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Pár slov o vlastenectví

Kapitánky a kapitáni!
Na stránkách Junáka z let 1945-46 jsou
mj. i fotografie vodních skautů stojících
v plné parádě čestnou stráž u pomníčků
padlých během posledních dnů a týdnů
druhé světové války (pro neznalé: World
War II). Po tolika letech je den 8. (dříve
9.) května vnímán již jen jako jeden z vítaných státních svátků, letos bohužel
připadající na neděli. Pokud je někde
připomínán důstojným položením kytice nebo shromážděním, skauty abys při
tom pohledal (až na několik oldskautů
nebo činovníků). Postát u pomníčku nebývá za odměnu, ale v lepším případě je
vnímáno jako nezbytná součást místního zviditelnění. Skoro se zdá, že jsme si
tuto tradici zredukovali na pouť k mohyle na Ivančině (zdůrazňuji a podtrhuji
ji).
Přesto či proto mi dovolte pár slov
o vlastenectví. Někde na začátku byla
Baden-Powellova služba Bohu a králi,
u nás Svojsíkem upravená na službu
vlasti, jinak řečeno výchovu k vlastenectví. Já osobně ji vnímám jako výchovu
k aktivnímu občanství.
V minulých dnech jsme s větším či
menším zájmem sledovali svatbu následníka následníka britského trůnu
a trochu s údivem sledovali ty desetitisíce (statisíce?) lidí, kteří to brali jako národní slavnost. V minulých dnech a týdnech jsme také s menším nebo větším
zájmem sledovali, jak se naše hlava stá-

tu ztrapnila během diplomatického protokolu. Ostudu svou vlastní si při tom
připustil jen málokdo, to spíše se naivně
radujeme nad výletem českého krtečka
do vesmíru.
Jenže je tu ještě něco dalšího: „Tak nám
zabili bin-Ládina…“ a „V Praze pozatýkali
osm lidí z radikální islamistické organizace Džaamat Šariat“. Obojí je asi dobře,
ale obojí asi vystupňuje tlak i na ten náš
malý členský stát Evropské unie. Budeme ochotni pomoci té naší malé vlasti
tím, na co budou síly stačit? Budeme
ochotni organizovaně nastoupit k nějaké pořádkové, kurýrní či humanitární
akci? Budeme aktivní nebo budeme především chránit svěřené děti a to trochu
nebezpečné nebo nepříjemné konání
necháme na Integrovaném záchranném
systému, Policii, humanitárních organizacích?
Nedávno jsme předložili jedné skupině skautů takovýto problém: velká voda
vám vyplavila tábor, ale stihli jste evakuovat do školy někde mimo zátopové pásmo. Starostka vás požádala o pomoc při
ubytovávání dalších vyplavených, kupř.
vydáváním přikrývek. Jak se zachováte?
Překvapila mne jednoznačná odpověď:
Okamžitě všechny děti dopravíme rodičům.Ach, ano. Ti, kdo odpovídali, jsou
zvyklí vést děti, méně však vychovávat
skauty. Skaut nedělá jen to, co mu chutná, ale i to, co mu chutnat nemusí, jestliže tím slouží vlasti a bližním.
Kapitáni a kapitánky!
Výchova k vlastenectví není jen úcta ke
státní vlajce, v čemž jsme mistry. Je to
i výchova k naplnění hesla „Buď připraven!“.
Věřím, že to aktivní naplnění všichni dokážeme a doufám, že naznačené
možnosti nenastanou.
Vezír =V=

Na činnost Sítě vodních skautů poskytly od vydání minulého čísla do
uzávěrky tohoto čísla eKP dobrovolný desetikorunový příspěvek za každého registrovaného člena následující přístavy a oddíly:
534.14		

středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto		

720 Kč

514.11		

středisko Jilemnice				

280 Kč

214.02		

PVS Poutníci Kolín				

1020 Kč
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Aprílové jednání Hlavního kapitanátu
Dubnové zasedání se uskutečnilo
v polovině měsíce, 14. dubna, tradičně v Praze. Na programu bylo
hodnocení jarního srazu, propagace vodáckých doplňků, hospodářská komise, ale také Severka
a otázky Tortugy.
JARNÍ ÚSTŘEDNÍ SRAZ KAPITánů
Jarní sraz měl přes svůj celkový
úspěch několik nedostatků. Jedním z nich byli lektoři na bazénu.
Napříště proto musíme věnovat
větší pozornost i výběru externích lektorů. Kladně byl naopak
hodnocen společný sobotní oběd
celého HKVS. Rádi bychom zlepšili
také práci komisí. Jejich činnost by
měla být kontinuální a nejenom
nárazová na srazech. Dostanou
vždy přesné zadání, co mají vyřešit, a výstupem jejich práce bude
řešení s konkrétními lidmi a daty,
které splní v rámci své komise. Důležitou úlohu musí napříště hrát
jejich předsedové, kteří musí řídit
jejich činnost i mezi jednotlivými
srazy.
Napříště budou na sraze přítomny pouze skautské prodejny s doporučením ústředních orgánů.
HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
Dalším podnětem byl návrh na
založení hospodářské komise.
Kapitanát je především metodická skupina, a tudíž nemá tolik

?

Co se projednalo na jednání
HKVS v dubnu ve zkratce:
• zhodnocení jarního srazu K+K
a doporučení pro další srazy
• schválení zkušební komise
zkoušky vodáckého minima
pro Liberecký kraj
• koncepce archivu HKVS
• založení hospodářské komise
• otázka aktuálního vztahu
HKVS k Tortuze
• převoz Severky na Kovářov
a její oprava
• propagace vodáckých doplňků

energie a kapacit na to, aby řešil
i hospodaření. Hledáme tedy lidi
schopné a ochotné vytvořit tým
hospodářské komise. Jejím úkolem
bude zejména příprava rozpočtu
KVS a dlouhodobé finanční plánování, vyhledávání zdrojů financování a účetní podpora projektů VS.
Zájemci se mohou hlásit na mail
HKVS: podpalubi@hkvs.cz.
TORTUGA, SEVERKA a DALŠÍ
HKVS nedlouho před zasedáním
obdržel Oskarův dopis, žádající
vysvětlení některých poměrů na
základně Tortuga. Vezír požádal
správkyni o vysvětlení a odpověď
předá Oskarovi.

Co se týče projektu Severka, rýsuje se další posun. Peníze od pojišťovny jsou již k dispozici, proto
bude Severka převezena na Kovářov, kde se provede dostrojení. Vše
by měla pokrýt pojistka, kapitanát do projektu Severka nemůže,
a proto ani nebude vkládat další
finanční prostředky.
Blíže jsme se také zabývali koncepcí archivu HKVS, kromě hospodářské dokumentce v něm jsou
nyní téměř kompletní ročníky
Kapitánské pošty od roku 1990,
dokumentace k P550, materiály z některých LŠVS od Aliho nebo
materiály HKVS z konce 60. let.
Hvězdář také zajistí spolupráci
s institutem ABS ohledně dokumentů, které již HKVS nepotřebuje archivovat (remitenda KP, staré
dekrety apod.).
Schválili jsme také zkušební komisi pro konání zkoušky vodáckého minima v Libereckém kraji, která se bude konat 22. května.
Pavlík také informoval, že od jarního srazu jsou k dispozici vodácké
doplňky skautské stezky. Zakoupit je můžete v JUNu. Brzy budou
k dispozici i nášivky k vodáckým
výzvám.
Příští zasedání se uskuteční již
9. května od 10 hodin v Praze na
Senovážném náměstí.
Liška

Už odebíráš infokanál
vodních skautů?
Je to jednoduché!
Po přihlášení na Skautskou křižovatku přejdi do nastavení svého účtu (http://
krizovatka.skaut.cz/zmena-mych-udaju/), v dolní části si zaškrtni odběr informačního kanálu „Vodní skauting“ a pokud neodebíráš Kapitánskou poštu,
můžeš si zaškrtnou i tu (neovlivní to odběr přes web HKVS).

Více informací v Kapitánské poště 10/2010 nebo v článku na webu HKVS.
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Oceňte své hrdiny: 20 let práce VS
I mezi námi jsou hrdinové. Hrdinou je ten, kdo nasadil život při
misi v Iráku, ztratil zdraví v totalitním žaláři i ten, kdo pomohl při záchraně sousedů během povodní.
To jsou hrdinové, o kterých se píší
knihy a novinové články.
Ale jsou i jiní, méně viditelní.
Věnují volný čas dobrovolnému
výchovnému působení na mladší
kamarády, skauty a skautky, vlčata a žabičky dnes, zítra, příští týden, měsíc co měsíc, jsou bráchou,
mámou, tátou, učitelem (sestry
si podobně jako ve skautském zákoně dosadí ženský rod) i příští
a další a další rok. Deset let vést
oddíl nebo pak i přístav, vychovat
vlastně tři skautské generace, to
vyžaduje plné nasazení, obětování spousty času, překonání lenosti i únavy. To je opravdová služba,
která je hodna úcty a ocenění.
V přístavech a ve střediscích je
znáte, proto je oceňte pamětním
odznakem 20 let práce vodních
skautů, který k tomu účelu Hlavní
kapitanát VS letos vydává.
Po úspěšném odznaku 10 let
práce vodních skautů přicházíme
s novou variantou odznaku, který
má sloužit jako výraz uznání za
deset let souvislého vedení jedno-

tek vodních skautů Junáka v tomto
tisíciletí.
Odznak je dílem bratra Dana
Protivínského, od předchozího se
liší barvou (nyní kobaltově modrá místo světle modré) a vlajkami
signálního kódu vyznačujících číslo 20 (místo předchozího 10). Cena
odznaku je 39 Kč.
Odznak je míněn jako odznak
čestný, nikoli příležitostný či artikl
pro sběratele.
Přístavy vodních skautů či střediska zahrnující oddíly vodních
skautů samy rozhodnou, kdo z jejich činovníků má být tímto odznakem odměněn za soustavné
vedení v posledních deseti letech.

