvs@seznam.cz
duben 2003 - seznamovací víkend 1. Společné Pražské
lesní školy; kontakt: Vladimír King kong Kučera,
Komenského 140,25301 Hostivice,
e-mail: kingkong@korrig.cz. tel.: 724029246
4.-6. 4. 2003 - kurs pro lektory vzdělávacích akcípsychologie krizových situací a první pomoc; kontakt:
Jezevec - 30smeska@atlas.cz, tel.: 485 1052 53
5. 4. 2003 - Jarní Lorenzova stuha - závod pramic všech
věkových kategorií, Třebíč; kontakt: jatka@abahoa.cz
ll. - 13. 4. 2003 - Seminář K +K v Pardubicích; info na:
www.hkvs.cz
19. 4. 2003 - Pardubický třiatlon, Hydrovka
v Pardubicích; kontakt: Datel - vojtacernik@post.cz
25.-27.4 + 1.-4. 5. 2003 - Jihočeská kapka, ZŠ Chraštice
(Orlická přehrada) a řeka dle možnosti;
kontakt: Flint - bocman@cbox.cz
26. 4. 2003 - odemykání Dyje, Znojmo - Hrádek;
kontakt: David Gros - mobil: 605 91 97 40,
Pavel Kolář - 6041671 67, e-mail: kolar@gymspgs.cz
1. 5. 2003 - Kotorský závod, Liberec;
kontakt: Zip - zip.31@centrutn.cz
1. 5. 2003 - odemykání řetězového mostu Stádlec Lužnice; kontakt: Tip - tip13@volnycz
2.-4. 5. 2003 - SKARE, místo konání Seč,
kontakt: Pardubická sedmička
8. 5. 2003 - Závod o putovní pádlo - etapový závod vlčat
a žabiček - lehká, klidná voda - Písek;
kontakt: Antonín Kabát, Erbenova 1038/17,
39701, Písek, tel.: 38221 09 12, mobil: 605 23 35 32

31. 5. 2003 - Čajová plavba, Lavičky - Dalešická přehra
da, závod pramic všech věkových kategorií;
kontakt: jatka@abahoa.cz
květen - červen 2003 - 1. SPLŠ - putování kvetoucí
přírodou;

kontakt: Vladimír King kong Kučera,
Komenského 140,25301 Hostivice,
e-mail: kingkong@korrig.cz. tel.: 724029246
červen 2003 - Mattoni cup - Karlovy Vary
3.-8. 6. 2003 - Navigamus 2003 - Břehy u Přelouče;
450,- Kč/osoba, přihlášky do 31. 12.2002,
platba do 15.2.2003, kontakt:
Bombo - ivokral.boletex@cbox.cz; info na www.hkvs.cz
20.-22. 6. 2003 - Mimoňské pádlo, Meandry 2003;
Kontakt: Aka - tiskarna.ralsko@iol.cz
20. - 22. 6. 2003 - "Jižní regata" - závody oplachtěných
pramic na Orlické přehradě - Vystrkov či Velký výr;
kontakt: Flint - bocman@cbox.cz
2. 8. 2003 - Benátská noc - Znojmo;
kontakt: David Gros - mobil: 605 91 97 40,
Pavel Kolář - 604 16 71 67, kolar@gymspgs.cz
15.-24. 8. 2003 - Lesní škola VS
15.-24. 8. 2003 - ČLKVS Námořní akademie,
kontakt: Raduš - Radka Valešová,
Waltrova 14, 318 10 Plzeň,
tel.: 377 38 1029,377 Ol 3358. 723 95 53 82,
e-mail: radus@hkvs.cz
15.-24. 8. 2003 - Slezský čekatelský lesní kurs; stanová
základna přístavu Poseidon Opava u Barnovské nádrže
ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá;
cena: záloha 500,-Kč současně s přihláškou + doplatek,
který nepřesáhne l000,-Kč;
kontakt: Mgr. Jan Píšala - Hogan, mobil: 602 12 37 59,
tel. práce: 55661 6592, tel. byt: 553 622281
24.-31.8.2003 - Vltavská Anabáze;
kontakt: Jupp - Jupp.16pvs@seznam.cz
22.-31. 8. 2003 - letní část 1. SPLŠ;
kontakt: Vladimír King kong Kučera,
Komenského 140,253 Ol Hostivice,
e-mail: kingkong@korrig.cz. tel.: 724029246
28. 9. 2003 - Pražský maratónský třiatlon;
kontakt: Jupp - Jupp.16pvs@seznam.cz
ffjen 2003 - 1. SPLŠ - putování usínající přírodou;
kontakt: Vladimír King kong Kučera, Komenského
140,253 OJ Hostivice,
e-mail: kingkong@korrig.cz. tel.: 724029246
11.10.2003 - Podzimní Lorenzova stuha, závod všech
věkových kategorií, Třebíč; kontakt: jatka@abahoa.cz
28. 10. 2003 - zamykání řetězového mostu Stádlec Lužnice; kontakt: Tip - tip13@volny.cz
prosinec 2003 - abso1venční a hodnoticí víkend 1. SPLŠ;
kontakt: Vladimír King kong Kučera, Komenského
140,253 Ol Hostivice, e-mail: kingkong@korrig.cz.
tel.: 724 02 92 46
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Z ARCHIVŮ ČLK, LK, LŠ
VÝPRAVY
VYPRACOVALA DYTTA (PVS Třebíč) - ČLKVS S HROCHEM KOLEM SVĚTA

