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Rozum je jediný dar, který příroda pravděpodobně rozdělila
spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.

Úhly kajakářských pádel
Drtivá většina jezdců dnes používá pádla s listy pootočenými o 45°– 90°. Tato podivnost má své kořeny ve
výkonnostním sportu. Pádla s pootočenými listy používají „štrekaři“ v Evropě již od konce 20. let. Důvodem je
výrazně menší odpor listu ve vzduchu při přenosu vpřed. Od rychlostních kajakářů převzali toto vylepšení
slalomáři, kterým dávalo natočení horního listu mimo jiné více prostoru v brance, a od slalomářů se tato pádla
dostala do turistiky, kde však nemají žádné lepší opodstatnění než to, že jsme si na ně zvykli. Až teprve když se po
letech závodění u vrcholových sportovců začaly objevovat problémy se zápěstími v důsledku jednostranného
přetěžování přetáčením pádla, vznikla snaha omezit tento a neúčelný pohyb na minimum a
úhly listů se z původních 90° začaly snižovat až na dnes běžných 45° (i méně). Svět
rekreačního pádlování však na tento trend začal reagovat se značným zpožděním.
/pokrač. v dalším čísle/
Až v době zcela nedávné se (sice nesměle, ale přece) začaly objevovat hlasy naznačující, že
když nám nejde tak docela o ty výkony, že bychom si snad proto nemuseli po vzoru závodníků
ničit zápěstí. To je, pane, rána pro nás odkojené pádly s pravým úhlem! Kdo z nás se v zájmu
zdravých zápěstí odváží přeučit na rovné pádlo? Prý to není zas až tak těžké, za pár dní si
člověk zvykne a po čase se dokonce zlepší celkově jeho technika… Nevím, netroufl jsem si to
ještě zkusit. V jednom mají ale kritici přetočených pádel nepochybně pravdu. Kdybychom
jezdili jen s rovnými, odpadly by nám problémy s pravými a levými pádly (těch levých je ve
vodácké populaci, podle odhadů výrobců jen cca 25%). Pro většinu dnes aktivních jezdců
nemá tento podnět asi žádný význam, domnívám se však, že za zamyšlení určitě stojí pro ty,
kteří vychovávají nové adepty. Ti se nepochybně ale dnes ještě setkají s problémem při shánění
rovných pádel – jen málo firem je zatím nabízí v kvalitě vhodné pro divokou vodu.
Tvary a rozměry listů
Playboatingová revoluce zasáhla silně i do oblasti pádel. Zatímco u cestovatelských pádel se
nic převratného neděje (stále jsou nejlepší dlouhé úzké asymetrické listy), pádla na divokou
vodu se bouřlivě vyvíjejí a to nejen co do tvarů, ale i materiálů. Náročné akrobatické prvky
vyžadují velkou obratnost a rychlé reakce – tomu vyhovují krátká pádla s malými listy. I u
creekingu je stále vyšší potřeba efektivních, přesných a správně načasovaných záběrů – opět
krátká asymetrická pádla. Proto se velmi rychle prosazují nově (často i trochu módně)
tvarované asymetrické listy. Objevují se nové „revoluční“ materiály – stále větší množství
výrobců nabízí „nezničitelné“ listy z nylonu nebo polyamidu, rychle vzrůstá i obliba
kevlar/karbonových kompozitů konstruovaných pro potřeby rodea nebo creekingu (pádla
pevnější než slalomová a při tom stále nejlehčí). Rekreační divoká voda a hlavně vybavení pro
tento sport se dnes už naštěstí vyvíjí samostatně a žije svým životem, nemusíme tedy už jen přebírat nástroje
vyvinuté pro slalom nebo sjezd, ale můžeme si vybrat to co je pro nás opravdu vhodné. Záleží jen na nás a našem
rozpočtu.
Existuje nerozbitné pádlo?
Zatím bohužel ne, ale některá se už blíží ideálu. Nejlepšími materiály na divokou vodu jsou zřejmě moderní
plasty a kevlaro-uhlíkové kompozity (ty jsou mnohem lehčí, proto je používají hlavně závodníci). Na hladké
vodě nehrozí tak velké nebezpečí nárazů na kameny, na dlouhých cestách navíc mnohem více oceníme opravdu
lehké pádlo, proto jsou nejlepší lehounká pádla kompozitová nebo dřevěná.
/Převzato z malého průvodce, Autor: Honza Novotný, přepsal a upravil Čajíček/
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Kapitáni a kapitánky!
Je doba registrace, proto nezapomeňte své oddíly přihlásit se zaměřením „vodní“, abychom, až
vylepšený a naplněný a program Birdos dovolí, uměli z registrace vytáhnout dílčí registraci vodních
skautů. Chceme vás tak zbavit dalších hlášení směrem k HKVS cestou krajských kapitánů. Věřím, že
Birdos je opravdu vylepšený a že se k výpisu z registrace dostaneme dříve než na podzim, což je od
doby zjednodušení registrace elektronickou cestou naprosto běžné. Čím je nás méně, tím hůře se
spočítáme, čím je registrace rychlejší, tím pomaleji z ní získáváme výpisy.
Je doba kvasu, kdy spousta týmů s nadšením předělává systém skautské výchovy a vzdělávání do
moderní podoby, skautské závody se hemží experimentálními stezkami a skautský slovník se hemží
moderními pojmy.
Ano, fandím tomu, že část skautské omladiny vzala skautskou výchovu opravdu za svou (no, omladiny:
jsou to dospělí lidé, mnozí i rok, dva a déle). Nevadí mi, že v rámci sebemrskačského podceňování
všeho českého zavádíme do terminologie koloniální angličtinu (ač si myslím, že nejsme světoví,
říkáme-li zabezpečovací skupině „servis tým“, ale světoví jsme, říká-li se na celé planetě vylepšenému
stanu „podsada“, byť se špatnou výslovností). Nevadí mi, že se objevuje prastará zásada, že skauting
je hra a proto se při Svojsíkově závodu zavádí libreto třeba do první pomoci – stará známá simulačka
místo sledování počtu závitů na obvazu kolenního kloubu. Nevadí mi, že se objevuje nově to, co mne
učili moji vůdcové a kapitáni (já neměl vedoucí, já je měl všechny kvalifikované).
Trochu mi vadí, že se z toho dělá příliš velká věda a trvá to dlouho a ještě bude a až to bude oficiální,
tak se ukáže, že to dobří praktici budou dělat stejně po svém s velkým citem pro skupinovou práci nebo
alespoň s poslušností vůči svým vzorům.
Hodně mi však vadí, že cítím rostoucí možnost deformace toho všeho. Ta tvořivost může přerůst ve
formálnost, stejně jako demokracie snadno přeroste v anarchii.
Co tím myslím:
Neustále skloňované pojmy kompetence, dílčí kompetence, evaluace, jsou použity z právě probíhající
reformy školství, že aby na to slyšel ministerský úředník a že na to slyší naši čerství skautští
pedagogové. Pominu-li, že pedagogem se člověk stává teprve splněním tří podmínek (dispozice,
studium a praxe), pominu-li, že si s tím neví rady spousta doposud dobrých kantorů, chápu význam
kompetencí ve skautské výchově ve třech úrovních:
Zná – dovede – používá.
Teprve to „používá“ je skautské.
A jsme u jádra. Říkala mi nedávno jedna nejmenovaná skautská celebrita, že její synek absolvoval
stáže ve skautských kempech nejmenované mocnosti západní polokoule – a že se nestačil divit. To, že
se pobyt v těch kempech kupuje, skousl. To, že se skautské oddíly vybírají z jedné třídy jedné školy a
jsou vedeny až do dospělosti, ho překvapilo. Ale to, že odborky včetně té nejvyšší, říkejme ji třeba
Krahujčí skaut, se získávají absolvencí, to neskousl a já také ne.
Bojím, bojím, abychom v kompetencích nezůstali u pouhého „zná“. Vždyť je tak lehké říkat, že ryba se
chytá na to, co chutná jí. Vždyť je tak lehké říkat, že i Komenský chtěl, aby škola byla hrou. Ale on tím
nemyslel hru jako hračku neboli snadnost, ale hru jako divadlo neboli názornost (a trénink) (a
náročnost) (a soustavnost) (a promyšlenou režii).
Takže nejen forma, ale především cíl. Jestliže jsme vodními skauty, nestačí mít námořnické košile, je
třeba mít i námořnické chování. Jestliže jsme vodními skauty, nestačí vědět, jaké druhy jezů máme, je
třeba umět i rozhodnout, zda proplout či obnést. A umět proplout bez ztráty života a obnést bez ztráty
pádla. Jestliže jsme vodními skauty, nestačí vědět, kdy se jede na vodu a co tam bude k jídlu, ale umět i
zabalit bágl, uvařit jídlo a spravit loď (a jestliže jsme skauty, tak i jinému a bez říkání a bez výmluv
„jé, proč já, na mně není řada“).
Proto pro osvěžení a možnou diskuzi přikládám na jiné místo KP přehled vodáckých doplňků
skautských stezek.
Vezír