Odznaky lze elektronicky objednávat na webových stránkách
HKVS
(http://vodni.skauting.
cz/hlavni-kapitanat-vydava-novy-pametni-odznak-20-let-prace-vodnich-skautu.a174.html)
do 15. 6. 2011. Úhradu je nutné
provést do 30. 6. 2011 na účet
KVS 66655333/5500, Raiffeisenbank a. s. s variabilním symbolem
2020xxxxx, kde xxxxx je evidenční
číslo jednotky. Na pozdější objednávky nemůže být brán zřetel.
Odznaky budou objednavatelům
předány na podzimním srazu kapitánů v Plzni společně s potvrzením o přijetí platby.
Vezír

Už máte na váš tábor
vodácké
doplňky?
k zakoupení
ve skautských prodejnách a e-shopu tdc za 2 kč!
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Valný sněm Junáka a vodní skauti

Název, znak, logo

Usnesení XIII. VSJ /5
VSJ ukládá NJ a analyzovat přínosy
a rizika a finanční dopady spojené
se změnou názvu organizace. Závěry
a možné varianty změn předloží příštímu Valnému sněmu. VSJ souhlasí
s použitím znaku a loga a ukládá NJ
revidovat podobu loga a pravidla použití znaku a loga.

podmínek. Vodní skauti se k němu
samostatně nevyjadřovali, ale je
zřejmé, že máme šanci se zabývat
alternativami pro jednotky vodních skautů, možná i pro izolované
družiny – posádky vodních skautů.
KROJE

Organizace Junáka

Usnesení XIII. VSJ / 7
VSJ se domnívá, že v současnosti
není napříč hnutím ujasněno, jaké
funkce má kroj plnit, a není proto ani
zřejmé, v jaké podobě a při jakých příležitostech by měl být kroj používán.
VSJ ukládá Náčelnictvu Junáka, aby
analyzovalo situaci, vymezilo cíle, kterým má kroj sloužit, a na základě toho
navrhlo prostředky, jak těchto cílů dosáhnout.

Usnesení č. 6 obsahuje vůli vycházet vstříc organizačním jednotkám, které nesplňují podmínku
existence nabídkou alternativních

Sedmé usnesení VSJ konstatuje,
že není zcela ujasněno, k čemu
a kdy kroj používat, že je potřeba
se tím nadále zabývat. Jako výjimka zaznělo a bylo akceptováno:
„vodním skautům to jasné je.“
Zde musím jmenovitě pochválit
Dyttu, která úporným nošením
bonbónku i v sále vzbuzovala obdivné „hmmm“.
Jestliže bude nejistota v užívání
kroje dále pokračovat, bude vhodné, aby HKVS prosazoval zpětné
získání práva navrhovat a určovat kroj vodních skautů (viz Řád

odpovídají většinovému názoru
diskutujících. Samozřejmě se nikdo zvlášť nezabýval užíváním
znaku vodních skautů, který chceme i nadále používat v rámci sítě
VS, případně na místě logotypu
Junáka.
Usnesení XIII. VSJ / 6
VSJ ukládá NJ přijmout změny organizačního uspořádání, které budou
zohledňovat, že některé OJ odůvodněně nesplňují podmínky své existence
dle účinného OŘ a systemizace Junáka.
VSJ ukládá NJ formulovat jako povinnou podmínku existence OJ také jiná
kritéria, která budou alternativou ke
kritériu o minimálním počtu podřízených jednotek.

FOTO TOMÁŠ LITERA - SLUNDA

Třídenní maratón valného sněmu skončil.
V průběhu valného sněmu mi
kdosi řekl: „Vás vodních skautů tu
ani tak moc není.“ Po chvíli však
dodal: „Ale jste vidět.“ Z necelých
400 přítomných delegátů nás
v sále sedělo přes čtyřicet, o málo
víc, než každý desátý, o málo víc,
než činí podíl vodních skautů na
počtu členů Junáka. Věřím, že to
je tím, že vodní skauti jsou vidět
a slyšet i v rámci svých krajů.
Valný sněm projednal a schválil
celkem sedmnáct usnesení, která
naleznete na Skautské křižovatce.
Pominu-li usnesení, která se týkají
procedurálních otázek, jednacího
řádu, voleb, apod., sedm z nich nastavilo směr výchovného působení
Junáka na příští tři roky. Jsou to
usnesení, která se vztahovala k tématům předsněmovní diskuze,
k tématům, kterými jsme se i my
dvakrát zabývali na posledních
ústředních srazech kapitánů. Jsou
to usnesení, která ovlivňují a zavazují i vodní skauty. Proto následující stručné shrnutí

Usnesení č. 5 se zabývá zdánlivě
formální záležitostí, kterou však já
i mnozí považujeme za výchovnou,
a to případnou změnou názvu organizace, jejího znaku a používání
loga. Již při prvním setkání by naše
značka měla zřetelně a zapamatovatelně poukazovat na dobré výchovné kvality.
Sněm stávající pravidla nezměnil, ale uložil Náčelnictvu Junáka
se jimi analyticky zabývat a závěry
předložit příštímu sněmu.
Závěry našeho březnového ÚSK
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FOTO TOMÁŠ LITERA - SLUNDA

vodních skautů, dosud jen: (35)
g) navrhovat ústředním orgánům
změny krojových předpisů v oblasti doplňků pro vodní skauty).
Výchovný program

Jak jinak, VSJ chválí zavedení nového výchovného programu, ale
nepřijalo náš návrh, aby se nadále
už nenazýval novým. Protože hlasitá část delegátů obsah i formu
kritizovala, obsahuje usnesení
překvapivý dodatek, že nemají být
odmítány fungující prvky dosavadního programu a nemají být
proskribovány oddíly, které nový
program nepoužívají.
Čerstvé vodácké doplňky nového
výchovného programu se opírají
o praxi mnoha vodáckých oddílů a jsou dostatečně pružné, aby
vyhovovaly oddílům všech odstíFOTO TOMÁŠ LITERA - SLUNDA

Usnesení XIII. VSJ / 8
VSJ považuje renovaci výchovného
programu Junáka (známou pod názvem „Nový program“) za velký přínos, souhlasí s jejími dosavadními
kroky a ukládá NJ pokračovat v práci
na „Novém programu“.
VSJ ukládá NJ provádět analýzy
funkčnosti nástrojů „Nového programu“, pověřuje NJ zajištěním jejich dal-

šího rozvoje s ohledem na prováděné
analýzy. VSJ apeluje na aktivní zapojení všech činovníků podílejících se na
výchově a všech vzdělavatelů k získání
praktické zkušenosti s novými výchovnými nástroji. VSJ vyzývá ústřední orgány, aby věnovaly i nadále zvýšenou
pozornost již vytvořenému programu
(známý pod názvem „Nový program“)
pro skautský věk a hledaly cesty, jak
usnadnit jeho používání v oddílech.
VSJ potvrzuje, že nástroje výchovného programu Junáka jsou nabídkou
a rozhodnutí o jejich využití je na samotném oddílu za podmínky respektování poslání Junáka a využívání
skautské výchovné metody.
VSJ varuje před zbytečným odmítáním fungujících prvků dosavadního
programu a před odsuzováním oddílů, které se rozhodnou „Nový Program“ do své činnosti nezapojit.
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MINIANKETA

1) Co osobně považuješ za nejdůležitější výstup Valného sněmu?
2) Jak bys ohodnotil/a Valný sněm
a atmosféru na něm?
Tomáš Popela - Tomík,
České Budějovice
1) Tento sněm nebyl nikterak revolučním, takže z něj ani nějaké
důležité výstupy očekávány nebyly.
Témata, která asi všichni znají ze
svých sněmů, byla většinou odhlasována podle doporučení Náčelnictva, tj. nebudeme se jmenovat
Skauti bez Junáka (zatím), budeme
stále nosit ty zbožňované a zároveň
proklínané košile, náš znak zůstane
takovým jakým je, takže nebudeme vnášet chaos do hlav státních
úředníků, logo bude pro děti atd.
Ještě, že jsme tam nezatáhli náš vodácký sendvič! Snad jen v pracovní
skupině pro Nový program si českobudějovická bojůvka (za podpory ostatních samozřejmě) nakonec
vymínila, že před tím, než se bude
s radostí pokračovat v dokončení
a implementaci Nového programu
do oddílů v podobě jak ho známe,
proběhne detailní průzkum, zda-li
se tento program ubírá správným
směrem, zda-li je vlastně použitelný ve většině oddílů, zda-li není příliš složitý... Jo, a taky máme zvolené
(staro)nové Náčelnictvo.
2) Atmosféra byla inspirativní,
motivační, jednání byla zpestřena vtipnými průpovídkami bratra
Špalka, Kolín byl zaplaven krojovanými skauty, počasí vyšlo... Já jsem
si letošní Valný sněm užil náramně!
DITA KUBÁTOVÁ - DYTTA
TŘEBÍČ
1) Schválení důležitých bodů(např.
apolitičnost) a naopak neschválení nesrozumitelně formulovaných
rychlokvašek (např. kroj).
2) Velmi pozitivně! Z pozice delegáta to byl můj první sněm a
měla jsem štěstí na delegáty okolo,
od nás, z Kraje Vysočina, kteří mi
ochotně vysvětlovali procesní věci,
ve kterých jsem se často ztrácela...
Už jsem jeden sněm zažila jako pořadatel (v Třebíči) a celkovou atmosféru bych označila za výrazně lepší
i z hlediska průběhu jednání.
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nů modré. Výše zmíněný dodatek
usnesení nám pak dává možnost
praxi skautské výchovy pomocí
vodních sportů a činností dále obměňovat. Základem výchovného
programu zůstává šest oblastí:
Co umím a znám, Kdo jsem, Můj
kamarád, Můj domov, Svět kolem
nás, Příroda kolem nás. Jejich pořadí není totožné s prioritami, prioritou je jejich komplexnost. Jen
plněním všech oblastí jsme skauty,
nikoli skupinami volnočasových
aktivit.
Hodnocení kvality

Usnesení XIII. VSJ / 9
VSJ považuje hodnocení kvality v Junáku za přínos a ukládá NJ zajistit
v průběhu volebního období možnost
realizace projektu „Hodnocení kvality“ na všech úrovních Junáka. Výsledky projektu HK nebudou používány
jako kritérium pro rozdělování dotací
ze strany ústředí či VOJ. Hodnocení
kvality bude sloužit jako dobrovolná
zpětná vazba pro danou jednotku
a jako informační zdroj nadřízené OJ
a Junáka jako celku.