Výpravy bývají obvykle nejoblíbenějšími součástmi
skautského programu. Hlavním cílem našich výprav by měla
být především příroda, ať už lesy, louky, kopce, nebo cesty
podél známých i neznámých toků, jen abychom jsme se dostali od spousty šedivého betonu a občas nedýchatelného
vzduchu. I když městské oddíly nikdy nebudou mít tak jednoduchou cestu do přírody jako oddíly z menších obcí, které se mohou vydat na jakoukoliv světovou stranu a po pár
krocích jsou uprostřed lesa nebo u rybníka. Výpravy skautů
z velkých měst by neměly mít cíl pouze na výstavách a v
muzeích, protože právě oni potřebují výlety do přírody více
než někdo, kdo má za domem louku nebo les.
Výpravy mohou být rozděleny na vícedenní ("víkendovky"), jednodenní a na vycházky na odpoledne či dopoledne.
Ideální rozmístění všech skautských akcí v celoročním programu skautského oddílu je podle mě asi jedna celodenní
výprava za dva popř. tři týdny a jeden vícedenní výlet zajeden a půl měsíce (asi za šest nebo sedm týdnů). Někdy se
stává, že akcí je mnoho a na každý týden vyjde jedna celodenní výprava. Pak se ale vedoucí nesmí divit mizivé nebo
nevyrovnané účasti, protože ne každý rodič je ochoten své
dítko pustit každý víkend na celou sobotu nebo neděli pryč.
Opakem je minimum akcí, kdy členové oddílu ani neví,
co to je a co tam mohou zažít za dobrodružství, a tak raději
zůstanou doma.
Různé procházky a výlety by neměly skončit s prvním
poklesem teploty pod 13 oe, měly by být po celý rok. Vždyť
třeba na podzim, kdy dozrává tolik lesních plodů a listy stromů mění svoji barvu, by byla škoda nevyužít je k rukoděl
ným pracím nebo v zimě, kdy se dají nejen pořádat výborné
sáňkařské závody, ale také se můžeme učit poznávat stromy
podle jejich kůry a pupenů a to všechno přece stojí i za to, že
se musíme trochu přiobléknout a baťoh zatěžkat ještě termoskou s teplým čajem.
Program všech akcí by neměl být pouze jednostranně zaměřen. Měl by se skládat z několika druhů činností:

I. HRY
-

jsou to obvykle nejoblíbenější části výprav. Nesmíme si
ale jen hrát, protože pokud trávíme vě$šinu času u her na
odreagování a bez hlubšího smyslu, tak se děti nic nedozví a nenaučí a_myslím, že smyslem skautské výchovy
není jen hrát si bez důvodu a bez "důsledku". Ovšem bez
her se také neobejdeme, pak by se totiž všechny nové
poznatky a znalosti staly jen nudnou a šedou teorií, která
téměř nikoho nezaujme.
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2. SKAUTSKÉ ZNALOSTI
by se téměř bezpodmínečně objevit na každé námi
pořádané akci. Může to být např.:
a) zdravověda
• každé družině přidělíme jednoho ,jako zraněného"
kamaráda (zlomeniny, pohmožděniny, krvácení atd.),
ta se ho snaží co nejlépe ošetřit a dovést popř. donést
na předem určené stanoviště. Zde si všichni nejen
vyzkouší zdravovědu v praxi, výrobu nosítek a různé
způsoby přepravy raněného, ale také týmovou spolupráci a souhru.
b) poznávání rostlin
• ideální na jaro, kdy všechno kvete. Pti této příleži
tosti si každý může postupně vyrábět svůj vlastní herbář a přitom poznávat různé druhy rostlin.
c) čtení z map
• určování azimutu, zorientování mapy a orientace
měly

Kapltinski polta
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v ní, význam značek na mapě, měřítka, jak se používají a k čemu slouži.
d)
e)
f)