1

KAPITÁNSKÁ POŠTA

5

2006/2007

Bratři
(Zamyšlení o prošvihnutém svátku)
22.2. jsem po mnoha letech dostal přání k svátku všech skautů. Letos nám nechodí žádný skautský tisk a já
neměl zatím čas pátrat, kde je chyba. Nevím tedy, nakolik se tomuto svátku věnoval oficiální skautský tisk.
Předpokládám, že nějaký povinný článek by se našel. Zato jsem si jist, že jeden každý skaut slavil jako vždy.
Tedy nijak. Tradice svátků byla narušena totalitní dobou, 22.2. navíc zdvojením. Byl jsem vždy zastánce
koedukace, proto mi feministní Svátek sesterství nic neříká. A obávám se, že ani mnohé současné nepříliš old
skautce tak moc neřekne. Jak pozoruji mladé skautky, dovedou se vymezit samy a nepotřebují samostatné
středisko ani samostatný svátek. Ono vytváření svátkových sendvičů není vždy úspěšné. Vánoce sice pohanské
slavnosti slunovratu převálcovaly, ale 28.10. již tak úspěšný nebyl. Vzpomeňme si na peripetie, kdy jsme slavil
Vznik republiky, Den znárodnění a navrch Vyhlášení federace. Kdo se v tom měl vyznat, který z těch svátků se
právě slaví. Já neříkám, že by si sestřičky neměly své sesterství slavit. Ale mohlo to být určeno na jiný den.
Vždyť bez jeho lordstva by ani lady Olav nebyla slavena tak celosvětově.
Nejsem úplný agnostik, ale praktikující křesťan to se mnou nemá jednoduché. (Ostatně, kdo to se mnou lehké
má? Zeptejte se mé ženy, nadřízených...). Mnohá dogmata jeho věrouky zpochybňuji a netajím se přesvědčením,
že ani zarytý vyznavač Přírody jako zákonodárce nehovoří o ničem jiném, jen se toho konkrétního slova bojí. Jen
proto se schovává za tu Přírodu. Popravdě za tento názor to obvykle schytám z obou stran. Zmiňuji to proto, že i
když často posloucháme doma v neděli ranní bohoslužby v rádiu, spíš než pro spojení s Bohem to činíme jaksi
proto, abychom si poslechli, jak to dělá konkurence. Takže to byl naprostý omyl, že jsem 21.2. pustil televizi a
přepínal programy, jestli tam někde je něco zajímavého, nebo jako obvykle. A nalistoval jsem bohoslužbu
k oslavě Popeleční středy v okamžiku, kdy kázal páter Halík. Tohle člověka si rád poslechnu a tak jsem zůstal. I
když o Popeleční středě mám pouze informace, které jsem se kdysi dočetl v mnohadílném Kájovi Maříkovi.
Tedy tuším, že ten svátek je.
Když jsem dostal cestou SMS zmíněné přání, hovořilo se v něm o zamyšlení a obnově slibu. Ech, napadlo mě,
Krakiho profese armádního kaplana je i z přání patrná. Přemýšlel jsem, jak odpovím a najednou mi vytanulo
Halíkovo kázání z předchozího dne. Pater Halík kázal o víře. Že věřící není ten, kdo nepochybuje o slovech
knihy tedy Písma (Scouting for boys, Základové junáctví) a mechanicky je přebírá jako axiomy. Věřící naopak
nad slovy přemýšlí, hledá, proč ho ta či ona pasáž oslovuje, přemýšlí nad smyslem textu v knize, o jeho vztahu k
dnešku a k okolnímu světu. Ba dokonce mi kdysi jeden skautský kněz v debatě řekl, že nevěřící, který
k bezvěrství došel na základě úvahy a přemýšlení, je stejně cenný ne-li cennější než člověk, který bez přemýšlení
cituje pasáže Nového i Starého zákona a bere je jako dogma, aniž by o jejich smyslu přemýšlel. Vždyť
v dnešním světě slova Písma dostávají jiné souvislosti a významy už jen proto, že některé věci, instituce, vztahy
dříve nebyly. Tudíž o nich ani dřívější vykladači nemohli uvažovat. Tohle není záležitost pouze oné knihy dva
tisíce let staré, ale i zmíněných knih starých sto let.
Páter Halík hovořil o novopohanech, kteří neobětují bůžkům a duchům, nevěří v Moranu či Svarožíka, Zeus či
Dionýsos je nechávají chladnými, ale zasvěcují obrovské katedrály moderním bohům spotřeby, konzumu,
hmotnosti v nejrůznějších hyper či superpitomostech. Nedotýkají se i tato slova rovněž nás skautů? Vždyť
skautský zákon hovoří o šetrnosti, lásce nejen přírodě, ale i k výtvorům lidským. Podívejme se kolem, tříletý
mobil již je dávno passé a je třeba ho nahradit něčí více cool (leč i slovo cool je překonané, pro dnešní pubertální
dívky to, co pro ty předchozí starce bylo cool je porno. Quo vadis orbis?) Desková Hra roku 1999 je dnes
prakticky beznadějně zapomenuta a převálcována novějšími. Kde je úcta k výtvorům lidským?
Další téma, o kterém páter Halík mluvil, byla tolerance. Sám jsem poznal, že člověk opravdu věřící, je
tolerantnější, než čerstvý konvertita. S několika kněžími jsem se klidně bavil o pašijovém příběhu, ukazoval
jsem jim, kde shledávám v evangeliu místa, která mohou znamenat zašifrovanou zprávu o snaze některých
zachránit Mistra a současně i zprávu, že byli úspěšní.
Byly to příjemné disputace, pochopitelně jsme jeden druhého nepřesvědčili, ale respektovali jsme se. Ale mluvil
jsem s několika mladými, kteří se k víře přiklonili nedávno. Připustit, že teprve nicejský koncil nějakých tři sta
let po Kristu sjednotil skupiny natolik názorově odlišné, že při jejich diskuzích tekla krev, pro ně bylo
nemyslitelné. A o tom páter Halík mluvil. Že pevný ve víře je schopen vyslechnout i hodně odlišný názor,
zatímco ten, který nevěří sám sobě, že takový hovor ustojí, raději mečem plamenným pronásleduje nejen
nekřesťanský (neislámský, neskautský) názor, ale i jeho nositele. A už tu máme fundamentalismus. (Všimli jste
si, jak do toho zapadají problémy s islamisty v Evropě? Často jsou to děti sekulárních rodičů, které hledají
v sociální nejistotě východisko v návratu k Islámu.)
Ten letošní Den zamyšlení jsme většinou propásli. Leč máme před sebou ještě sv. Jiří. Tak se zamysleme při
svátku našeho patrona. Vždyť drak, se kterým bojoval, je to špatné v každém z nás. Jak bojovat s něčím, o čem
nevím. A je tu důvod k zamyšlení. Od příštího roku neberme 22. únor formálně a pokusme se mu vrátit nejen
lesk, ale hlavně smysl.
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Exkluzivní nabídka.
Severočeská záchranářská lesní škola zvažuje, že otevře své archivy a předloží veřejnosti nejlepší lesoškolské
práce svých absolventů. Záměrem je vydávání jednotlivých sborníků, které budou obsahovat 2-3 práce, případně
další materiály. Jednotlivé sešity by měly být uspořádány tématicky. U prvního zvažujeme i možnost
polytématického sborníku.
Tato informace je má být průzkumem zájmu o takovouto publikaci.
Nezávazné přihlášky k odběru Edice Seleška zasílejte na moji adresu Hoan@seznam .cz
Díky za Váš zájem.
Jezevec