Usnesení č. 9 na jedné straně
říká, že projektu nemá být užito
jako kritéria pro rozdělování dotací, na druhou stranu říká, že bude
informačním zdrojem i pro nadřízené jednotky.
V každém případě kritéria, byť
leckdy až příliš podrobná či mnohomluvná, doporučuji k provádění autoevaluace. Kdo se chce
zamyslet, jak svou práci zlepšovat, má nástroj. Kdo se nad svým

FOTO TOMÁŠ LITERA - SLUNDA

zlepšováním zamýšlet nepotřebuje, upadá do stereotypů, zaostává
a nepomůže mu nic.
Hlavní kapitanát hledá a bude
nadále hledat formulace pro aplikaci hodnocení kvality na jednotky
se zaměřením vodní.
(A)političnost Junáka

Usnesení XIII. VSJ / 13
Valný sněm Junáka
• vědom si historické zkušenosti
s perzekucí skautů v dobách nesvobody, zvůle a totality ať již nacistické či
komunistické;
• připomínaje si s vděčností a úctou
sestry a bratry, kteří se obětovali v boji
proti totalitním režimům, či byli za
své občanské postoje perzekvováni;
• nezapomínaje na skutečnost,
že nacismus i komunismus se vůči
skautskému hnutí vymezoval nepřátelsky i v rovině ideové, což vyústilo
v zákaz činnosti Junáka vždy, když se
tyto ideologie dostaly k moci;
• bera na vědomí skutečnosti, že některé politické strany, hnutí či sdružení hlásící se k ideovým kořenům
nacistickým, fašistickým či komunistickým jsou na území ČR registrovány
a vyvíjejí svou činnost se souhlasem či
tolerancí státu;
• respektuje skutečnost, že Stanovy
Junáka – svazu skautů a skautek ČR
v článku 1 zakotvují Junák jako nepolitické občanské sdružení, sdružující
své členy a členky mimo jiné i bez rozdílu politického přesvědčení;
A. Chápe apolitičnost Junáka především jako závazek Junáka nevměšovat
se do soutěže politických stran. Tento
závazek však není v rozporu s žádoucí snahou skautek a skautů zapojovat

se do občanské společnosti, zajímat
se o veřejné záležitosti, vytvářet si
kultivovaný politický názor. Není ani
v rozporu s aktivním zapojením skautek a skautů do legitimního politického života a to včetně aktivní činnosti
politických stran za předpokladu, že
tak činí pouze svým jménem a nikoliv
jménem Junáka či kterékoliv jeho jednotky.
B. Prohlašuje, že shora uvedená nepolitičnost skautského hnutí nevyvazuje skautky a skauty z povinnosti
zakotvené v článku 21. Stanov Junáka,
tedy povinnosti respektovat poslání,
principy a metody skautského hnutí; přičemž není každý politický ná-

Skauti a skautky ze všech středisek
a přístavů okresu Kolín, všech věkových kategorií - od dětí v podobě skrutátorů, až po babičky mazající chléb
se sádlem - se sjednotili v jeden soudržný tým při spolupráci na přípravě
a průběh VSJ.
Pro mně, jako jednoho z týmu organizátorů, bylo zážitkem zúčastnit se
chodu a přípravy této velké akce pro
více jak 500 účastníků, kde se v průběhu vystřídalo téměř 150 servisáků
pracujících dnem i nocí.
Organizátorská priorita řešit co nejefektivněji své úkoly, spojená s dobrou
náladou a neupadajícím humorem,

se velice kladně odrazila na chodu
sněmu. Štěstí přeje připraveným a my
byli! Pokud se někde vyskytnul zádrhel či změna, bylo vidět plné a odhodlané nasazení všech, aby bylo vše, jak
ze žurnálu.
Ze zpětných vazeb nejen od ústředí
jsme byli nad míru potěšeni a snažili
se dělat svou práci ještě lépe.
Zážitek jsem si odnesl silný a děkovačka v podobě potlesku a několika
mexických vln byla myslím i pro ty
nejmenší členy servis týmu krásnou
vzpomínkou za jejich snahu.
za pořadatele VSJ Ďobek

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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zor možno považovat za slučitelný se
skautskou ideou.
C. Považuje za vyloučené, aby se členové Junáka zapojovali do činnosti
nebo propagovali či i jakkoliv jinak
podporovali hnutí, směřující k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásající rasovou, etnickou, národnostní,
náboženskou či třídní zášť nebo zášť
vůči jiné skupině osob. Podpora takových hnutí, jejichž činnost je zakázána i právním řádem České republiky,
musí být chápána jako vážné porušení Stanov Junáka.
D. Vyjadřuje své přesvědčení, že nelze pravdivě zastávat a opravdově přijímat hodnoty skautingu a principy,
na nichž je založeno skautské hnutí,
a zároveň se hlásit k politickým stranám, hnutím a směrům vycházejícím
z komunistické, nacistické či fašistické
ideologie, bez ohledu na to, zda vazba
na tyto ideologie je výslovně formulována v základních dokumentech, programových prohlášeních nebo označení těchto stran, hnutí a směrů, či
zda vyplývá z veřejných projevů a činů
jejich představitelů, či ze skutečnosti,
že se hlásí k právnímu nástupnictví
či myšlenkovému odkazu takových
svých předchůdců.
E. Ukládá ústředním orgánům Junáka zabývat se touto problematikou
legislativně, metodicky i při správě organizace.

Usnesení k (a)političnosti pova-

žuji za nejdůležitější akt celého
valného sněmu. Od obnovení Junáka, od přijetí současných stanov
a přijetí Charty českého skautingu
je to další krok zřetelně vyjadřující
postoj a postavení Junáka v současné české společnosti trápené
frustrací z pragmatičnosti politiků
a velmi pomalého ekonomického
posunu „k lepším zítřkům“.
Zřetelně popisuje a rozvádí to,
o čem se v době přijetí Stanov Junáka samozřejmě předpokládalo,
že je zcela jasné: Junák jako součást skautského hnutí vychovává v duchu principu služby vlasti
a bližním občany demokratické
společnosti, jejichž způsob i aktivity života je nejen vhodné, ale i užitečné následovat.
Výsledky voleb
Valný sněm zvolil nové Náčelnictvo Junáka. Někteří jeho členové
se osvědčili v předchozím období,
noví jdou do své služby s přesvědčením, že pomohou práci náčelnictva posunout k lepšímu rozhodování. Těm přeji, aby se i o nich
říkalo: To jsou ti, kteří se osvědčili.
Celému Junáku přeji, aby nové
náčelnictvo a jeho činnost byla
vnímána jako aktivní parlament,
který dění posouvá, nikoli senát,

FOTO TOMÁŠ LITERA - SLUNDA

který schvaluje či zamítá.
Síti vodních skautů přeji, aby
byla nadále vnímána jako aktivní
součást Junáka, která do skautské
výchovy vnáší vlastní prvky, ale
společné inovace dělá rychle, důsledně a dobře.
Protože
Valný sněm je za námi, valný
sněm je před námi.
Vezír

Vodácké desetikoruny k 1. květnu 2011
„Vodáckou desetikorunu“, zvláštní příspěvek na provoz Sítě VS,
odesílá přístav VS nebo oddíl VS
prostřednictvím svého střediska
po registraci, zpravidla do jarního
srazu. Příspěvky ve výši 10 Kč za
registrovaného člena se posílají
na účet KVS 666 55 333/5500 pod
variabilním symbolem (pro rok
2011) 91xxxyy, kde xxxyy je číselný
kód označující číslo okresu a přístavu (střediska). V případě platby
za více předchozích let je variabilní
symbol 90xxxyy.
Příspěvky bude možné zaplatit
i hotově na srazu K+K v Plzni.
Za všechny „vodácké desetikoruny“ zaslané v duchu hesla „vodáci
sobě“ děkujeme.

Stav zaplacených zvláštních příspěvků na rok 2011: kruhové grafy ukazují podíl zaplacených a nezaplacených příspěvků v kraji.
Modré pole označuje příspěvky zaplacené, červené nezaplacené.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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SKARE 2011:
Tentokrát s pylovým zpravodajstvím

FOTO MILAN NĚMEC - STOPAŘ

i na palubách, otěžích a plachtách
asi ani popisovat nemusím.
Na startu se sešla opět velice
pestrá směsice lodí. Samozřejmě
spousta oplachtěných pramic, dále
Kadety, Evropy, několik pokusných
plavidel, Finn, Fireball či Létající

Holanďan. Ve všech kategoriích se
zúčastnilo poměrně značné množství lodí (vlčata měla např. šest
posádek, což je mnohem víc než je
obvyklé). Však se podívejte sami do
výsledkových listin.
Sobotní ráno se ohlásilo krásným
FOTO
FOTO MILAN
MILAN NĚMEC
NĚMEC -- STOPAŘ
STOPAŘ

Letošní SKARE proběhlo ve dnech
29. dubna - 1. května na Seči. Nejdřív bych chtěl něco napsat o onom
„pylovém zpravodajství“ z titulku.
Letos totiž masově vykvetly smrky
v okolních lesích. To s sebou přineslo spousty pylu, které napadaly do přehrady. A ten pyl nafoukal
vítr do přístavu, kde se vytvořila
intenzivně žlutě zabarvená plocha
přibližně 50 m dlouhá a asi 7 m široká. Velice zajímavé na tom bylo
i to, že vrstva pylu byla tak tlustá,
že udržela nad hladinou kámen
o průměru asi dvou centimetrů. Mimo tuto skvrnu už ve vodě
prakticky žádný pyl nebyl. Co to
však dělalo s loděmi byla věc další.
Když jsme spouštěli lodě na vodu,
přilepila se žlutá vrstva na spodek
lodi. Po odplutí do čisté vody za
sebou loď nechávala žlutou brázdu, což trvalo asi pět minut. A to,
co se nalepilo nad vodoryskou, na
lodi zůstalo a vypadalo jako nějaký tmel nebo montážní pěna. Při
přistání se to, co jsme po odplutí
ze dna lodi plavbou umyli, zase
nalepilo zpátky, a když jsme loď na
manipuláku vyvezli z vody, skapávaly z lodi hnusné chuchvalce nepopsatelné žluté hmoty. Že byl pyl

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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2x FOTO MILAN NĚMEC - STOPAŘ

(což obvykle značí spíš zesilování
větru). Díky slábnoucímu větru jim
rozjížďka trvala o něco déle, i když
jsme trať o druhý trojúhelník zkrátili. V průběhu oběda začalo pršet
s občasnými blesky a naprosto minimálním větrem, což vydrželo asi
až do čtyř hodin, kdy pršet přestalo
a vítr se zase trošku objevil. Neuvěřitelně se však točil a také rozfoukával pylovou skvrnu v přístavu.
Na trať jsme tedy vyhnali rovery,
kteří v naprosto minimálním větru stihli odjet dvě rozjížďky, než
vítr definitivně lehl. Mezitím se na
základně sešli držitelé Řádu Stříbr-

ného bobra, aby probrali některé
záležitosti, které nestihli projednat na jarním srazu kapitánů. Po
dokončení rozjížděk jsme odstrojili lodě a šli na základnu na večeři.
Po večeři jsme uspořádali nástup,
při kterém došlo ke slavnostnímu
předání Řádu Stříbrného bobra
bratru Stopařovi. S nástupem jsme
museli docela spěchat, protože už
zase začínalo pršet. Večer jsme ještě zpracovali výsledky a připravili
diplomy.
Nedělní ráno bylo o poznání
chladnější a méně slunečné než
sobotní. Zdálo se, že s větrem to
FOTO MILAN NĚMEC - STOPAŘ

počasím s příznivým větrem. Po
snídani a nástupu se vztyčením
vlajek posádky urychleně dostrojovaly lodě a rozhodčí chystali startovní listiny a trať. Před obědem
jsme stihli odjet jednu rozjížďku
vlčat a kategorie Open. Při té si přišli na své i záchranáři - letos mají
totiž nový plastový člun, který dělá
neuvěřitelné vlny, kterými nejdřív
omylem převrhli jednu vlčáckou
posádku, aby jí potom poskytli
ukázkovou pomoc. Poté odstartovali do své první rozjížďky skauti.
Těm už tak pěkně nefoukalo, i když
se obloha postupně zatahovala