-

-

Při

rozdělávání ohně
vaření

jednoduchých jídel v přírodě
v přírodě
• umět najít si vhodné a suché místo na spaní, umět
postavit stan nebo nějaký přístřešek.
g) poznávání zvířecích stop a jejich odlévání
3. TĚLESNÁ ZDATNOST
je to další důležitá součást výprav. Pohyb je jedna z věcí,
která chybí většině dětí. Málokteré z nich nabere sílu,
vytrvalost a hbitost u počítače nebo vysedáváním u televize. Na každé akci by měl být čas řádně se vybít, protáhnout svaly a vyzkoušet svoji mrštnost. Při všech sportovních aktivitách musíme ale také myslet na nejrůznější
okolnosti např. věk účastníků výletu,jejic.h tělesná zdatnost, zdravotní stav, počasí a pod.
4. RUKODĚLKY, VÝTVARNÉ PRÁCE
jsou oddychovými složkami programu, přesto by nemě
ly být často opomíjeny, protože zvláště u menších dětí
rozvíjí jetnnou motoriku a u všech pak estetické cítění.
přenocování

-

takovýchto činnostech se dítě může realizovat a také
se často poznají jeho vlastnosti (kreativita, pečlivost a
nebo naopak uspěchanost a netrpělivost).
5. POZNÁVÁNí NĚtEHO NOVÉHO
je to hodně široký pojem. Na každé akci se nemusíme
dozvídat jen nové informace z oblasti skautingu a příro
dy, ale také něco z historie našeho města nebo součas
nosti, proto je dobré občas navštívit muzea, hrady, zámky, knihovny nebo také archivy. Obvykle se na takovýchto
místech nacházejí většinou příjemní lidé, kteří jsou ochotni téměř vždy udělat speciální přednášku nebo povídání
k danému tématu pro skautský oddíl.
Program by měl být skoro celý předem naplánovaný na
celou dobu akce. Je však dobré mít vždy připravený náhradní plán pro případ, kdyby se něco stalo (náhlá změ
na počasí, úraz, nepředvídatelná okolnost apod.). Pokud
se v dané situaci naskytne možnost podniknout něco jiného a lepšího, než má vůdce naplánované, bylo by jeho
velkou chybou neoblomně trvat na své původní verzi
programu.

Mikulášská 2002
Každý rok se na začátku prosince v našem přístavu koná
výprava spojená s mikulášskou nadílkou. Ani letos tomu
nebylo jinak. Žabičky, vlčata, děvčata i vedoucí se sešli
v sobotu 30. listopadu kolem osmé hodiny ranní na autobusovém nádraží v Liberci. Nejprve jsme jeli 30 minut autobusem do Bedřichova a pak už nás čekala jen tradiční šestikilometrová cesta na chatu v Kristiánově v Jizerských
horách. Nejmenší žabičky se chytily starších děvčat za ruku
a hned se jim ťapalo lépe.
Na chatu jsme dorazili asi po hodině a půl. Pak přišlo velké zklamání, protože roveři "zakázali" pustit se do jakýchkoli pokrmů (samozřejmě že věděli, proč to dělají). Každý
rokje totiž na celý víkend vymyšlená hra, kdy jsou děti rozděleny do skupin, a tak spolupracují po celou dobu. Určily
se tedy rodiny (skupiny) a ty dostaly za úkol vymyslet si
jména a představení rodiny. Pak následovala odměna
v podobě vydatných obědů od maminek.
Po obědě se děti pustily do série her, které pro ně roveři
připravili. Okolo čtvrté hodiny odpoledne, kdy se v horách
již začalo smrákat, se děti mohly vybít na ,,rukodělkách"
v podobě tvoření řetězů na stromeček z usušeného ovoce
nebo tvorby svíček ze včelího vosku. Myslím, že obojí mělo
velký úspěch. Po vynikající večeři jsme se všichni vydali ke
stromečku, kde jsme, stejně jako každý rok, zpívali koledy.
Najednou se ozvaly pekelné rány. V :;optíkovi (malá žabička), za kteroujsem celou dobu stála, to pěkně hrklo. Když
se začali otáčet skoro všichni, poslali jsme děti, aby se šly
podívat, co se dějě. Soptík mě chytila za ruku a se slzičkami
v očích se mě zeptala: ,,žížalo, půjdeš se mnou? Já se bojím." Tak jsme se směrem za dětmi vydali všichni. To už ale
na cestě stáli Mikuláš Habr, netradiční anděl Peťura (měl
totiž na sobě bílé kraťásky s kraječkou a blonďatou paruku

- nějak jsme z něho to něžné stvoření udělat museli, ne?!) a
pekelná čertice Chobot. Děti si "nalezence" odvedli do chaty. Ale protože nic není zadarmo, ani dárečky od Mikuláše
ne, tak i naši skautici museli předvést scénky a písničky, které
si připravili. Mikuláš byl asi spokojen, protože jim dárky
dal. Po večeru plném překvapení a dárků se všichni vydali
s velikou chutí na kutě.
Druhý den ráno byla nejprve rozcvička (běželi jsme si pro
skřipce na stromeček), snídaně, balení a po všech těchto aktivitách dohráni zbylých her a vyhlášení výsledků. Celkovým vítězem se stala "rodina Smolíkových". Oběd, odchod
domů, jízda autobusem a shledání s rodiči - vše jako na každé
jiné Mikulášské. Ale rozdíl by se přeci jen našel: letos totiž
nebyl sníh. Ale i přesto si myslím, že se vše povedlo.
Žížala (10. PVS Maják)
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soustavou krok za krokem