The Fashion
Fyzická zátěž:
Psychická zátěž:
Čas na přípravu:
Instruktorů na přípravu:
Čas na hru:
Instruktorů na hru:
Počet hráčů:
Věková kategorie:
Prostředí:
Denní doba:
Roční doba:
Materiál:

1
3
1,5 hodina
1
3 hodiny
3
Do 30 (skupiny po 3)
libovolná
velká místnost
kdykoliv
kdykoliv
s módní plakáty, reflektory, nůžky, velké jehly, drát, provázky, moderní hudba
pro přehlídku, kostým konferenciéra, hlasovací kartičky pro porotu

Cíl:
Rozvoj tvořivosti, fantazie, zručnosti a vystupování na veřejnosti.
Charakteristika:
Dílna. Hráči vytváří ekologické oděvy z přírodních materiálů a odpadků s následnou módní přehlídkou.
Libreto:
V Brazílii se i letos koná The Fashion Festival, jehož součástí bude i obrovská módní přehlídka zaměřená na ekologii. Své
modely zde představí přední módní návrháři a designéři. Jejich krédem je: "Je obrovský rozdíl mezi módou, které
symbolizuje ekologické vědomí (na tričkách, rostlinnými symboly atd.) a módou, která skutečně neškodí životnímu
prostředí." Někteří z tvůrců experimentují s přirozenými textiliemi. Britská módní návrhářka Hele Storey se zřejmě bude
prezentovat svými modely z eukalyptových listů a její kolegyně Vivienne Westwoodová pojala zelenou módu ve formě mini
z trávy lemované květinami a pšenicovou parukou. Očekávané jsou také recyklační modely zhotovené z různého odpadu.
Bude to víc než jen slavnost přírody a života…
Motivace:
Motivaci lze provést sehráním fiktivních televizních zpráv, ve kterých je oznámeno konání brazilského festivalu.
Realizace hry:
Po úvodní legendě jsou hráči losem rozděleni do tříčlenných skupin a každá nahlásí organizátorovi své umělecké dílo. Dílna
je rozdělena do dvou bloků - tvůrčího a módní přehlídky. V tvůrčím bloku (cca 1,5 - 2 h) účastníci vytvářejí ekologický
model z přírodního materiálu či odpadků pro jednoho člena skupiny. Mohou pracovat se vším ze svého okolí kromě
skutečného oblečení a obuvi. Je vhodné inspirovat hráče možným zadáním (vytvořte vycházkový model, oblečení do školy
nebo do zaměstnání apod.) a nezapomeňte připomenout vytvoření vhodných módních doplňků.
Druhým blokem je módní přehlídka. Každý člen skupiny má svou roli - 1. manekýna, 2. porotce, 3. zástupce firmy, který
model na přehlídce provází a komentuje. Porotce se zástupcem firmy by měli být oblečeni příslušně ke svým rolím
(avantgardní tvůrce, upjatý porotce). Módní přehlídku slavnostně otevře extravagantní konferenciér. Jmenovitě uvítá firmy a
hosty, vyzve porotce, aby zaujali svá místa, kde je čekají karty a označením 1 - 5. Za hudebního doprovodu vchází první
model, zástupce jeho firmy ho představí, zdůrazní detaily, funkčnost. Konferenciér klade otázky a zve porotu k hodnocení.
Na každém modelu oceňují rozhodčí zvednutím karet s číslem jeho originalitu a celkové provedení. Konferenciér nahlas čte
body, které zapisovatel zapisuje. Po posledním modelu následuje malé občerstvení, které je zakončeno vyhlášením vítězných
modelů a módních trendů pro další sezónu.
Metodické poznámky:
Hlavní těžiště úspěšnosti tohoto programu spočívá v kvalitní závěrečné módní přehlídce. Místnost, ve které se přehlídka bude
odehrávat, je nutno začít aranžovat ihned poté, kdy skupiny odešly vytvářet své modely. Vytvořte sál s molem, ostrými
reflektory, výzdobou, transparentem s názvem přehlídky, místem pro porotce a místem pro zástupce firem a hosty. Důležitým
faktorem je osoba moderátora přehlídky. Měl by to být výřečný člověk, schopný improvizace. Porota je sestavena ze
zástupců jednotlivých firem a jednoho nestranného porotce z řad organizátorů. Po skončení programu můžete modely
zavěšené na ramínkách použít pro výzdobu společenské místnosti
-Mzdroj: Zlatý fond her II/Praha, Portál 1998
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Velká družinová celoroční hra „Na plachetnici!“
7. etapa - III/2007
Ahoj! Takže teď nás čeká již sedmé
plachtění. Minule jste si procvičili i
morseovku a svou výdrž s dechem. Mám tu
pokračování.
NA HLAVU:
Na obrázku je plachetnice (viz. tajenka 23),
která se používá dodnes, i když
samozřejmě vypadá jinak. Začala se
používat v (tajenka 24) století. Měla 3-5
stěžňů, na besanu vratiplachtu, na
ostatních stěžních ráhnové plachty. Místo
blindy se používala (tajenka 25). Loď se
používala pro průzkum, doprovod a
korzárský boj. Počet děl na palubě se
pohyboval mezi (tajenka 26). Ve 20. století
se anglické lodě (tajenky 27-29) třídy Flower zasloužili o potopení 47 německých a italských
ponorek.
Za tajenky 24, 27, 28 a 29 máte po bodu, za 23, 25 a 26 po dvou bodech.
TAJEMNÝ NAPIS (tajenka 23) – dva body
OIO=OOO=IOI=IIIO=I=O=IO
STOLETÍ (tajenka 24) – jeden bod
Hledané století je dvouciferné prvočíslo. Součet číslic její druhé mocniny je nejvyšší ze všech.
KRIS KROS (tajenka 25) – dva body
02356 11102 23932 36407 39329 40376 45309
74632 81295 1022333 1789463
doplňte tato čísla do všech lišt mimo tajenky
v tomto řádku vám vyjde tajenka
pro přepis číslic na písmena použijte klíč
„U staré kotvy“
seřaďte písmena klíče podle abecedy a přiřaďte jim číslice 0-9
pak tajenku podle tohoto klíče přepište
ROVNICE O DVOU NEZNÁMÝCH (tajenka 26) – dva body
Když sečtu minimální a maximální počet děl na palubě, dostanu 46. Když je odečtu, dostanu
10. Kolik děl na palubě bylo minimálně a kolik maximálně ?
1
1
2
3
4
5
6
7