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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bude nejspíš zase na levoboku.
Nasnídali jsme se, udělali nástup
a šli k vodě, abychom připravili
k plavbě našeho Létajícího Holanďana. U vody se zdálo, že fouká
„jakžtakž“, a než jsme stačili odstartovat závod o Modrou stuhu
HKVS, tak se vítr ještě o malinko zlepšil. V průběhu plavby na
Ústupky se vítr stále ještě točil
a chvilkami dokonce i lehal, ale
poté, co jsme obepluli značku a začali se vracet k cíli, opět vítr zesílil.
Ostatně plavba proti větru zpátky
k základně byla celkově rychlejší
než plavba tam. Na obrátce jsme
byli těsně první, ale jakmile jsme
se začali probíjet proti větru nazpátek, začal se náš náskok postupně dost rychle zvětšovat, až
byl nakonec v cíli asi deset minut.
Ano, čtete dobře, letos se mi konečně podařilo Modrou stuhu vyhrát:
ostatně se o to pokouším již velmi

FOTO MILAN NĚMEC - STOPAŘ

dlouho - od roku 1998.
Po závodě jsme uklidili lodě, ubytovací prostory, najedli se a po vy-

hlášení výsledků zakřičeli třikrát
ahoj pro SKARE 2012.
Sam

SKARE 2011 úspěšně za námi
Flint dokončoval okování pramice
s názvem Orlice skautů z České
Třebové. Tak jsme se přivítali s písečáky a ostraváky z Viribus Unitis.
Ti už přijeli o den dřív. Nenechali
přípravu na poslední chvíli. Kolíňáci s pražákama během večera
dojeli a na závěr dojel i Jablonec
s Logem. Neptun nás všechny zkasíroval a psal přihlášky na závody.

V kuchyni kraloval Džin s Kamenem a jako pravou ruku tam měli
Dědu. Ti nás přivítali ne chlebem
a solí, ale výborným gulášem, který přišel vhod. Teplota nám totiž
mezitím trochu klesla. Večer jsme
provedli malou schůzku kapitánů
a trochu si přiblížili výklad tratě.
Flint s Efendim vyprávěli o stavbách svých lodí, takeláží a o nové
2x FOTO MILAN NĚMEC - STOPAŘ

V pátek jsme měli sraz u Hydrovky
v 17 hodin. Naložili jsme věci, pádla a hurá na Seč. Počasí se začalo
kazit a věštilo déšť. Černá mračna
se honila po obloze a my nasedli do aut a vyrazili směr základna. Při příjezdu na Seč jsme viděli
několik P 550, jak brázdí vody za
velice slušného větru, a že opravdu na závodech nebudeme sami.
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lodičce, kterou nám předvede. „Už
jste viděli leutnanta Zdenko Hudečka?“(jeden z Čechů sloužící na
ponorkách v první světové válce)
„Same, jak vypadají záchranáři?“
„Asi tak na 50% přijedou.“ „ Mám
domluvné kluky z jachťáku, že mi
pomohou z vyhozením bójí a v neděli nám dají bójku na Ústupky, ať
tam nemusíme jezdit.“ „Paráda“
Sobotní ráno nás přivítalo pěkným počasím a jak už to bývá
u nás na základně (a po zimě) zvykem, před nástupem jsme sundali stožár a dali na něj nové výtahy - protože bez špagátů nelze
vytáhnout vlajky, jak každý dobře
ví. ,,Benzíne, pomůžeš?“ „No jistě,
jako každý rok.“ Po nástupu došlo
k přejímce lodí a kde se vzali tu
se vzali i záchranáři. ,,Budete i na
neděli?“ „Ne, my jsme jen na sobotu.“ (I tak dobře, jsem si pomyslel.)
Dole u vody nás čekalo překvapení. Na naši pláž přifoukal vítr pyl
ze stromů. A že ho bylo! Skauti
zjistili, že udrží i pěticentimetrový
kamínek, a ten se nepotopí. Malé
Sargasové, pylové moře. Když lodě
protrhly obranu pylové zábrany,
nesly na svých oblých tělech zajímavé „fleky“. Špice lodí vypadaly
jako čerstvě vytmelené.
Začali jsme konečně závodit. Kategorie vlčat a žabiček a za nimi
kategorie Open. Statistika? Jedna

převrácená loď v žabičkách a jedna
v Open. Při příjezdu na břeh jsem
se Třísky zeptal, jak se jí to stalo,
zda nezapomněla povolit otěž.
„Ne-e. Oni jeli kolem záchranáři
a udělali vlnu a už jsme tam byli.“
(Nevím, proč jsem si vzpomněl na
sklenáře, kteří když chtěli mít práci, najímali malé kluky, aby občas
kamínkem nějaké to okno poškodili.)
My jsme také kvalitu přibližování záchranářů pocítili na své kůži.
Sam si musel nutně odskočit, tak
požádal vysílačkou, aby pro něj
přijeli. Udělali kolem nás oblouk,
vytvořila se vlna a málem nás
převrátili. V jednu chvíli nahoře
a v druhé hóóódně hluboko. Sam
se při udržování rovnováhy zasekl do laminátu tak hluboko, až si
poškodil nehty. Naštěstí si neměla
Lloydova společnost možnost udělat poznámku o další ztracené lodi.
Poté odstartovala hlavní kategorie
skauti. Silný vítr, který vyhovoval
předchozím dvěma kategoriím,
pomalinku utichal, takže některé
posádky měly problém se vůbec
na startovní čáru dostat. Takové
konstatování jako „…start po 15
minutách“ nebylo výjimkou. Odjeli jsme skauty a vítr začínal utichat. A přicházel déšť. O půl druhé
jsme to odpískali a šupali na oběd.
Tam jsme čekali a čekali na odchod
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FOTO MILAN NĚMEC - STOPAŘ

FOTO MILAN NĚMEC - STOPAŘ

deště a příchod větru. Po 16 hodině se rozhodlo: „Ať si to roveři
užijou.“ A kupodivu to vyšlo. Odjely se dvě rozjížďky, ale ta druhá
se musela zkrátit. U rozjížděk roverů bylo vidět, že kdo byl včas na
startovní čáře a odstartoval, ten jel
s poryvem. Komu se start nepovedl - horko těžko se prodíral vpřed.
Projevila se odježděná zkušenost
a zručnost s ovládáním lodě. Odpoledne dojela velká skupina lidí
(ohlášená): Oskar, Amateur, Čil
a Zdeňour a mělo se jednat ohledně Severky, kam s ní. My (já se
Samem) jsme se omluvili, že SKARE má přednost, a když to vyjde,
rádi se zúčastníme (nevyšlo). Večer jsme uklidil lodě a po večeři se
připravovali na nástup. Se Samem
jsme ještě dopočítali výsledky, napsali diplomy (aspoň část) a už se
pískala příprava na nástup. Dojel
Pavlík s Liškou jakožto zástupci Hlavního kapitanátu vodních
skautů. Při nástupu jsem si dovolil
ohodnotit dnešní poslední dubnový den, jak se co podařilo. Posléze
jsem byl vyzván bratrem Pavlíkem,
abych předstoupil, a z jeho rukou
mi byl předán Řád stříbrného bobra.
Neděle 1. května - Modrá stuha.
Předchozí den jsme nechali na
vodě dvě boje a požádali bratra
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Vítězové SKARE 2011

(kompletní výsledkovou listinu naleznete v příloze tohoto čísla eKP)
Kategorie W
pořadí plachetní číslo
1.
2		
2.
17		
3-6.
23		
3-6.
4		
3-6.
14		
3-6.
65		

jméno lodi
SMS Tiger
Rejnok		
Jurka		
SMS Leopard
Albatros
Jižní Kříž

přístav
Viribus Unitis Ostrava
Křišťál Jablonec n. Nisou
7. Pardubice
Viribus Unitis Ostrava
4. Praha
Písek

Kategorie Open		
1.
77		
2.
192		
3.
44		

Buldoček
Fluffy		
Modroočko

Česká Třebová
7. Pardubice
Česká Třebová

Kategorie S
1.
51		
2.
52		
3.
111		

Oskarka		
Škeble		
Orlice		

Kolín
Kolín
Česká Třebová

Kategorie R
1.
51		
2.
69
3.
65		

Oskarka		
Kolín
SMS Viribus Unitis Viribus Unitis Ostrava
Jižní Kříž
Písek

Modrá Stuha HKVS		
pořadí plachetní číslo jméno lodi
1.			
Missouri
2.
77		
Buldoček
3.
6
Zdenko Hudeček

přístav			
7. Pardubice		
Česká Třebová		
Viribus Unitis Ostrava

lodní třída
FD
FB
C2

Loga, zda by byl ochoten nám odpískat start. Se Samem jsme si to
chtěli taky užít na Missouri, což
je lodní třída Létající holanďan,
zkratka na plachtě FD. Ta různorodost plachetnic byla pěkná (létající holanďan (FD), firewall (FB),
finn, Efendiho oplachtěná kánoe,
katamarán, P 520, P 550). Vítr
nám přál. Start byl na předoboční
vítr, přes úžinu na zadní s výkyvy
přes boční vítr. Nám se Samem
se povedl start a podařilo se nám
získat náskok. Benny s Toledem
se nás držel jako klíště. Po otoční
bójky na Ústupcích vítr zesiloval,
což se našemu ef déčku velmi líbilo. Od radosti si poskočil v před
a uháněl až na cílovou čáru, kterou jsme protli za jednu hodinu
a pět minut. Benny nakonec dojel
na čtvrtém místě, ale získal štít
konstruktérů za nejrychlejší P 550.
Za obrovského chaosu se povedlo
zpacifikovat mužstvo k nakládání lodí a k urychlenému nástupu.
Ani jsme se nenadáli a další ročník
Skare je za námi. A další?
Stopař

Ze setkání nositelů „Stříbrného bobra“
3. Došlo také na projednání bolavé otázky, jakou je stav Severky,
která nyní leží ladem.
Bylo navrženo, aby HKVS určil
pracovní skupinu vč. oponentů,

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

která v klidu projedná budoucnost
projektu Severka (a to i po finanční
stránce) a vypracuje provozní a výpůjční řád.
zapsal Děda
FOTO TOMÁŠ LITERA - SLUNDA/ANTONÍN WIENER - MAO

Setkání nositelů SB se uskutečnilo dne 30. dubna 2011 na Seči během závodu SKARE.
Přítomni byli Amateur, Oskar,
Děda, Mao, Neptun, Peddy, Hubš,
Flint a jako hosté Liška a Pavlík za
Hlavní kapitanát VS.
1. Pavlík s Liškou přijeli na SKARE,
aby z pověření hlavního kapitána
předali při večerním nástupu řád
Stříbrného bobra Stopařovi. Zároveň Pavlík přivezl několik báječných výtisků skript „Skautský jachting“, které zpracoval Stopař.
2. Amateur předběžně nadnesl,
že bylo vhodné vypracovat návrh
na udělení řádu Stříbrného bobra
bratrovi Stránskému.
V rámci diskuze bylo přijato doporučení Vezírovi jako hlavnímu
kapitánovi, aby každý nový návrh
nechal včas a řádně posoudit Sbor
nositelů SB.
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Navigamus 2012: novinky