kolem Slunce se příliš neliší od kružnice, a tak přísun enerTak tentokrát je v našem seriálu na řadě naše matička Země.
gie ze Slunce kolísá jen velmi málo.
Nachází se přibližně 150 miliónů kilometrů od Slunce, svůj
oběh uskuteční za 365,25 dne, otočku kolem vlastní osy za
VRSTVY ZEMĚ
23 h 56 minut. Výzkumy ukázaly, že Země nerotuje stále
stejnou rychlostí. Pozemský den se pozvolna prodlužuje,
A jak tedy vypadá nitro naší planety? Na úvod si řekněme
takže přibližně před 900 milióny let trval
to základní: Země se skládá z jádra, pláště
jeden pozemský den více
___----------~--__
a kůry. Kůra a nejsvrchnější
než 18 hodin. Země je
"část pláště tvoří litosfé-

nejobjemnější

ze
všech planet zemského typu: má průměr
přes 12 700 km.

ZEM E

ru.Strukturaplanetyje
slupko vitá a trochu
může připomínat cibuli. V samotném nitru se nachází vnitřní jádro, ve kterém panuje teplota kolem 4 000 °C. Vnitřní jádro je díky velkému
tlaku v pevném skupenství. Je tvořeno především železem.
Vnější jádro oddělené od vnitřního jádra přechodovou
vrstvou je v tekutém stavu. Obsahuje především železo, nikl
a další prvky. Jeho teplota se odhaduje na 3 800°C. Vnější
jádro má velký význam pro indukování zemského magnetického pole. V hloubce kolem 2 900 km vnější jádro končí
a začíná další vrstva, kterou nazýváme zemským pláštěm.
V plášti jsou nejhojněji zastoupeny křemičitany. Seismologové ještě rozeznávají spodní plášť, který v hloubce kolem
600 km přechází ve svrchní
plášť. Teploty jsou nižší, ale
100-1300
přesto ještě dosahují vysokých
hodnot Materiál ve spodním
000-2500
plášti dosahuje teplot kolem
3 600°C a ve svrchním kolem
2 500°C. Na svrchním plášti
je tenká vrstva zemské kůry.
Mocnost kůry je proměnná
a liší se místo od místa. ObecTeplotaiC)
ně lze říci, že nejtenčí je pod
oceány, kde dosahuje tloušť
ky pouhých 5 km, a nejmocnější je pod velkými pohoří
mi-l00km.

Jedinečnost Země spočívá vtom,
že pouze na této planetě se zachovala voda v tekutém stavu
a napomohla tak vzniku a vývoji života. Tato voda, která
postupně vymílala skály, přispěla k proměně reliéfu zemského povrchu. Další šťastná náhoda byla, že Země je velmi
dobře umístěna v planetární soustavě. Podle některých výpočtů se zdá, že by stačilo, aby střední vzdálenost od Slunce
byla jen o 20-30% menší a Země by dospěla do stejného
stadia jako Venuše. Při poněkud větší vzdálenosti by na Zemi
mohla vzniknout trvalá doba ledová. Příčinou těch opravdových ledových dob je podle teorií občasná změna dráhy
Země do více ekliptické. Nejvyšší dosažená teplota na zemi je
58°C v Libyi, nejnižší je -89,9°C
v Antarktidě. Země má jedinou
950
přirozenou družici - Měsíc.
Přes mnoho podobností
a shodných či velmi podobných
prvků s jinými planetami má tato
planeta jeden obrovský primát.
Na její povrchu se vytvořilo
Hloubka (km)
něco, co nazýváme biosférou
tedy vrstva, ve které více či méně
kypí život tak, jak jej známe.
Mezi milióny druhů živých tvorůse nachází jeden druh, který
se zabývá výzkumem vesmíru
a tedy i planet. Tento tvor o sobě
DESKOVA TEKTONIKA
~di, že je inteligentní a použíPodstatné je to, že zemská
vá rozum (což všakv mnoha pří
kůra není jednolitá, ale sklápadech ve svém jednání příliš
dá se zhruba ze 14 hlavních
tzv. Htosférických desek. Linajevo nadává). Je to tvor dotosférická deska zahrnuje kůru
mýšlivý, který se povyšuje nad
ostatní. Přitom je jen jedním
a horní část svrchního pláště.
4000-5000
Tyto desky se vůči sobě čile
z mnoha tvorů, kterým tato nádpohybuji. Rychlost pohybu se
herná planeta byla propůjčena
ZEMSK~ NITRO
sice měří na centimetry, mak životu. .
ximálně
desítky
centimetrů
za
rok, ale v geologických ději
Vznik a vývoj ž~vota do dnešní bohatosti forem je do znač
né míry zásluhou celé řady příhodných podmínek a okolnách to znamená globální přesuny litosférických desek po
povrchu Země. Litosférické desky se pohybují po tzv. asteností, která zde panují již miliardy let Země se pohybuje
nosféře, která je v plastickém stavu. Astenosféra je vyšší částí
kolem Slunce v tzv. zóně života, kde jsou příhodné podmínky pro vznik, udržení a rozvoj živých organismů. Dráha Země
svrchního pláště.
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VODA
Nesmírně důležitým činitelem