2

3

4

5

6

7

8

9

NÁZEV LODI (tajenka 27) – jeden bod
zkratka pro gram
zkratka pro hektolitr
kus ledu
královské obydlí
použijte písmena ADGILLOSU
stará kopie
masy
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zkratka pro United States
zkratka pro sekundu
NÁZEV LODI (tajenka 28) – jeden bod
1

2

3

4

5

6

7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

zkratka pro tunu
popěvek
povrchový důl
použijte písmena AEIKMRST
nebezpečí
zkratka pro integrovaný systém ochrany
zkratka sportovního klubu
chemická značka draslíku
1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8

5

6

7

8

9

NÁZEV LODI (tajenka 29) – jeden bod
citoslovce vzdychání
desky na nástěnky
smrtelná nemoc
kuchyňská nádoba
použijte písmena ACHHINTY
nicka
síla na plochu
druh lešení

Pomůcky: OHOHH, HAKI
NA TĚLO:
Lodníci se museli na lodi pohybovat i popaměti. Tak velké lodi nemáme, ale zkusíme si to na
louce nebo jiném prostranství. Stačí nám k tomu alespoň metrový kolík, který zarazíme asi 50
metrů od startu (na stejnou vzdálenost jsme vysílali morseovku). No a pak potřebujeme ještě
šátek. Každý člen posádky si na startu zaváže oči a pak jde směrem ke kolíku. Když si myslí, že
je u něj, sundá si šátek a změří se jeho vzdálenost od kolíku. Tak pokračuje další, výsledkem je
součet vzdáleností vydělený počtem lodníků. Jako vždy máte hafo pokusů, ale nesčítají se
nejlepší výsledky jednotlivých lodníků, pokusy musí následovat za sebou
Vítězná družina dostane 10 bodů, další vždy o bod méně.
NA SOUHRU:
Trať už připravenou máme, takže teď jen změníme pravidla. Tentokrát jde o čas. První lodník
vyběhne (vyjde) ze startu ke kolíku, ostatní ho navádějí slovně. Jakmile se dotkne kolíku,
sundá si šátek a běží na start, kde předá šátek dalšímu. Celkový čas posádky se jako vždy dělí
počtem plavčíků. Počet pokusů jako vždy není omezen. Nezapomeňte na bezpečnost, zejména
výběr rovného terénu bez překážek a vhodné obutí a oblečení.
Vítězná družina dostane 10 bodů, další vždy o bod méně.
Správné odpovědi 4. etapy :
Plachetnice na obrázku byla GALEONA, měla BESAN s latinskými plachtami, začala se
používat v 16.století měla 4 stěžně, pobrala 800 lidí, měla 60 děl, používala se 3 století, měla 5
palub a výtlak 1000 t.
Čekám od vašeho kormidelníka nebo kapitána, že mi pošle e-mail na adresu
postakml@tiscali.cz případně SMS na číslo 777 000 344. Ve zprávě bude název družiny, město
a tentokrát pět slov a dvě čísla z tajenek, a dva časy praktických zkoušek. Může tam být ještě
vylíčení vašich zážitků. Budu se těšit na vaše e-maily nebo SMS do měsíce, než se k vám
dostane pátá etapa.
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Ahoj Pošťák, Louny

Dračí lodě v Neratovicích
Dne 9.9.2006 pořádal veslařský klub Neratovice závod Dračích lodí. A jak všichni dobře vědí, vodní skauti nemají k vodě
daleko. I my jsme vytvořili posádku. Jelikož však posádka musela býti nejméně 16-ti členná, pobrali jsme k sobě další
kamarády a vysloužilé, ale zasloužilé tvrdé jádro neratovických veslařů. Naše posádka jménem Spiderman byla tudíž
kompletní a schopná všem vytřít zraky...
Již však první naskládání do lodě v sobě skrývalo různá tajemství, která jsme záhy objevovali a po pár stovkách metrů a
moudrých rad zkušeného lodivoda jsme svůj styl vychytali skoro do maxima. Taktika byla zvolena, 5 dlouhých na začátek a
pak postupně zrychlovat. Jelikož trať byla dlouhá jen 200m, tak nebylo moc o čem přemýšlet...
Nakonec se dalo dohromady 6 různých posádek a rozlosovaly se rozjížďky... Některé posádky byly tak nažhavené do závodu,
že to musely hasit soukromým pivovarem schovaným ve svém voze.
A je to tu, první rozjížďka... Hlavním bubeníkem udávajícím tempo byla zvolena Týna a ujala se své role zodpovědně... Jsme
na startu, start do deseti vteřin, rána a vyrážíme... Prvních pět dlouhých a už to jede... V cíli jsme první a všichni z toho máme
upřímnou radost, i když jsme v podstatě všichni úplně mokří, protože styl ještě nebyl zcela vychytán... Následovaly další
rozjížďky konkurence, kde jsme pochopili, že hlavními favority jsou domácí veslaři, se svou posádkou pojmenovanou
Pumpičky, což nebylo zas až tak při pohledu na ně daleko od pravdy.
A naše druhá rozjížďka... Volíme stejný styl, ale ještě k tomu přidáváme mohutné zrychlení ke konci, což nás katapultovalo
opět jako první do cíle, s nejlepším časem závodu... Jsme nadšeni, neboť opravdu jsme jeli jak draci...
Při dalších rozplavbách konkurence si všímáme, že nejlepší čas mají napumpované Pumpičky a hledáme systém, jak je
vyřadit...
A je tu poslední rozjížďka, zjistili jsme, že Pumpičky již pochopily, že též nejsme jen plácači vody, neboť mi vodáci... A
nechali si nás nakonec... I třetí rozplavbu vyhráváme s náskokem skoro půl lodě, i když tentokrát se soupeř držel statečně...
Takže výsledek, tři rozplavby a tři vítězství, počítají se 2 lepší časy, máme druhý nejlepší čas hned za profíkama...
Propadáme lehké euforii, že kdyby snad náhodou...
Zbývající část závodu se jede vyřazovacím systémem, stylem šestý s pátým o páté místo, čtvrtý s třetím o třetí a druhý s
prvním o vítězství...
A je tu konečně řada na nás, ladíme poslední detaily, někteří už jsou docela unavení, přeci jenom je to fuška, zvlášť pro naše
mladší motory... A startér už hlásí start do deseti vteřin a vpředu udělala nervozita své, vyrazili jsme dřív. Znovu tedy na start
a druhý pokus... Výstřel a my jedem... Cítím, že do toho dávají všichni naprosto vše, ale bohužel na bobuláky veslaře to
nestačilo. Prohráváme o vteřinu, což je téměř víc jak půl lodě... Avšak nejsme zklamáni, máme radost sami ze sebe, protože
všichni udělali vše co bylo v jejich silách... Gratulujeme Pumpičkám a užíváme si druhého místa... Děláme skupinové foto
naší bezva posádky, která se určitě neztratila a v nabité konkurenci ukázala, že lze dokázat velmi mnoho, když se táhne za
jeden provaz.
Takže za rok či dříve či později, přijedeme my, vodní skauti, v plné síle a uvidíte ten tanec...
Nejeden dík však patří všem, co se o tento skvěle vydařený den postarali, upřímně se těšíme na další ročníky.
A-hoj
Přístav vodních skautů Neratovice
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XII. Meandry 2007
Boj o Mimoňské pádlo
Štafeta 5 členných posádek, pořádaná střediskem Ralsko Mimoň
Termín: 8.-10.6.2007
Místo: Mimoň-Hradčany a okolí
Prezentace: Skautský dům Mimoň
Startovné (na posádku): 250 Kč