Web akce Navigamus
Rozběhl se web www.navigamus.
cz na doméně zakoupené pro účely tohoto a všech dalších ročníků.
Naleznete zde všechny důležité
informace o akci. V současné době
se tam dozvíte, kde a pro koho se
akce koná, jak a do kdy se přihlásit, kolik to bude celé stát, jak se
budeme stravovat a kde budeme
bydlet.
Můžete se blíže seznámit s libretem celé akce, jímž je sté výročí
od první plavby zaoceánského parníku Titanic. Připravena je i první
ochutnávka z programu. V neposlední řadě jsou na webu základní
informace k předprogramu, což je
nepochybně sekce, která se nejvíce
rozroste, až se předprogram rozběhne v celé své kráse.
Pro jakékoli další všetečné dotazy
je určena stránka FAQ (nejčastěji
kladené dotazy) s formulářem na

NAVIGAMUS 2012
CO: celostátní setkání vodních skautů všech
věkových kategorií
KDY: 7.–10. 6. 2012
KDE: Plzeň, Bolevecký rybník

odeslání otázky.
Na webu se budou samozřejmě
průběžně objevovat všechny důležité novinky.
Web budeme nadále vylepšovat
tak, aby co nejlépe sloužil svému
účelu. Pokud byste měli nějaké
nápady na zlepšení, neváhejte nás
kontaktovat (info°navigamus.cz).

hledáme

• kontakty na spřátelené zahraniční oddíly, které by měly zájem
přijet na Navigamus – zejména
sháníme maďarské skauty, oslovíme je přímo (international@
navigamus.cz)
• jazykově vybavený PTP – průvodce pro zahraniční výpravy (international@navigamus.cz)
• pomocníky pro překlad do AJ
v průběhu příprav (international@navigamus.cz)
• důstojníky jednotlivých palub –
motivátor, vedení porad s vedoucími výprav, styčná osoba mezi
účastníky a přípravným týmem
(program@navigamus.cz)
• programová chapadla – pomocníky, kteří pomůžou s většími
programovými aktivitami již
v průběhu příprav (program@
navigamus.cz)
• programový PTP (program@navigamus.cz)
• choreograf a PTP pro výuku tanců (program@navigamus.cz)
• hudební kapely (program@navigamus.cz)

Sbíráme

ILUSTRAČNÍ FOTO MICHAL FANTA - MISHA

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

(možno dovézt na podzimní sraz do
Plzně)
• papírové sáčky od čajů
• bedny od papírů do tiskáren
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ILUSTRAČNÍ FOTO JAN HRNČŔ - MARBUEL

Přípravný tým celostátního setkání vodních skautů Navigamus
2012 pracoval na plné obrátky
i v uplynulém měsíci dubnu, takže
vám přinášíme několik novinek.

aktuálně
Logo AKCE NAVIGAMUS
Na dubnové poradě širšího týmu
jsme vybrali definitivní logo celé
akce. Jak již víte, maskotem celé
akce je lední medvěd, který je
i s bonbonkem základem loga.
Hlavní barva tohoto ročníku –
světle modrá – se samozřejmě objevuje i zde. S živým medvědem se
budete moci potkat nejen na akci
samotné, ale také před ní.
Jack
Na srazu kapitánů jsme vás žádali o návrhy na jméno našeho
maskota a několik se jich sešlo. Přípravný tým dal hlavy dohromady
a nakonec rozhodl, že medvěd se
bude jmenovat Jack. Souvislostí
tohoto jména s Titanikem či vodními skauty by se dalo najít více,
každý si může vybrat tu svou.
DŮSTOJNÍCI PALUB
Na srazu kapitánů se také přihlásili první dva odvážlivci na
důstojníky palub. Sháníme další,
přemýšlejte, zda by vás tato práce
nelákala.
Liška

Před akcí mám na starost sehnat
veškerý materiál, co si vymyslí ostatní
pracovní týmy a přímo na akci jeho koordinaci – doprava na tábořiště a jeho
přesuny v rámci programu. K této činnosti mám prozatím dva schopné spolupracovníky (Digiho a Kukliče), kteří
odpovídají za dílčí kroky příprav.
Ač je toto akce vodních skautů, tábořit budete muset na souši a (nejen)
proto mě poznáte hlavně podle kroje
– na této akci se řadím k menšinové
skupině suchozemské části přípravného týmu. Na řece jsem se plavil jen 2x
a pokaždé se na jezu cvaknul. Na mou
obranu musím dodat, že se pokaždé
jednalo o plavbu netradičních plavidel na nejvyšším plzeňském jezu.
Aktuálně jsem členem vedení oddílu, který jsem v lednu 2011 předal. Necelých pět let jsem ho vedl a předtím
jsem fungoval jako oddílový rádce.
Nějakým způsobem se snažím hýbat

plzeňským roveringem.
Mimo oddíl jsem zakusil několik kurzů jako instruktor a na několika dalších jsem pomáhal se zázemím. Jsem
absolventem VLK Gemini 2006 a Lanáče 2007 – kurzu lanových aktivit.
Z těchto zkušeností jsem se snad dostatečně poučil a motivoval pro výzvu,
jakou je šéfovat zázemí a logistice na
akci Navigamus 2012.
Mimo skauting pracuji jako dispečer
montáže ve společnosti Škoda Electric
v Plzni, která se zabývá výrobou elektrických pohonů (tramvaje, metra, lokomotivy, příměstské vlakové jednotky) a trolejbusů.
Mezi mé koníčky patří bezesporu fotografování. S několika fotkami jsem
uspěl v různých soutěžích a výroční
zpráva Junáka za rok 2010 nese také
moje obrázky.
Mezi mé sportovní vyžití určitě řadím jízdu na kole, frisbee a softball.
Rád se toulám po horách (nejen českých) a lezu do korun stromů.
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FOTO ANTONÍN RUDOLF

TÝM NAVIGAMUS 2012:
TOMÁŠ BASÁK - ČERW
ŠÉF ZÁZEMÍ A LOGISTIKY

ILUSTRAČNÍ FOTO MICHAL FANTA - MISHA
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Vodácké výzvy

Přespání na
pramici

Proplavání
peřeje

CO JSOU vodácké výzvy?
Výzvy jsou jedním z motivačních
prvků nové stezky. Jsou rozšířením toho, čím doposud byly jen Tři
orlí pera: jakousi privilegovanou
atraktivní zkouškou, o kterou se
mohou děti pokusit, pokud předtím něco úspěšně dokázaly (zdolaly část stezky/vodáckých doplňků).

Slanění
do lodě

Vítr
do plachet

Tři orlí pera

Na výběr má z výzev základních,
vodáckých či oddílových.

KOLIK JE VODÁCKÝCH VÝZEV?
Vodáckých výzev je celkem sedm
s tím, že jedna z nich je výjimečná: Tři orlí pera. Jedná se o natolik tradiční a prestižní zkoušku, že
jsme ji ve 3. stupni - Cestě vzduchu
- ponechali i jako výzvu pro vodní
skauty a skautky. V ostatních stupních jsou vždy dvě výzvy, ve 2. a 4.
stupni je jedna z výzev určena především plachetním oddílům.

Jaká jsou bezpečnostní pravidla pro plnění výzev
Plnění výzev musí vždy schválit
a bezpečnostně zajistit i kontrolovat kapitán oddílu či jiný zodpovědný a kvalifikovaný činovník.
Vždy je nutné individuálně posoudit, zda je daný adept schopný
úkol splnit a zda je pro něj výzva
vhodná – v případě pochybností
není doporučeno adeptovi pokus
o plnění výzvy dovolit. Zásadně se
předpokládá dodržování příslušných ustanovení Vyhlášky HKVS
3/2011 o bezpečnosti na vodě.
Konkrétní bezpečnostní doporučení k jednotlivým výzvám naleznete na následující stránce.

KDO MŮŽE výzvy PLNIT?
O zdolání některé z vodáckých výzev se může pokusit každý skaut či
skautka (tedy nejen ti vodní), kteří
úspěšně splnili všechny povinné
a alespoň polovinu nepovinných
aktivit vodáckých doplňků daného
stupně. Výzvy pro ně mají být motivací k plnění vodáckých doplňků.
Každý stupeň má jiné výzvy a na
jejich plnění je jen omezený počet
pokusů. Zároveň je možné pokusit
se o splnění výzvy z nižšího stupně ještě před zdoláním doplňků ze
stupně vyššího.

EXISTUJÍ k výzvám I NÁŠIVKY?
Již několik dnů je možné koupit
k vodáckým výzvám i nášivky, které vyrobilo TDC. Nášivky odpovídají znakům výzev (jejich přehled je
nad tímto článkem).
Nášivka se podle Krojového řádu
Junáka nosí na pravém rukávu
jako druhá v pořadí, asi jeden centimetr pod mezinárodním znakem. Zároveň se na kroji nosí maximálně dvě nejpozději dosažené
výzvy, a to do 18 let věku. Výjimkou
jsou Tři orlí pera, která se nosí podle zvyklostí oddílu.

musíme jako vodní skauti plnit vodácké výzvy?
Nikoliv. Každý vodní skaut či
skautka si může vybrat a pokusit
se o zdolání kterékoliv výzvy, náležící k odpovídajcímu stupni stezky.

KDE LZE VODÁCKÉ DOPLŇKY A NÁŠIVKY VÝZEV SEHNAT?
Vodácké doplňky i nášivky výzev jsou ke koupi v e-shopu TDC
a v JUNu za 18 Kč.
Pavlík

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

24 hodin
na vodě

Den pod
plachtami

NOVÝ PROGRAM PRO VS
Nováček a vodácké doplňky
stezky pro skauty a skautky

• Nováček vydán v dubnu 2009
• doplňky vyšly v březnu 2011
• vše ke koupi v TDC a JUNu

Plavby vodních vlčat a žabiček
• ilustrace k 1., 2. a 3. plavbě
kompletně dokončeny, hotova také asi polovina ilustrací
k Nováčkovi
• během května bude následovat zpracování v grafickém
studiu, posléze korektury
a tisk (předpoklad vydání
prvních knížek do začátku
prázdnin)
• zároveň se pracuje i na metodice k symbolickému rámci
Plaveb Čolka a Žabky, která
bude součástí větší metodiky
k novým stezkám pro vlčata, světlušky a žabičky - její
vydání se předpokládá po
prázdninách

Metodika k vodáckým doplňkům stezky a plaveb
• první spoluautoři již pracují
na svých kapitolách
• metodika bude publikována
postupně elektronicky
• finální eletronická verze se
předpokládá v únoru 2012
• v případě zájmu o zapojení
(psaním kapitol, nápadů
na aktivity, připomínkování
metodiky) se ozvěte na mail
vychovny@hkvs.cz

Kormidelnický zápisník

• kormidelnický/rádcovský
zápisník je ve stádiu příprav
experimentální verze
Pokud máte zájem o spolupráci
na konkrétním projektu, ozvěte
se na mail: vychovny@hkvs.cz.
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Bezpečnostní pokyny pro plnění výzev
Základní bezpečnostní pokyny
• plnění výzev musí vždy schválit
a bezpečnostně zajistit i kontrolovat kapitán oddílu
• vždy je nutné individuálně
posoudit, zda je daný adept
schopný úkol splnit a zda je pro
něj výzva vhodná - v případě
pochybností není doporučeno
adeptovi pokus o plnění výzvy
dovolit
• zásadně se předpokládá dodržování příslušných ustanovení
Vyhlášky HKVS 3/2005 o bezpečnosti na vodě
• bezpečnost musí být pro plnění
výzev vždy základním předpokladem
Bezpečnostní pravidla k jednotlivým výzvám:
Přespání na pramici

Jezdíš rád/a na lodi?
Už jsi na ní někdy byl/a
v noci? Tvým úkolem
bude strávit celou noc
od slunce západu do
slunce východu na plovoucí pramici. O splnění této výzvy se můžeš pokusit maximálně třikrát.