s ohledem 1;1a vznik a vývoj života je tekutá voda. výskyt tekuté vody je umožněn
příznivou teplotou a atmosférickým tlakem. Podle některých
výzkumů má značná část pozemské vody svůj původ v kometárním materiálu. Bez ohledu odkud pochází pozemská
voda má pro vznik a vývoj pozemského života prakticky
nezastupitelnou úlohu.
Voda májednu zvláštnost, které říkám anomálie vody. Voda
má při 4 °C největší hustotu (neplatí tady nižší teplota vyšší
hustota). Jestliže tedy vodu dále ochlazujeme, začne stoupat
k hladině. Všichni víme, že rybník zamrzá nikoliv ode dna,
ale od hladiny. Tím umožní existenci a přežití vodních tvorů
u dna.
Voda samozřejmě výrazně působí i na samotný pevný povrch svými erozními vlivy. Rozrušuje horniny, vymývá chemické sloučeniny ve vodě rozpustné. Vodní toky odnášejí
do moří nesmírné množství pevné složky půdy, úlomků hornin apod. Voda má velmi podstatný vliv na utváření povrchu naší planety.
ATMOSFtRA ZEMĚ
Důležitým faktorem pro Zemi je i atmosféra, jejíž nedílnou součástí jsou i totosyntetizující rostliny rozkládají ve
svých tělech oxid uhličitý na uhlík, který potřebují na stavbu svých těl, a kyslík uvolňují do atmosféry. V důsledku
těchto a mnohých jiných procesů má dnešní zemská atmosféra následující chemické složení: přibližně 78% dusíku,
více než 20010 kyslíku a zbytek připadá na argon, oxid uhličitý, vodní páry, krypton atd.
Hustota atmosféry s výškou rychle klesá. Spodní vrstva zemské atmosféry, ve které se pohybujeme a ve které se tvoří počasí, se nazývá troposféra. Končí ve výšce kolem 10-15 km.
Převážně nad rovníkovými oblastmi oceánů se dostává do atmosféry velké množství vodních par, které jsou teplým vzduchem vynášeny do velkých výšek.
Troposféra končí tzv. tropopauzou. Nad ní se nachází stratosféra, v níž se nachází tzv. stratosférický ozón, který pohlcuje krátkovlnné záření Slunce. Dále pak mezosféra a nakonec termosféra, která plynule přechází v jakýsi extrémně
řídký vodíkový obal a poté meziplanetární prostor
Atmosféra je vzhledem k rozměrům Země velmi tenká,
ale pro život nezbytná vrstvička plynů, která chrání zemský
povrch před přímým vlivem kosmického prostředí a svým
působením výrazně ovlivňuje teplotní bilance planety.
MAGNETICKÉ POLE ZEM~
Důležitým ochranným faktorem z hlediska živých tvorů
je magnetické pole Země. Je dipólové povahy a struktura

2002/2003
magnetických polí je podobná struktuře magnetických polí
obřího tyčového magnetu. V magnetosféře převládá vliv
zemského magnetického pole nad vlivy slunečního větru.
V magnetosféře existují oblasti, které nazýváme van Allenovy pásy, kde je výrazně zvýšena koncentrace energetických, nabitých částic uvězněných v magnetických strukturách.
POVRCH PLANETY
Při porovnání z hlediska procentního zastoupení jednotlivých základních typů povrchů s jinými tělesy zjistíme, že se
povrch Země značně liši. Odlišnosti jsou dány především
procesy, které rychle zahlazují stopy starších procesů vodní,
větrná eroze, sedimentace, vulkanická činnost, činnost organismů, lidská činnost atd. Do této kategorie patří i globální desková tektonika, která má na svědomí mimo jiné i vznik
vrásenných pohoří. Vrásenná pohoří velmi významně ovlivňují tvář naší planety. Oproti jiným tělesům na Zemi nenajdeme příliš mnoho kráterů důsledků impaktů těles na Zemi.
Moderní doba naštěstí nemá přímou zkušenost z dopadů
kosmických těles na povrch Země, s výjimkou dopadu tzv.
Tunguzského meteoritu. Se Zemí se střetl dne 30. června
1908 severně od říčky Podkamennaja Tunguzka na Sibiři.
Těleso vybuchlo ve výšce několika kilometrů nad povrchem
a způsobilo obrovské škody na povrchu.
Nebezpečí dopadů kosmických těles na Zemi je skutečné
a neustálé. Dopad řádově kilometrového tělesa by znamenal
katastrofu nepředstavitelných rozměrů. Energie uvolněná při
dopadu mnohonásobně převyšuje energii všech nukleárních
náloží, které lidstvo samo na sebe kdy vyrobilo.
Dopady planetek či kometárních jader na povrch Země
však nejsou jediným potenciálním nebezpečím pro život na
Zemi. Jedním z důležitých faktorů pro život je stabilní klima. To může být ovlivněno i jinými faktoryPozemský Mě
síc nejen zkrášluje večerní oblohu, ale způsobuje společně
se Sluncem příliv a odliv na pozemských mořích a oceánech.
V poslednich letech se díky vysokému stupni rozvoje globálních komunikací dovídáme o stále větším počtu nejrůz
nějších přírodnich katastrof. Uragány, tornáda, zemětřesení,
záplavy, výbuchy sopek. Proti naprosté většině přírodních
katastrof je člověk prakticky bezmocný.
Znečišťování atmosféry, vody i půd,jedovaté, radioaktivní i všechny ostatní odpady, rabování přírodních surovin,
kácení pralesů a mnohé další prohřešky však padají na bedra dnešních obyvatel Země.