Pozor letos veliká změna!!! Ubytování a prezentace je v Mimoni na skautském domě!
Závodní tratě zůstávají stejné.
Přihlášku najdete v příští kapitánské poště a taky na www.meandry.ic.cz , kde ji budete moc
vyplnit a odeslat v elektronické podobě.
Kategorie:

1.

Skauti, rok narození 1997-92, kormidelník starší 18 let
Skautky, rok narození 1997-92, kormidelník starší 18 let

2.

Roveři, rok narození 1991-89
Rangers, rok narození 1991-89

3.

Mlaďoši, rok narození 1988-78, povolení jsou i smíšené posádky

4.

Veteráni, 1977 a starší, povoleny smíšené posádky

5.

Veteránky,1977 a starší
Kategorie se otevírá, pokud jsou alespoň tři přihlášky

Ubytování: Ve vlastních stanech
Stravování: Pořadatel zajišťuje pouze sobotní oběd (sekaná, chléb, hořčice a okurka)
Občerstvení: Po celou dobu akce zajištěno
Kontaktní osoba: Jan Šantora-Cipajs
Kontakty a informace:Web: www.meandry.ic.cz
e-mail: 2.ovsH2O@seznam.cz
Kvído
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Vážení přátelé sportovního hecování a extremních výkonů, dovolujeme si Vás pozvat na
Jedinečný Sraz Opravdových Borců

trimaraton SOB CUP 2007
6. ročník
závod Českého poháru ve vodáckém tříatlonu
sobota 14. 4. 2007 Praha

Pořadatel:
Kategorie:

4. přístav VS Praha

Disciplíny:

1.
2.
3.

jednotlivci – muži
dvojice – mix, muži, ženy
všichni závodníci starší 18 let
běh 42,195 km - asfalt, polní cesty
kolo 42,195 km - silnice
sjezd na divoké vodě 42,195 km - řeka Berounka (WW I – II)

Závod bude zahájen běžeckou částí, dále bude následovat cyklistický okruh, poté sjezd divoké
řeky a na závěr možná i sladké překvapení.
Prezentace:
Skautský areál Křížek - Pitterova ul. Praha 3 - Žižkov
zastávka tram č.9 a 26 - Olšanská
pátek 13. 4. 2007, 18,00 – 21,00 hod.
Porada a výklad tratí: pátek 13. 4. 2007 od 21,30 hod.
Start:
loděnice TJ Slavoj Praha, V Náklích 1 Praha 4-Braník

sobota 14. 4. 2007 v 8,00 hod

Vyhlášení výsledků:

Po doběhu posledních závodníků na loděnici TJ Slavoj Praha

Startovné:

při přihlášení do 1. 4. 2007 - 120,-Kč za závodníka.
Po termínu 1. 4. 2007 se startovné zvyšuje na 180,- Kč za závodníka. Startovné
bude splatné při prezentaci.

Přihlášky:

Zaslat do 10. 4. 2007; David Waraus, Stoliňská 17, 193 00 Praha 20, nebo Email: jupp.16pvs@seznam.cz
POZOR! Konečná uzávěrka přihlášek je 13. 4. 2007 ve 22,00 hod.!!

Informace:
Upozornění:

•

Ceny:

První v jednotlivých kategoriích obdrží putovní poháry a diplomy, dle možností i ceny

Kulturní zajištění:

Ubytování:

na jupp.16pvs@seznam.cz či na www.zazavodtesi.unas.cz
Přihláška musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu a datum narození
jednotlivých závodníků (ke stažení na www.zazavodtesi.unas.cz
•
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá
zodpovědnost za škody na materiálu, psychice a zdraví závodníků. Závodníci
jsou povinni poskytnout první pomoc osobě, jejíž život je ohrožen i za cenu
přerušení závodu.
•
Závodníci musí umět běhat, plavat, jezdit na kole a lodi. Cyklistický okruh
musí závodníci absolvovat s přilbou, vodáckou část s vestou a sjezdovou lodí
dle pravidel kanoistiky na divokých vodách. Není možné použít typů lodí pro
rychlostní kanoistiku.

Pár hodin před závodem – v pátek od cca 20 hodin promítání
dokumentu Red Bull DOLOMITENMANN 2005, 2006
Red Bull SUMMER SPORTS COMPILATION 2005
Ve skautském areálu „Křížek“, Pitterova ul. 1, Praha 3
zajistí pořadatel ve skautském areálu Křížek , pro otrlé pod "Stanom", popřípadě
hotel "širák"

" AHOJ !! "
vodáci z Prahy.
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Eskadrové Eskymácké slavnosti 07
Tentokrát byly vyslány 3 sedmičlenné expedice, aby zmapovaly cestu a pobyt zábřežského rodáka Jana Eskymo
Welzla (JEW) na dalekém severu.
Expedice byly financovány městy Zábřehem n. Mor., Hamburkem a Dawsonem, ve kterých JEW žil a která měla
zájem na tom, aby jejich městská musea mohla uspořádat expozici o životě prostého středoevropana, který se
zapsal do historie osídlování dalekého severu.
Zopakovat jeho cestu z Irkutska k Severnímu oceánu, postavit si obydlí, získávat potravu a zboží a komunikovat
s domorodci nebylo vůbec snadné. Předtím ale musely vymyslet své pokřiky a sestavit seznam věcí, které taková
expedice musí s sebou mít. Za každou zapomenutou věc musely draze zaplatit v měně platné na územích po
obou březích Beringova průlivu – Čukotalasech. Navíc musely pátrat po artefaktech svědčících o pobytu JEW
v nejrůznějších místech od sibiřských plání, po americko-kanadské pomezí.
Na závěr každá expedice uspořádala prezentaci s fundovaným výkladem o fenoménu JEW s nápaditě
naaranžovanou výstavkou artefaktů s podrobným textem informujícím o účelu použití a mnohdy i osudu
jednotlivých exponátů. Laikové nestačili žasnout, jak cenné informace lze získat podrobným archeologickým a
jiným výzkumem nálezů a jihli při zprávách o pohnutých osudech jejich dalších majitelů.
Věřme, že porota hodnotící prezentace byla objektivní a nenechala se ovlivnit uspořádanými rauty a přípitky, ani
množstvím zúčastněných V.I.P. a spravedlivě ocenila historicko-kulturní přínos expozic pro návštěvníky muzeí.
Sten