Na pramici nebo jiné lodi přivázané k pramici by měl být přítomen
dospělý činovník, ve výjimečných
případech jeho přítomnost nutná
není (to posuzuje kapitán oddílu).
Pramice musí být řádně ukotvená
ke břehu nebo ke dnu.
Proplavání peřeje
Divoká voda, žádná
loď. Dokážeš ve vestě
a s helmou proplavat
peřej WWII? O tuto výzvu se můžeš pokusit
maximálně třikrát.

Každý, kdo výzvu
plní, musí mít vestu a přílbu, na
konci peřeje čeká alespoň jeden
dospělý činovník s připravenou
házečkou. Vhodná je kratší peřej
s klidným zakončením (do tůně, ke
vzdutí jezu).
Slanění do lodě

Slaňuješ rád/a? A zkoušel/a jsi někdy slanit do lodi? Tvým úkolem v této

výzvě je slanit z výšky
alespoň 5 metrů (například z mostu) do
lodě plovoucí na vodě.
O tuto výzvu se můžeš
pokusit
maximálně
dvakrát.

Slanění probíhá vždy s vestou
a přílbou, horolezeckou výstroj
kontroluje dospělý zkušený a poučený činovník (či nejlépe odborník
s příslušnou kvalifikací). Jiný dospělý činovník je na lodi v blízkosti
místa slanění. Slaňujícího je předem nutné poučit o bezpečnostních zásadách.
Vítr do plachet

Pravý jachtař musí
vítr cítit. Chceš-li výzvu
splnit, doplachti k první
bójce, tam si zavaž oči
šátkem. Poslepu se vydej k druhé bóji, vzdálené asi 300 m přímo
proti větru od bóje první. Pomocník
na palubě ti oznámí, až budeš v cíli
na úrovni druhé bóje. O tuto výzvu se
můžeš pokusit nejvíce dvakrát.

U této výzvy stojí za zvážení, zda
ji bude adept plnit jen s hlavní plachtou bez vytažené kosatky, popřípadě, zda bude ovládat
i kosatku. Nemusí doplout přímo
k bóji, ta slouží jen jako značení
vzdálenosti – úrovně, na kterou
má doplachtit. Doporučuje se přítomnost zodpovědného dospělého (z důvodu nebezpečí převržení
a zamotání se adepta do lan).
Tři orlí pera
Dokážeš vydržet celý
jeden den mlčet, celý
den ovládat svůj hlad
a nakonec celý den strávit o samotě, aniž by tě
kdokoliv viděl? Výzva
se plní na táboře a každá část trvá 24 hodin. Na každou část
jsou maximálně 3 pokusy na jednom
táboře. O získání zkoušky je možné
pokusit se nejvíce na dvou táborech.

Při samotce je dítě vybaveno píšťalkou nebo telefonem pro případné přivolání pomoci. Vedoucí
musí být informován o přibližném
místě tábořiště pro případ nouze.
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Při samotce je nutné dodržovat
bezpečnostní předpisy ohledně
rozdělávání ohně. Při hladovce je
nutné dbát na dodržování pitného
režimu a nepřecpání se po skončení zkoušky. Samota je také soukromá vigilie, proto ji nezaměňujte
za hru na partyzány a nepořádejte
zbytečně na adepta „hon“.
24 hodin na vodě

Připrav si vše potřebné a společně s dalšími
dvěma kamarády vyplujte na pramici. Musíte urazit trasu, kterou
vám stanovil kapitán
(min. 15 km). Po dobu
24 hodin nesmí vaše noha vstoupit na
břeh a máte výzvu v kapse. Na plnění
máš jen jeden pokus.

U této výzvy je z bezpečnostních
důvodů minimum pro plnění
3 lidé na lodi. Je důležité, aby byli
skauti natolik rozumní, aby se
v případě příchodu bouře z vody
stáhli, popř. aby měli s vedoucím
domluven signál, kterým je stáhne
zpět na břeh. Pokud plavba probíhá na řece, doporučuje se vždy
dospělý doprovod odpovědného
činovníka (na samostatném plavidle).
Den pod plachtami
Ukaž, co je v tobě!
Připrav si vše potřebné
a společně s dalšími
dvěma kamarády vyplujte pod plachtami.
Po dobu 24 hodin nesmí vaše noha vstoupit
na břeh a máte výzvu v kapse. Na plnění máš jen jeden pokus.

U této výzvy je z bezpečnostních
důvodů minimum pro plnění
3 lidé na lodi. Je důležité, aby byli
skauti natolik rozumní, aby se
v případě příchodu bouře z vody
stáhli, popř. aby měli s vedoucím
domluven signál, kterým je stáhne
zpět na břeh. Doporučuje se, aby
alespoň jedna ze tří přítomných
osob měla dostatečné zkušenosti
s plachtěním (např. rover).
dle doporučení HKVS zpracoval
Pavlík
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výročí

66 let od pražského povstání:
Vyznamenání pro bratra Karla Rohlíčka
Ke dni 28. října loňského roku
obdržel vyznamenání Zlaté lípy
ministra obrany České republiky
bratr Karel Rohlíček, člen pražské
vodácké Pětky, dnes registrovaný
člen Klubu dospělých v Nymburce.
Karel byl během 2. světové války
členem Zpravodajské brigády, za
komunismu příslušníkem protistátní skupiny. Vroce 1949 Karel
utekl Státní bezpečnosti a již mnoho let žije se svou ženou Miladou
v Kanadě.
Právě v Kanadě, v Karlově domě
v Montrealu, vyznamenání předal
náměstek ministra zahraničních
věcí ČR, JUDr. Vladimír Galuška,
syn poválečného člena pražské
vodní Pětky. Předání byl přítomen
i velvyslanec České republiky v Kanadě Karel Žebrakovský a další diplomatičtí pověřenci. Karel vyznamenání přijal „jako čest a uznání,
prokázanou všem ZEBÁKŮM bez
rozdílu.“
V rozkazu k udělení vyznamenání, podepsaném ministrem obrany
Alexandrem Vondrou, se v odůvodnění mimojiné píše: „Karel Rohlíček se roku 1939 jako skaut stal
členem odbojové skupiny Zbojník
a posléze Zpravodajské brigády.
Aktivně se účastnil Pražského povstání. Po roce 1948 napomáhal
útěku rodině generála A. Hasala.
Před hrozícím zatčením StB v roce
1949 odešel do exilu. Ve Francii
a následně v Kanadě podporoval
aktivity, směřující k obnovení demokracie v Československu.“
Vyznamenání Zlaté lípy ministra
obrany České republiky uděluje
ministr obrany pouze mimořádně,
a to občanům České republiky a cizím státním příslušníkům, kteří
se významně zasloužili o ochranu
základních lidských práv a svobod,
zejména lidského života, zdraví
a majetku, základních principů
demokratického a právního státu

Karel Rohlíček po udělení vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany ČR.
nebo se jinak výjimečně zasloužili
o rozvoj obrany a bezpečnosti České republiky.
Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky vychází z návrhu výtvarníka Františka
Kupky, příslušníka čs. zahraničního odboje ve Francii. Lícová stran a
má tvar čtyřcípé hvězdy, jejíž střed
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je tvořen čtyřmi vzájemně propletenými kruhy červené barvy. Ty
symbolizují historické země Čechy,
Moravu, Slezsko a Slovensko. Na
středu mezi kruhy je položen zlatavý lipový list.
Amateur, také někdejší člen pražské vodní Pětky, ke Karlovi dodává:
„Karel během Pražského povstání
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výročí, rozloučení
zničil německý tank pancéřovou
pěstí. Já sám jsem to viděl z protější strany náměstí, byl jsem v domě
„U zvonu“ v přízemí, krytý zdí před
německou palbou.“
V květnu 2011 si připomínáme
66 let od Pražského povstání, které
významně přispělo k osvobození
Prahy a znovunastolení svobody
a demokracie v naší zemi. To by se
však neuskutečnilo bez obětavých
činů mnoha lidí, mezi něž patřila
i řada skautů. Všem, kteří se povstání účastnili patří slova díků
a zasloužený hold. Na jejich statečné činy se nesmí zapomínat.

lípy Karlu Rohlíčkovi, přinášíme
i v naší pravidelné rubrice „historie“ vzpomínky Karla Rohlíčka
nejen na jeho odbojovou činnost
a do některého z příštích čísel elektronické Kapitánské pošty s ním
připravujeme také rozhovor.
Redakce Kapitánské pošty a Hlavní kapitanát vodních skautů
br. Karlovi k udělení vyznamenání
Zlaté lípy ministra obrany České
republiky srdečně gratuluje.
Amateur, Pavlík
V souvilosti s tímto výročím
a udělením vyznamenání Zlaté

Předání vyznamenání Karlu Rohlíčkovi z rukou JUDr. Vladimíra Galušky, přítomna byla i Karlova žena Milada.