Zdroj: Internet, Encyklopedie Diderot
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Zápis ze zasedání HKVS,
které se konalo 14. 11. 2002 v Praze
Přítomni:

Vezír, Amateur, Jack, Vlasta, Banán, Ježek, Pavel, Puma, Sam, Majda
Omluveny: Raduš, Pišta
Podzimní sraz KVS - Sam s Majdou předložili ke schválení zápis z podzimního srazu KVS.
NAVIGAMUS 2002
Sam - informovalo zahájení jednání s obcí Břehy u Pře
louče a s vedením autokempu o ubytování a stravování. Jednání se zúčastnili za HKVS Sam, Bimbo a Pytlík.
Vezír - předložil návrh zvacího listu pro zahraničí - japonský překlad zajistí Vezír, anglický Mája a spol., grafická
úprava je na Majdě.
Vezír - navrhl, že na závěr Navigamu by bylo vhodné
vhodit do vody věnec za padlé - nutno dokončit myšlenku.
SHP - Banán má navrhnout koncepci nových stanov
SHP. Tato koncepce bude předložena ve dvou variantách '1. pro celostátní organizaci s místními jednotkami
2. pro jednotlivá místní sdružení.
Obě koncepce mají své klady a zápory, proto je nutno projedtiat je na rozšířeném zasedání HKVS, než je bude možno
předložit k širší diskusi.
Ježek - upozornil na nutnost dodržovat závaznou terminologii kurzů pro vzdělávání činovníků při jednáních a korespondenci. Jedná se o tyto termíny:

LŠVS - lesní škola vodních skautů
ILŠVS - instruktorská lesní škola vodních skautů
ČLKVS - čekatelský lesní kurz vodních skautů
LKVS - (motivační) lesní kurz vodních skautů
Tyto zkratky musí být předřazeny před jméno kurzu - např.
LŠVS Vydří stopa, ČLKVS Námořní akademie.
HKVS schválil půjčku 50.000 Kč pro 4. PVS Praha na
dofinancování výstavby klubovny.
Vezír - přednesl nové znění statutů vyznamenání VS. Jedná se o Medaili bronzového bobra a o Řád stříbrného bobra.
Oba statuty by měly být předloženy na nejbližŠím zasedání
náčelnictva ke schválení.
Sam - předložil program na rozšířené zasedání HKVS
a SHP 13. 12. 2002 od 18:00 hodin. Na programu bude zpráva HK, jednací řády přístavů, koncepce SHP, příprava
Navigamus 2003, kurzy VS v roce 2003 a letech následují,cích.
Pavel - tlumočil požadavek frekventantů zkoušky KAPKA, zda by bylo možno složit tuto zkoušku již po absolvování čekatelské zkoušky. Otázka bude přednesena na rozšířeném zasedání HKVS na Tortuze. HKVS pokládá za
nezbytné dodržet věkový limit 18 let.
zapsali: Sam, Majda

Ahoj bratři a sestry,
dne 18. 1. 2003 se koná

TRADIČNÍ NÁMOŘNÍ'PlES
7.

.t • . ~

přístavu vodních skautů

Flotily Liberec

Cena vstupenek je 130 Kč, respektive 125 Kč.
Rezervace lístků stojí 50 Kč.
Ubytovátú možno zajistit na ORJ, přibližná cena 50 Kč za noc.
Pokud máte zájem o rezervovátú lístků nebo' o bližší informace,
, můžete se obracete-mailem, telefonicky, neqo poštou na adresy:

E.mail: ..... ~ ........ PECKOVICE.~.cz.

telefon: .............. +420 737 34 s4 88, /';:
adresa: ..... ~ ...... ~. Me11lňka"'Štěpán Čejka,
Na KopečRh 100/3, Liberec 1, 460 01

.;
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5.

na ubytováni

----------------------

Jan Pečertý - Neptun a instruktorský sbor ELŠ

děvěata

na

Přihlášky na ubytování odešlete obratem. ntl.ipozději však do ll. prosince 1001 na adresu:
Miloš Blažek. Panuškova 9, 140 00 Praha 4. abychom vám mohli odpovědět a sdělit přesné místo
ubytováni.