Kotorský závod
proběhne dne 5. 5. 2007 od 8:00 (prezence) do cca 15:00 (dle počtu posádek).
Propozice a přihláška na internetu www.roveri.cz
Spacák Flotila

O tématech Navigamů
Původní idea, že pro téma Navigamů se vyhledá patřičně kulaté a významné výročí z námořní historie je
opravdu geniální. Soudím tudíž, že je škoda ji snižovat (tu ideu a nakonec i námořní historii) navrhováním
pohádkových témat, byť i tak krásných, jako je o Sindibádovi námořníkovi.
Odtud už není příliš daleko k Pepkovi námořníkovi a pak už lze lehce přeskočit třeba k hraběti de Péyrac,
Sandokanovi, Šogunovi... Možná, že některým zastupitelům, oficiálním hostům, či sponzorům by to nepřipadalo
příliš laciné a podbízivé, ale mi ano. Asi bych nedokázal prezentovat jim celonárodní akci s mezinárodní účastí
na podobná témata a zvát je na ni.
„Vhodných“ literárních hrdinů lze najít celou řadu, v budoucnosti jistě budou vznikat další. Mají ovšem jeden
zásadní nedostatek: nemá smysl je studovat (ani to jaksi nejde). Navíc jejich, jistě šlechetné činy, už byly velice
efektně naservírované publiku na stříbrných plátnech. Nechtějme se měřit s filmovými společnostmi, jejichž
cílem je kasovní úspěch. Vždyť náš cíl je a také do budoucna musí být jinde.
Hra je totiž nejen výchovným prostředkem a zdrojem emocí.
Je i krásnou příležitostí k osvojení reálných vědomostí. V našem případě právě z námořní historie. A to u výše
uvedeného typu témat dost dobře nejde.
Po každém Navigamu uvízne v mozkových závitech jeho účastníků něco z námořní historie.
To je dobře a tak v tom pokračujme.
Navíc je tu obrovská výhoda po čase témata zopakovat. Co takhle 150 let od vylodění spojenců v Normandii, či
750 let od založení Velké Hanzy?
Má to ale jednu obrovskou nevýhodu. My už to nebudeme moci porovnat.
Sten
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NÁMOŘNÍ AKADEMIE
NEWS
Námořní akademie na vodáckém bále
v Neratovicích (2. – 4. 2. 2007)
Letos se úplné zakončení Námořní akademie 2006 odehrálo na plese Přístavu vodních skautů Neratovice. Na
tomto víkendu se uskutečnily i opravné čekatelské zkoušky.
Někdo do Neratovic přijel již v pátek, ale většina dorazila až v sobotu. Nás pár, co dorazilo už v pátek, večer
vyrazilo do místní francouzské restaurace pod vedením Pumpy. V sobotu ráno vypukly již zmíněné opravné
zkoušky, které se naštěstí týkaly pouze pěti lidí. Ostatní jsme pod vedením bocmanky Katky vyrazili na obhlídku
Neratovic (Spolanu jsme ale neviděli☺). Odpoledne nás čekal místní bazén s tobogánem. Sice jsme šli asi jen
čtyři, ale rozhodně to za to stálo, protože vodní skauti a voda k sobě prostě patří! Po návratu z bazénu se
vyhlásilo, jak kdo dopadl u opravek. Až na dva všichni Čekatelskou zkoušku úspěšně složili.
Už se blížil večer a většina se začala připravovat na ples. Ale byli zde i tací, kteří to nechávali až na
poslední
chvíli
(že
Šalupo☺). Jakmile jsme
se všichni hodili do gala,
vyrazili jsme. První, co
nás při vstupu do sálu
zaujalo, byla bohatá
tombola, ve které hlavní
cenou, jako obvykle, byl
víkendový
pronájem
Škoda auta, ale mnozí z
nás měli oči jen pro
skvělou
plastovou
popelnici na kolečkách.
Asi ve 20:00 zahájil ples
Jéňa z Neratovic a po
jeho uvítání se mikrofonu
ujal kapitán přístavu
Pytlík, a dokonce i Vezír,
který
opět
prohodil
několik vtipných hlášek, ale i vážných slov. Pak již začala hrát hudba a netrvalo dlouho a taneční parket se
zaplnil. Během plesu proběhlo několik soutěží, na kterých se Námořní akademie předvedla svými
schopnostmi☺. Asi největší šum byl ale při vyhlašování tomboly, ve které Šalupa vyhrála již zmiňovanou
popelnici.
Co dodat, ples byl úplně skvělý, zábava byla a tak jsme se rozloučili s Námořní akademií 2006 jak jen
nejlépe to mohlo jít. Doufám, že za rok bude ples opět tak super, jako byl letos. A závěrem bych proto za NA
chtěl poděkovat, že nám Přístav Neratovice umožnil se tohoto super bálu zúčastnit.
bocman Kvído
NA
Slovo NA - obyčejná předložka? Pro někoho možná ano. Pro mě však magické slůvko plné vzpomínek a
jedněch z nejkrásnějších zážitků dosavadního života … Zavítejme spolu do příběhu, do osudu jedné dívky, která
byla tak odvážná - či snad tak pošetilá – kdo ví? A vydala se na Walrus.
~*~
podzim, léta páně 2005
Do našeho rodného přístavu se vrací skupinka statečných námořníků donedávna sloužících Jejímu
Veličenstvu Anglickému a plavíc se při Námořní akademii na lodi Walrus. Neprozradíc nic o svých
dobrodružných cestách, špitají si tajemné příběhy a jen občas něco utrousí, podněcujíc naši zvědavost a dávajíc
podklady pro dohady. Každý z přístavu by chtěl jet. Zažít tu dřinu i veselí, zavítat do tajemných krajů a
především se přesvědčit, zda je pravda to, co se povídá – zda opravdu poteče jen pot, krev a slzy…
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~*~
16. srpna, léta páně 2006
Podívám se na své vlhké ruce a poposednu, nervózně se zahledím ven. Za oknem se míhá neznámá krajina.
Je to zvláštní, neuběhl ještě ani rok od návratu našich krajanů domů a já nyní mířím opačným směrem. Putuji do
neznáma, vstříc širému oceánu, novým lidem i zážitkům. Jsem strašně nervózní. Plná napětí a na mysl se mi
neustále dere věta:
„Ještě pořád se můžu vrátit!“
Sluneční paprsky vesele tančí po mé ztrhané tváři, která je stejně jako moje rozlámané tělo zalévaná salvami
potu a na které sídlí křečovitý úsměv. Stojíc nehnutě v pozoru na palubě lodi Walrus, s těžkým břemenem na
zádech, sbírám všechny mé síly v předtuše toho, co mě ještě čeká…
17. srpna: „Soustřeďte se, přemýšlejte!“, snaží se nás podnítit důstojníci. A pořád jen to samé znovu a
znovu. Přednáška za přednáškou! Vnímat? Zrovna teď? Po tak dobrém obědě? I když, na druhou stranu, je to
docela zajímavé…
18. srpna: No fuj! Vše se na mě lepí! Tomu by člověk ani nevěřil! Že by někdo v noci potají v podpalubí
zase kradl gumové medvídky, to by mi zas tak moc nevadilo, ale tohle! Celá zásoba medvídků vybouchla! A ke
všemu ta odporná lepivá hmota pokryla celou loď! Dokonce nás slepila dohromady! Ale co, na druhou stranu ta
hmota je fakt výborná! Přesto se snažíme dostat z podpalubí ven a omýt se. Není to však nejlehčí…
20. srpna: Ležím uprostřed velké, měkké postele, skrz pootevřené okno sem proudí teplé sluneční paprsky a
já si nerušeně užívám toho nicnedělání, toho volného času… Když náhle projede mým ušním bubínkem ostrý
zvuk zařezávající se mi do morku kostí, vytrhne mě ze snu a pokoj zmizí. Vyskočím ze spacáku a házím na sebe
své oblečení za velice „příjemného“ hlasu z paluby: „…10..9..8…“ Ještě invazivní balíček, jmenovku a pádím
ven - pozdě! Trest mě nemine a hned na to vyrážíme vstříc každodenní dřině, při které se zadýchá nejeden otrlý
námořník…
21. srpna: Zzzima! Je mi zima! Neuvěřitelná zima! Tiskneme se k sobě více a více, hledajíc teplo u