Odešel bratr Tik z Liberce
V pátek 29. dubna 2011 ve věku 77 let
nastoupil svou poslední plavbu

Jiří Bartoš – Tik,
dlouholetý člen přístavu Maják a zakladatel přístavu Flotila.
Patřil k těm, kteří pomohli dát
libereckému vodnímu skautingu současnou podobu,
věnujte mu proto svou vzpomínku.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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divoká voda

Vavřiňák - podzimní stálice

FOTO ADAM BLAŠCÍK

schizofrenní. Na většině mapách
ho najdete pouze jako Výrovku.
Tak se taky jmenuje od pramene.
Potom, co naplní Vavřinecký rybník, odtéká dále už pod jménem
všem známé - Vavřinecký potok.
Tak je nazýván až ke Kouřimi, kde
opět mění jméno dle místních na
Kouřimku. Jezdí se ale jenom část
celého toku, a to z obce Vavřinec
až do obce Toušice. Ve Vavřinci se
začíná kousek pod hrází u sádek
a čeká vás necelých 16 km plavby.
Kousek pod tábořištěm konečně
vidíme bílý betonový most – Církvice. Začíná to být zajímavé. Po
FFOTO ADAM BLAŠČÍK

Je podzim, období vodáckých
sjezdů a akcí. To je ta doba, kdy
zaznívají jména jako Teplá, Střela,
Hamerák a další. S poklidem proplouváme úzkým korytem Vavřineckého potoka a čeká nás ještě
pár kiláků, než se dostaneme k jeh
nejzajímavějším místům.
Nasedání brzo ráno se zde vyplácí. Voda už teče a chytáme první
vlnu ještě před závodníky a nástupem cestovek. Jízda začíná klidně.
Na necelých 3 – 5ti metrech šířky
plujete po vodě meandrovitým
korytem, které je za normálních
okolností vrbičkárna. Naštěstí probíhá před akcí prořezávání, takže
teďka je to pohoda. Na prvních pár
kilometrech pak čeká vodáka pár
stupínků,vyhýbání se překážkám
a podhýbání, podeskymování či
podplavání mostků. Záleží na nátuře. Zhruba po třech kilometrech
se koryto rozšiřuje a blíží se první
občerstvovací zastávka. Hned za
kamenným mostkem se rozkládá
tábořiště T.K. Průzkumník, kde je
první možnost se ohřát, dát si něco
k pití nebo na zub. Místní osadníci
zde mají tradičně otevřený bufet.
Hned za bufetem je pak stupeň,
známý též jako Gabčíkovo. Cestu
si vyberte podle libosti, kamenům
pod ním se nevyhnete.
Vavřinecký potok je poměrně
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kilometru meandrování se dostáváme k zahrádkám a místní osadě
Dakota, což je i název celého údolí
a nedělního splutí – Sjezd podzimní dakotou. Voda značně zrychluje,
nalevo skála, vpravo plot, není kam
zdrhnout. Rychle se rozhodnout,
kterou stranou to vzít pod mostkem. Vyhnout se kamenům, potopit cestovky, dát branku, hlavu
dolů, další mostek. Klid před bouří. Stupeň a za ním hnedka esíčko. Bacha na strom. Talentmania
může začít. Kdo netečuje strom je
fakt borec. Ostatní končí většinou
pod vodou. Vítejte na brankovišti
na Budech.
Vavřinecký potok není znám jen
pro své dobré umístění ve středních Čechách a ideální obtížnost
pro většinu vodáků. Proslavil se
také díky kvalitnímu sobotnímu
večeru. Vodácký country bál v Horních Krutech je tradičním vyvrcholením celorepublikové vodácké
sezony. V průbehu večera můžete
v soutěži vyhrát loď nebo snad cokoli v tombole. Večer uzavírá představení kankánových tanečnic…
Pod Budama už není nad čím
přemýšlet. Voda žene dolů a necelý kilák do dalšího brankoviště je
rychle pryč. Uprostřed lesa protéká Vavřiňák širokou zatáčkou, ve
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které jsou postaveny velmi výživné
stupně a dvojité esíčko. Uprostřed
na nás už zdálky mává nafukovací
pana, která zlákala do svého obětí
nejednoho vodáka, který pak skončil vyloven kamarády na břehu. Aspoň si může dát občerstvení, které
zajišťuje hlavní pořadatel – oddíl
vodní turistiky Pečky.
Přeskákáme pár šutrů, nějak proplujeme umělé válce, co docela
drží a už pádlujeme přes stupeň
„Na Plovárně“ k jezu u Davídkova
mlýna. Navigace na šupnu je jasná, takže rovnou dolů. Po chvíli
vidíme Hryzelský most a Davídkův mlýn. Vystupujeme a vzhůru
znovu nahoru. Nejkrásnější část je
mezi Církvicemi a Hryzely. Dáváme
ještě pár jízd a vzhůru na kaskádu.
Z Hryzel se jezdí dále po proudu
až do Toušic. Je to pěkné houpání po vlnkách, sem tam opepřeno
stupněm a proplutím údolí Vlčího
dolu. Na konci vás pak zastaví hučení vody, kamenný mostek a pořadatel (možná).
Toušická kaskáda, místní vodácká
lahůdka. Sto metrů ostrých šutrů,
dost vody, slušný spád. No prostě
WW IV. Odvazujeme lodě a jdeme
zkoušet svoje štěstí. Motejl s novou loďkou si to dává dost v pohodě. Já za ním zůstávám ve třetím
válci, zdrhám z lodě na břeh, Motejl mě objíždí ladným obloučkem
a už pádí za plavající lodí. Druhou
jízdu odchytává Motejl pro změnu
Adama. Jde pod vodu hned pod
prvním válcem a od třetího už
skáče po kamenech. Třetí jízdu váhám. Ale po Motejlově „Stejně už
ses rozhod!“ lezu do lodi a napravuji svoji pošramocenou pověst…
Na Vavřiňáku není během celého
dne místa, kdy by se mohl člověk
nudit. Od rána do noci, od Vavřince
do Toušic se stále něco děje. Vavřinák je tradiční akce s dlouholetou
historií. Vavřiňák je každý rok, stejný a přece jiný!
Slunda

FOTO ADAM BLAŠČÍK

divoká voda

VAVŘINECkÝ POTOK: VAVŘINEC - TOUŠICE
POPIS TRASY A ZAJÍMAVOSTI: vodácky nejzajímavější částí je právě
údolí Dakoty mezi Církvicí a Hryzely, cesta zde vede přímo podél Vavřiňáku, takže lze pozorovat proplouvající vodáky, před obcí Toušice se
pak nachází Toušická kaskáda (katarakt), která je tvořena jednolitou
skálou, z okolních obcí jsou pak zajímavé Zásmuky se svým zámečkem
a oborou, pod oborou pak ještě údolí Vlčího dolu, z dalších přilehlých
obcí lze zmínit ještě Sázavu (Sázavský klášter), případně Kouřim (historické město, skanzen)
OBTÍŽNOST: WW 1 - 2 (WW 4 – Toušická kaskáda)
NÁSTUPNÍ MÍSTO: obec Vavřinec, u sádek - 49°54‘56.665“N,
15°2‘8.872“E, církvický most - 49°55‘2.494“N, 15°0‘47.401“E
VÝSTUPNÍ MÍSTO: most u Davídkova mlýna - 49°56‘14.595“N,
14°59‘25.008“E, obec Toušice - 49°59‘10.778“N, 15°0‘16.748“E
SJÍZDNOST: pravidelné vypouštění Vavřineckého rybníka se koná druhý víkend v říjnu, v tuto dobu se koná i sjíždění Vavřineckého potoka,
Vavřiňák je také možné si splout po velkých deštích či při velkém tání
DALŠÍ INFO: www.vodacipecky.cz/vavrinec/index.html, www.
ceskatelevize.cz/porady/10130001296-vodacka-putovani/407233100141009-vavrinecky-potok/

www.poutnicikolin.cz
info@poutnicikolin.cz
KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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historie

Vzpomínky Zbojníka
Zpravodajské Brigády
V roce 1940 byl v Protektorátu
Čechy a Morava vyvíjen velký tlak
na likvidaci Junáka. Byl zákaz nosti skautské korje. Tábory byly rozmetány Gestapem, mnoho skautských činovníků bylo zatýkáno za
činnost proti Říši, mnozí se z vězení už nikdy nevrátili.
Dne 28. října 1940 vydal K. H.
Frank výnos o likvidaci Junáka.
Oficiálním zdůvodněním bylo, že
jeho členové projevují nepřátelské
smýšlení proti Říši.
Rohlas
Jako kluk jsem vyrostl na pražské
periferii starých Vysočan. Rodiče
věděli, že jsem v klukovských válkách Polním hejtmanem Vysočaňáků a špatnou známku z mravů
na vysvědčení mám proto, že jsem
nikdy nezradil nebo nežaloval na
Vysočaňáky ani za cenu špatných
školních známek.
Oba rodiče mi říkali: „Uznání si
vysloužíš prací nebo činem.“
Do Pátého oddílu vodních skautů
jsem byl přijat v 10 letech. Rodiče totiž chtěli, abych poznal i jiné
okolí. Mezi junáky jsem poté nalezl mnoho celoživotních přátel.

Zbojníci na cvičení. Zleva: Jaromír Vejvara, Milan Hasal, Karel Stránský,
Ladislav Hec a Karel Rohlíček. Druhá řada: Petr Hoch, Adolf Karlovský, Jan
Laštovka, Bedřich Lánský a Sláva Nepil.
Nejmladší ze Zbojníků
Po rozpuštění Junáka na podzim 1940 zakládají junáci pražské
Pětky ilegální odbojovou skupinu
věrnou junáckému slibu: Zbojník.
Stal jsem se jedním z nich jako jeden z nejmladších zbojníků - bylo
mně 15 let. Po složení přísahy před
vlajkou a Ústavou Československé
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republiky jsme přijali povinnosti
československého vojáka. Dr. Jaromír Klika - Bob a Adolf Karlovský
- Ada, později jmenovaný do hodnosti brigádního generála československé armády, byli jedni z prvních organizátorů zbojníků.
Bob byl pověřen vyhledat spojení s vyššími složkami domácího
odboje, což se mu zdařilo. Napojili
jsme se na skupinu Veleslava Wahla. Ada a Jan Laštovka, dragoun,
četař československé armády, nás
vedli ve vojenském výcviku. Zvláště Janovi vděčím za výcvik, který se
mi později hodil při uhýbání palbě
nepřátel během Pražského povstání. Bob, Ada, Dušan Mendl a Petr
Hoch byli duší Zbojníka. Vojenský
výcvik se soustřeďoval na boj v týlu
nepřítele.
Nutno uvést, že jsem patřil k typickým nevojákům, Bobovi, Mendlovi, Hochovi a Nepilovi. Každý
z nás dvanácti se považoval za nejslabší článek silného řetězu odporu násilí a předsvzetí bojovat proti
nacistické přesile.