Pl'eji si zajistit ubytováni z pátku na sobotu (10. - II. 1.)
ze soboty na neděli (II. - 12. I)
.:. Při hromadných objednávkách ubytování uvádějte chlapce na zvláštním listu a
zvláštním listu!
(o
V případě. že se jedná o manf.ele. také uved'te!

Adresa: ..................................................................................................... PSČ: .................................•....

Jméno: ................................................................................................................................................... .

Přihláška

x

Na Tvou účast se těší

55.- Kč.

Mimopražským účastníkům můžeme nabídnout jednoduché ubytování v ceně 25. -Kč za jednu
noc. Vezměte si s sebou: karimatku. spacák. přezutí. potřeby na spaní. (V případě zájmu
oddělte dolní díl po=vánky a pošlete na uvedenou adresu).

4.

J'sll/pné na úhradu r-e!ijních nákladl;:

Obědy a snídaně se předem neobjednávají. aleje mo!no zakoupit si stravenky v pátek f(). I.
nebo v sobotu II. I. nejpozději do 8:3() hod v předpokládané ceně 40.- a m.- Kč.

3.

6.

/' prodeji bude skautská literatura z myšlenkoWch základli skautingu od bratra Ladislava
RUSKA - $amana a br. Ing. Zdeňka NAVRÁTILA - Fetiška.

J:vuiijte Slew pro skupinu. která činí asi 6()% ceny jízdného (podle věku) na Českých
drahách pro skupinu 6 a více osob!! Tiskopisy byly zrušeny. sleva se vyřídí přímo u pokladny.

2.

I.

Upozornění:

sestro.

Ekumenická les

je

příjezd

12:30 -14:00

oběd.

Sobota II. I.:
7:15 -7:50
prezence účastniků
8.00-12:30 P. Gereon BIŇOVEC - AtEkumenická bohoslužba
Ivo MATHÉ, vedoucí Kancelá
Vlí v masmédií na společ
Pavel ZEJŠEK - Junior, zástu
Ekumenická lesní škola v roce
P. Milol PlKALA - Inky, před
Společenstvíjakožto vrchol evol

a ubytování mimopra
instruktory ELS.
19:00 - 21 :00 Jan SVOBODA - Hoňas, čle
(promítáni diapozitivů).

Pátek 10. 1.:

PROGRAM SEMINÁŘE

Seminá" je dvoudennf a koná s
Praha 8 - Kobylisy, v sobotu ll. a v neděli ll
Dopravní spojení: metro, trasa "C" kon
autobusem Č. 200 jednu zastávku ''Na Stlrce".

pro absolventy všec
i dívčího kmene.

určen
středisek chlapeckého

Seminář

xm. SKAUTSKÝ SEMINÁŘ O VÝC

Bratře.

EKUMENICK

JUNÁK - SVAZ SK

skautingu - skautský ekumenismus.

Ý a Ing. Miroslav PERGLER-Dany:
da· olbřímí osobnost české literatury v 19. století
Hiawatha, šéfredaktor ekologického časopisu NIKA a
craftery WAMPUM, dlouholetý skautský vůdce:

entů ELŠ 1990 - 2002: výchovný a vzdělávací systém
kušeností.

náškovém sále a sloužl ji Mons. Karel HERBST.

=

TÝN. plukovník v záloze:
Osmá část historického cyklu českých dějin.
gillwelský kruh. 3. sloka skautské hymny.

se. Diskuse řidl sestra Jana ŠTĚPÁNKOVÁ a bratr
VLK GONG.

•••

lm sále.

arla KRYLA).

lm sále.

ŠKOLY V ROCE 2003

min. 2/

KALENDÁŘ VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁ VAcíCH AKCí EKUMENICKÉ LESNí

IUdcovský tábor sv. Jiři
Je určen pro rádce ve věku kolem /4 let.
Termín:
8. - 17. srpna 2003
Tomáš Kytlík - Miki. Purkyňova 691. 517 41 Kostelec nad Orlicí
e-mail: tom.miki@worldonline.cz
Přihlášky:

(věk

Čekatelský lesnl kurz CORDA
Je určen pro mladší rovery.
Termln:
jaml setkánl
I. - 4. května 2003
8. - 17. srpna 2003
kurz
do 31. 3. Tomáš Kytlík - Miki. Purkyňova 691. 51741 Kostelec nad Orlicí
e-mail: tom.miki@worldonline.cz
Přihlášky:

Roverský lesnl kurz SURSUM
Je určen pro starší rovery.
Termín:
jarní setkání
25. - 27. dubna 2003
kurz
15. - 24. srpna 2003
e-mail: zi@gy.svitavy.cz