ostatních, ale nějak zvlášť to nepomáhá. Má víčka stále neklesají, tělo se nepřestává třást a zuby nezadržitelně
drkotají dál. Potřebuji spát! Odpočinout si! Vždyť to bylo tak náročné! Ale máme dost perel! Avšak na co mi
nyní jsou? Zpět na loď se musíme dopravit sami, žádné perly nepomůžou! Ale to až zítra! Avšak do rána je ještě
spousta hodin…a ta zzzima…!
24. srpna: Veselá hudba mi zní v uších a mé tělo se zmítá v rytmu divokého tance. Dopluli jsme do Ria de
Janeira v době slavného karnevalu. Okolo mne vidím samé rozvášněné oči, široké úsměvy a spoustu masek.
Zvonivý smích mi zní v uších, stejně lahodně jako chuť „královského“ jídla lechtající mě na jazyku…
25. srpna: Ticho, tak nezvyklé a tajuplné. Tak prapodivně zvláštní ticho! Okolo mne sedí skupinka lidiček,
zahloubaných a přemýšlejících. Mám stejné pocity, sklíčenost, smutek…
Napadá mne jedna věta a tak pronesu do ticha: „Ještě pořád se můžeme vrátit!“
„Kam?“,dostane se mi odpovědi. …Vždyť loď kotví v přístavu…
~*~
6. října, léta páně 2006
„Raz, dva tři a výskok!“, snaží se hlas překřičet hudbu, „a znova!“ Irské či skotské? – prostě naše tance!
Ano! Jsem zpátky, byť na chvíli! Zpět, abych znovu vyzkoušela svoji vytrvalost, odhodlanost, chuť riskovat a
prověřila své znalosti ve zkušebních testech.
~*~
18. listopadu, léta páně 2006
„Klid, hlavně klid. Krev mi nevadí, opravdu ne! Musím ji zachránit! Jen zastavit to krvácení! To přece
zvládnu!“, přesvědčuji samu sebe při hromadné nehodě na naší palubě a snažím se oživit koho se dá, sebrat
hysterické holce prášky či uklidnit opilce. Poté se snažím neutopit sebe ani zachraňovaného při nácviku
hromadného tonutí v moři a dokončit všecky testy.
~*~
19. listopadu, léta páně 2006
Už je to tu! Závěrečný nástup! A já se pořád jen v duchu ptám: „Uspěla jsem, nebo ne?“ Uspěla! Zvládla
jsem to! Jsem šťastná, strašně moc! Zakousnu se do rtu, nechci brečet! Oči mě pálí, skoro nevidím. Poslední
obětí, poslední slova... Uvidím vás ještě někdy? Všichni jsou z tak daleka!
~*~
6. února, léta páně 2007
Přišel mi dopis…Skoro brečím štěstím - vždyť kdo by nebrečel? Vracím se! Opět popluji ve službách Jejího
Veličenstva! Avšak tentokrát to bude jiné, již nejsem kadet. Trochu mě to mrzí, avšak zas tolik se nezmění –
stále to bude dřina, krev, pot a slzy. Stále to bude ten slastný pocit překonávání se. Stále to budou zážitky na celý
život, nedocenitelné zkušenosti a lidé, co při mně budou stát navždy. Stále to budou salvy smíchu, okamžiky
štěstí a splněných snů…
bocmanka Káťa
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Zápis z jednání HKVS, které se konalo v Praze 12. 2. 2007
Začátek: 17:00, konec: 19:15
Přítomni: Vezír, Majda, Professeur, Myšák
Omluveni: Béďa ,naJa, Jaruška
Hosté: Bořek Slunéčko, Pavel Česák, Vlasta, Jack, Amateur, Oskar, Banán
Program jednání schválen.
1. Projednání doplňků a změn ke smlouvě o správě HMS Tortuga s br. Slunéčkem. Sporné body budou
společně doladěny - návrh předloží br. Slunéčko do 16. 2. 2007 elektronicky Myšákovi.
2. Myšák informoval na základě podnětu br. KinKonga o střetu termínu ÚLŠ s volebním sněmem KVS. I
my, bohužel, plánujeme dlouho dopředu a nemůžeme tedy termín měnit. Kalendář není nafukovací a
vždy se s nějakým termínem střetneme. Účast by měla být zajištěna formou delegátů z přístavů a oddílů.
3. Myšák seznámil účastníky se zpracovaným zámyslem přístavu Nymburk - Modrá flotila -Rozvoj
skautské základny Tortuga. Děkujeme za práci v této oblasti a pověřujeme Myšáka doladěním návrhu
tohoto projektu se zpracovateli v oblasti konkrétních cílů, hodnotících ukazatelů a zpětných vazeb odeslat do Nymburka do 18. 2. 2007
4. Zápis z jednání KVS v lednu není na webu HKVS - zveřejnění zajistí Majda přes Pony - splnit do 16. 2.
2007
5. Koordinace webových informací - koncepci zajistí Wanaču s Majdou - kontakt ihned
6. Žádným ze zpravodajů KVS nebyl Myšákovi předložen návrh bodů pro doplnění jednání KVS do
volebního sněmu
7. Připomenutí povinnosti zpravodajům k přípravě zprávy za své oblasti na volební sněm KVS
8. Seznámení s dílčími výstupy na kandidáty do funkcí v KVS zpracované návrhovou komisí a předložené
Jindrou Kolářovou. Návrh vzešel pouze z Jihočeského kraje na br. Vezíra a do týmu s ním na br. Flinta.
9. Komentář k hlasování o funkcích v KVS v novém období - konstatováno, že v návrzích chybí konkrétní
jména. Schválen Myšákovi text dopisu k tomuto tématu, který Amateur zveřejnil na webových stránkách
HKVS.
10. Projednán stav ve výchovné oblasti - mimo Námořní akademie není KVS v roce 2007 pořádána žádná
vzdělávací akce pro VS!!!
11. Myšák zpracuje žádost o financování nákupu materiálu pro vystrojení Severky pro Výkonnou radu
Junáka - splnit do 24. 2. 2007
12. Informace o valném sněmu Junáka a kvótě pro volbu delegátů: místo - Havířov, termín 11. - 13. 4. 2008,
kvóta na 1 delegáta 85 reg. Členů.
13. Informace: od března bude testována nová forma BIRDOSU- zlepšení výstupních sestav apod.
14. KVS objednána publikace Bezpečnost na vodě. Zaráží nás skutečnost, že přístavy a oddíly nevyužily
možnost výrazné slevy. Jaruška zajistí objednání celkem 20 výtisků - z toho 2 ks pro KVS, 15 ks pro
přístav OMAHA a další 3 ks dle objednávek.
15. Oskar předložil návrh na převod majetku zakoupeného v minulých letech SHP. KVS souhlasí, aby byl
převeden pod správu nově vzniklého oddílu OS emeritních činovníků VS. Oskarovi byly navrženy
možné právní subjekty, které by klub mohly zastřešit.
16. Pavel Česák s Majdou mají připravenu verzi obsahu CD, které bude předáváno účastníkům jarního
semináře K+K.
17. Myšák zašle Bořkovi elektronickou verzi strategického plánu využívání a rozvoje Tortugy. Splnit do 18.
2. 2007
18. Majda zpracuje, shromáždí a případně vyhodnotí dle zadání Vezíra dotazník na webové stránky HKVS v
oblasti Řádu vodních skautů. Výsledky musí být projednány a schváleny na jarním semináři K+K.
19. Volební sněm bude muset v úvodu rozhodnout, zda budeme volit dle nového organizačního řádu, nebo
dle statusu HKVS (paritní zastoupení a volby zpravodajů ).
20. Na sněmu bude proveden průzkum zájmu o promítání filmů dle nabídky Amateura - viz. webové stránky
HKVS.
21. Pavel Česák připomněl výročí 60 let 1.VLŠ, která proběhla v roce 1946.
22. Vezír a Majda připraví insignie a dekrety pro udělení vyznamenání Stříbrný a Bronzový bobr dle
schválení na Tortuze 12. 12. 2006.
23. V rámci ÚLŠ bude představeno mimo jiné i nové české vydání Skauting for boys.
Zapsal: Myšák
Upravila: Majda
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Něco málo o PÁDLE
Stejně tak jako u lodí, k jejichž pohonu jsou stvořena, závisí volba pádel na druhu aktivity, které se hodláme
věnovat. Vybrat si můžeme ze spousty malých, velkých, krátkých, dlouhých, hranatých, kulatých, rovných,
prohnutých nebo všelijak pokroucených. Jak na to?