Přihlášky: Mgr. Jiří Žilka - Jelda, Větrná 6. 568 02 Svitavy. tel. 604159711

Vlěácký lesní kurz GUBBIO
Je určen pro rovery a rangers. leJeří spoluvedou. či se chytaji vést vlčata.
Termfn:
jarní setkánl
30. května - I. ěervna 2003
kurz
8. - 17. srpna 2003

www.gubbio.itgo.com

Přihlášky: do 30. 4. Jan Šebrle - Šedák, Na Větru 693. 563 Ol Lanškroun

Vůdcovský lesní kurz GONG
Je určen bratrům. leJeři se na vedeni oddíl'; připravuji a začinajicim v,;etcum.
Termín:
9. - 16. srpna 2003, Měsíční údol! u Vlašimi
do 30. 4. Zdeněk Veselý- Samo Oucmanice 21.562 Ol
e-mail: sam.vesely@tiscali.cz
Přihlášky:

Ekumenická lesnr Ikola
Je vyvrcholením vzdělávání skoutských vilde';.
Tennfn:
16. - 24. srpna 2003, Měsíční údolf u Vlašimi
podzimní víkend: 17. -19.záff 2003
e-mail: peceny@volny.cz

Přihlášky: do 30. 4. Jan Pečený -' Neptun. Tlustovousy 3. 25082 Úvaly

jarnf setkánf
II. - 13. dubna 2003
lesnl škola
I. - 9. srpna 2003, Měsičnf údol! u Vlašimi
do 15.3. Antonín Wagner- Racek, Běchorská 112/. 19300 Praha 9
e-mail: silar@centrum.cz

Instruktorská lesnf Ikola COLLEGIUM
Specielni skouts/cé vzděláváni - příprava instruleJor,; pro lesní školy a lesní kurzy
let).
Termfn:
Přihlášky:

"Cech!
Pro přístavy z Prahy a'
Středních
·

KP není numo objednávat přes Brno, protože některé výtisky má u sebe Jack.
Kdo má zájem,

ať

se ozve a informuje:

Ing. Zdeněk Hájek-Jack
telefon: 222 23 06 96
mobil: 723 48 96 67

"

..

Prostornost: 23 666 BRT
Délka: 217,2 m
Šířka: 23 m
Výkon strojú: 33 570 kW
(45000 HP)
Rychlost: '25 uzlú
Počet cestujících: 2026

1912

FRANCE
Compagnie Générale TransatIantique, Lc Havre
Penhoět, Saint Nazaire

loď CGT, tonáží dvakrát převyšovala jiné francouzské osobní lodě těch
jmenovat La Picardia, vedení společnosti však rozhodlo, že France bude
přece jen reprezentativnější jméno. Tuto 1uxusní loď, jejíž vybavení patřilo k nejlepšímu i v tvrdé
konkurenci britských a německých lodí, jako první ve francouzském obchodním loďstvu poháněly
parní turbíny.
Spustili ji na vodu 20. září 1910. Konečné práce probíhaly poměrně pomalu a na první plavbu
zLe Havru do New Yorku vyplula až 20. dubna 1912, tedy jen několik dní po tragické katastrofě
Titaniku. Loď na Atlantiku rychle zdomácněla a byla oblíbená pro svůj značný komfort i vynikající kuchyni.
Po vypuknuti války kotvila nejdříve v Brestu, ale zanedlouho ji převzala vláda a nařídila přestavět
ji na transportní loď. Pod novým jménem France IV odplula s posilami pro spojenecký expediční
sbor v Dardanelách. V listopadu 1915 ji v Toulonu opět přizpůsobili a jako nemocniční loď půso
bila do roku 1917, kdy se vrátila k transportní službě. O rok později, už zase jako France,' dostala
úkol.přepravovat americké jednotky z Evropy do USA. Od ledna 1919 jezdila na lince Brest New York a na klasickou linku z Le Havru se vrátila až v srpnu téhož roku.
Od řijna 1923 do května následujícího roku proběhla v mateřské loděnici její přestavba. Kromě
kotlů byly zmodernizovány kabiny a ostatní prostory pro cestující. Po nehodě v newyorském pří
stavu 16. června 1928, při níž si o potopený vrak poškodila vrtule, ji vedení CGT stále častěji
nasazovalo na výletDí plavby. France, která už měla nástupce v podobě lodí Paris a Ile de France,
byla častým hostem v Karibském moři, v norských fjordech a ve Středomoří. V červenci 1931 se
v blízkosti majákové lodě Ambrose srazila s italskou lodí Carmia. Po opravě se znovu vrátila
k výletním plavbám, ale už od srpna 1932 kotvila v Le Havru. Původně se uvažovalo, že přečká
nejhorší časy, ale když' ji poškodil požár, bylo rozhodnuto. V říjnu 1934 ji prodali do starého
železa a 15. dubna následujícího roku odplula do Dunkirque, kde ji rozebrali.

France, nová vlajková
dob.

Původně

se

měla
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