Kanoistická pádla
Víme už, že kanoistické pádlo se skládá ze tří hlavních částí: listu, žerdi a hlavičky. Většina českých vodáků dává
přednost tzv. slalomovému typu pádla, tj. s listem dlouhým cca 40–45 cm. Poměr délky listu k jeho šířce bývá u
slalomových pádel přibližně 2:1. Pro tato pádla je typická T – hlavička. Slalomová pádla jsou nejvhodnější pro
turistiku na řekách jako je Lužnice nebo Sázava, pro putování po
rovné hluboké vodě je lépe dát přednost tzv. rychlostnímu typu.
Ten má delší a užší list (poměr délka : šířka může být i 3:1) a často
také hruškovitou hlavičku („palm–grip“), která je při dlouhých
cestách příjemnější do ruky.

Vhodná délka kanoistického pádla
Diskuse o správných délkách pádel se vede neustále a asi nikdy
neskončí. Názory se mění a vyvíjejí spolu s vývojem lodí a nových
stylů. K notoricky známým doporučením typu: na divokou vodu
pod rameno, na hlubokou pod bradu, letos přidáme některá
zajímavá doporučení, která jsme pro vás sesbírali v zahraničí.
Znovu však připomínám, že všechna doporučení je třeba chápat
jako orientační, neboť pohodlná délka pádla je individuální a i u
dvou stejně velkých a stejně silných kanoistů, pádlujících na
stejných lodích, se může dost lišit. Zde je tedy rada podle N.
Whitesella: na rovné zemi si klekněte resp. sedněte do své kanoe,
upažte jednou rukou (musí být vodorovně) a uchopte do ní pádlo
hlavičkou dolů. Pokud je nyní hlavička opřena o zem a vy držíte
upaženou rukou pádlo v místě přechodu mezi žerdí a listem, je to
„vaše“ délka. Nespornou výhodou této metody je to, že kromě
vašich tělesných proporcí bere v úvahu i loď, jejíž velikost je pro
výběr pádla neméně důležitá. Pro větší jistotu správné volby
doporučuje autor „v akci“ otestovat i pádlo o cca 5 cm delší i
kratší. B. Dorfman doporučuje posadit se zpříma na podlahu a
pádlo postavit opět hlavičkou dolů. Pádlo vhodné délky by přechod
žerď – list mělo mít asi 5 cm nad vaší hlavou.

Kajakářská pádla
Začněme pro změnu délkou: na divoké vodě jsou nejběžnější pádla
okolo 200 cm jen výjimečně bývají kratší než 195 a delší než 205
cm. Se stále zesilujícím zájmem o hraní a rodeo se z trhu vytrácejí
délky nad 206 cm. Cílem už není jezdit rovně a rychle, hra s vodou
vyžaduje větší obratnost a rychlé reakce – tomu vyhovují pádla
kratší. Turistiky se tyto proměny netýkají, stále platí: na dlouhé
cesty – dlouhé pádlo. Pro určení délky kajakářského pádla je
rozhodující pohodlná šíře úchopu, proto je důležité si své první
pádlo před koupí vyzkoušet (nejlépe na vodě). A podle čeho se tedy
při výběru orientovat? Odborníci tvrdí, že optimální úchop je cca
10–12 cm od začátku listu a proto zvolte pádlo, které se vám bude pohodlně držet právě v takovém místě (držíteli pádlo blíže listu, omezuje to možnost ponoření skutečně celého listu při záběru, větší vzdálenost jde zase proti
trendu zkracování a větší pohyblivosti). Tato metoda bere v úvahu i různé délky listů (dvoumetrové pádlo s listy
dlouhými 45 cm se bude držet jinak než stejně dlouhé s listy pouze 35 cm). Délku ale samozřejmě ovlivňuje i styl
pádlování – agresivní jezdec s vysokou frekvencí záběrů dá přednost kratšímu, zatímco pomalejší a spíše
defenzivní kajakář by měl volit pádlo o několik centimetrů delší.
Již zmíněná podmínka ponoření celého listu při správném záběru úzce souvisí s celkovou hmotností pádla.
(Říkáte, že to nedává smysl? Uvažujte se mnou: pokud pádlem zabírám tak, že třetina listu není ponořena, je tato
část při záběru úplně nefunkční a tedy zbytečná. Taková 1/3 listu už něco váží – záleží na materiálu, samozřejmě
– proč ji tedy při každém záběru znovu zvedat, když ji nepoužívám? Stačí mi menší a lehčí list!).
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