				

21

historie
Během války se ZB - Zpravodajská
brigádarozrostla. V roce 1945 měla
již přes 700 členů. Díky skautskému duchu a skautským principům
nebyla ZB nikdy vypátrána gestapem a mohla tak zůstat činnou po
celou dobu války.
Především naše zpravodajská
činnost měla velký úspěch, vždyť
během války bylo do zpravodajské
ústředny v Londýně dodáno více
než 10% zpráv, což je z celkového
počtu 75 tisíc ctihodný výsledek.
kdo byl kečílhor
Nervový otřes byla doba „heydrichiády“. Rodina Rohlíčků je naživu díky hrdinům rodiny Václava
Khodla, kteří zemřeli v rukou gestapa a neprozradili při výsleších
odpověď na otázku „Kdo je Kečílhor?“ Z jejich úst znělo jen „Nevím!“ Parašutisté často přespávali
v bytě Václava a Emy Khodlových
ve Vysočanech. Oba byli i se synem
Václavem popraveni v koncetračním táboře Mauthausen 24. října
1942.
Můj otec mi nikdy nedovolil mluvit o tom, jak by průvodcem Heydrichových atentáníků, které jsem
poznal i při několika večeřích u nás
doma.
Když jsme po zatčení vysočanských rodin pomocníků parašutistům čekali, že budeme dalšími,
bylo mi 17 let. Otec mě posadil
ke stolu v naší kuchyni, podal mi
9mm pistoli a řekl: „Začneš střílet až nás přijdou zatýkat, jen jak
uvidíš bílé v očích gestapáků. Sám
použiji granát s plastickou výbušninou. Máma použije jed. Živé nás
gestapo nedostane!“
pražské povstání
O tištění letáků a nálepek v otcově tiskárně, předávání zpráv nebo
o některých akcích během Pražského povstání jsem již napsal v „Listech Příteli“ v roce 1994. O zničení
útočícího tanku SS Tankové divize
na Staroměstském náměstí jsem
nikomu neřekl celých padesát let.
Styděl jsem se, že jsem se stal vrahem - i když tomu bylo při obraně
rodného města.

V roce 2005 poslal Karlovi Rohlíčkovi akademický malíř Jiří Blažek kopii
fotografie trosky zničeného tanku SS Tankové divize, získanou z depozitáře archivu České televize. Fotografie je z doby po ukončení bojů na
nároží Pařížské třídy a Staroměstského náměstí. Právě v těchto místech
Karel pancéřovou pěstí zničil v době Pražského povstání německý tank.
statečnost a odvaha
Po ukončení bojů v Pražském
povstání jsem trpěl nervovou
únavou z boje, a tak presidentem
Československé republiky mně
udělená vojenská vyznamenání
přijal za mne ve Slovanském domě
můj otec.
„Být statečný znamená neznat
strach“ - to není pravda, strach má
každý. Odvážný člověk je takový,
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který svůj strach přemůže a přiměje se k činu. Kázeň, Hrdost, Čest,
Sebevědomí a Vlastenectví jsou
ctnosti, které činí člověka odvážným, i když má strach.
Věřím, že dojde k plnému odsouzení komunistického násilí z doby
nesvobody naší vlasti a k vyrování
s minulostí žití ve čtyřicetileté nesvobodě.
Karel Rohlíček
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elektronická

KAPITÁNSKÁ POŠTA
METODICKÝ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HKVS
číslo 15, květen 2011
Vydává Hlavní kapitanát vodních skautů pro vnitřní potřebu.
Kapitánskou poštu dostávají emailem všichni registrovaní kapitáni oddílů vodních skautů, krajští kapitáni a činovníci HKVS. Pokud
si přejete být zařazeni do da- tabáze příjemců, či z ní naopak vyřazeni, pošlete své jméno, oddíl, přístav (středisko) na adresu kp@
skaut.cz. Aktuální číslo Kapitánské pošty i archiv starších čísel je k dispozici také na webových stránkách HKVS.
Příspěvky, postřehy, připomínky, informace, pozvánky či fotky zasílejte na adresu: kp@skaut.cz.
Do tohoto čísla přispěli: Pavel Bár - Pavlík, Tomáš Basák - Čerw, Vladimír Cvrček - Vezír, Jiří Hold - Amateur, Zdeněk Jančík - Janošík,
Prokop Jícha - Sam, Kateřina Kaderová - Liška, Tomáš Litera - Slunda, Karel Rohlíček, Jindřich Štědrý - Ďobek, Jaroslav Vondra - Děda.
Foto na titulní straně: Milan Němec - Stopař. • Fotografie uvnitř čísla: Adam Blaščík, Michal Fanta - Misha, Tomáš Litera - Slunda,
Milan Němec - Stopař, Antonín Rudolf, Antonín Wiener - Mao, archiv HKVS a autorů.
Redakční rada: členové Hlavního kapitanátu vodních skautů a Markéta Babóová - Majda.
Jazykové úpravy a korektury: Tomáš Nechvátal. • Sazba: Pavel Bár - Pavlík. • E-mailové rozesílání: Michal Hoznedl - Bobr.
Uzávěrka příštího čísla 31.května 2010.
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SKARE 2011 - výsledková listina
Kategorie W		

pořadí plachetní č. jméno lodi
přístav
kormidelník
posádka
1.
2
SMS Tiger
Viribus Unitis Ostrava
Želvák
Uson, Fixík
2.
17
Rejnok
Křišťál Jablonec
Odrazka
Vír, Kosatka, Vojta Šlajs
3.-6.
23
Jurka
7. Pardubice
Pavla Burešová Hana Hajnová, Bára Zemanová, 		
						
Adam Housírek
3.-6.
4
SMS Leopard
Viribus Unitis Ostrava
Sasanka
Červenáček, Buf, Ťuk
3.-6.
14
Albatros
4. Praha
Jakub Vencel
Jack Vachata, Michal Bůžek,
							
Ondřej Bílý
3.-6.
65
Jižní Kříž
Písek
Fanda Vácha
Marek Dobsa, Anežka Bělková, 		
						
Nikola Marešová

				
Kategorie Open		
pořadí plachetní č. jméno lodi
1.
77
Buldoček
2.
192
Fluffy
3.
44
Modroočko
4.
6
Zdenko Hudeček
5.
35
Šipka
6.
69
Viribus Unitis
7.
6520
West
8.		
Mochomůrka
9.
1
Panther
10.
3
Don Juan de Austria
11.		
Vydrýsek
12.		
Žralok

přístav
Česká Třebová
7. Pardubice
Česká Třebová
Viribus Unitis Ostrava
7. Pardubice
Viribus Unitis Ostrava
Kolín
7. Pardubice
Viribus Unitis Ostrava
Viribus Unitis Ostrava
4. Praha
Česká Třebová

kormidelník
posádka
Myšák
Bidlo, Domino
Jan Kašpar
Houbař
Zub
Effendi
Jiří Mareš
Švestka
Sam Milichovský Košťák
Kateřina Burešová
Bidlo
Povidlo
Rogallo
Picek
Vilímcová
Olda Pešina

					
Kategorie S		

pořadí plachetní č. jméno lodi
přístav
kormidelník
posádka
1.
51
Oskarka
Kolín
Jakub Jedlička Tomáš Milichovský, David Skoupý
2.
52
Škeble
Kolín
Honza Milichovský Lukáš Holosko, Petr Klement
3.
111
Orlice
Česká Třebová
Šaman Turek
Číslo, Kofi
4.
16
Rak
Křišťál Jablonec n. N.
Kamzík
Ondřej Friedrich, Marek Dědek
5.
70
Jitřenka
Písek
Jiří Škudrna
Dita Velická, František Vácha
6.
23
Jurka
7. Pardubice
Jan Housírek
Matěj Kalužný, Marek Dobsa
7.
2
SMS Tiger
Viribus Unitis Ostrava
Povidlo
Želvák, Sasanka
8.
14
Albatros
4. Praha
Oldřich Milec
Jack Vachata, David Hladík
9.
34
Kačka
4 Praha
Kopal Tomáš
Malkis Damir, Jakub Vencl
10.
42
Delvaň
7. Pardubice
Anna Navrátilová Michaela Doležalová,
							
Nikola Marešová
11.
43
Victoria
7. Pardubice
Nikol Zíková
Bára Hlaváčová, Alena Marešová

				
Kategorie R		
pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

plachetní č.
51
69
65
16
52
111
14
42
2
55
34
23

jméno lodi
Oskarka
Viribus Unitis
Jižní Kříž
Rak
Škeble
Orlice
Albatros
Delvaň
SMS Tiger
Staropramen 10
Kačka
Jurka

přístav
Kolín
Viribus Unitis Ostrava
Písek
Křišťál Jablonec n. N.
Kolín
Česká Třebová
4. Praha
7, Pardubice
Viribus Unitis Ostrava
Vysoké Mýto
4 Praha
7. Pardubice

kormidelník
Benzín
Effendi
Radim Koreš
Tomáš Valej
Racek
Olda
Jan Surček
Jiří Mareš
Bidlo
Luděk Demel
Jaroslav Veit
Pavel Antoch

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

posádka
Vočko
Švestka
Jiří Škudrna
Ondřej Friedrich
Padák
Číslo, Kofi
Oldřich Milec
Kateřina Burešová
Ťuk, Buk
Tomáš Slezák, Eva Benešová
Pavel Česák
Adam Bělka
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13.
14.

43
41

Victoria
Toledo

7. Pardubice
7. Pardubice

Jan Palme
Barbora Hlaváčová
Tomáš Machač Petr Kudrna

				
Modrá stuha HKVS

pořadí pl. č. jméno lodi
lodní třída přístav
kormidelník
posádka
1.		
Missouri
FD
7. Pardubice
Milan Němec
Prokop Jícha
2.
77 Buldoček
FB
Česká Třebová
Vašátko
Kovář, Harapát
3.
6
Zdenko Hudeček C2
Viribus Unitis Ostrava Effendi
4.
41 Toledo
P550
7. Pardubice
Benny
Tom, Adam
5.
111 Orlice
P550
Česká Třebová
Olda
Číslo
6.
51 Oskarka
P550
Kolín
Benzín
Michal
7.		
Mochomůrka
F
7. Pardubice
Kateřina Burešová
Anna Navrátilová
8.
3
Don Juan de Austria P 550 Viribus Unitis Ostrava Rogallo
9.
69 Viribus Unitis		
Viribus Unitis Ostrava Švestka
10.
65 Jižní Kříž
P550
Písek
Radim Koreš
František Vácha
11.
18 Á hop
P550
Jablonec
Logo
Odrazka, Monika
12.
17 Rejnok
P550
Jablonec
Fík
Výr, Kosatka, Vojta
13.
44 Modroočko
C
Česká Třebová
Houbař
Zub
14.
52 Škeble
P550
Kolín
Racek
Koky
15.
16 Rak
P550
Jablonec
Kamzík
Řízek, Ondra
16.
55 Staropramen 10 P550
Vysoké Mýto
Demel
Slezák, Benešová
17.
23 Jurka
P550
7. Pardubice
Jan Housírek
Petr Kudrna, Marek Dobsa,
							
Anežka Bělková
18.
6520 West
C
Kolín
Sam Milichovský
Klement
19.
2
Tiger
P520
Viribus Unitis Ostrava Bidlo
Ťuk, Buk
20.
70 Jitřenka
P550
Písek
Jiří Škudrna
Dita Velická
21.
42 Delvaň
P550
7. Pardubice
Jan Palme
Pivo, Hana
22.		
Koga
P550
Jihlava
Sekki
Kňour
23.
4
Leopard
P520
Viribus Unitis Ostrava Povidlo
Želvák, Uson
24.
43 Victoria
P550
7. Pardubice
Trilka
Barrakuda, Tříska
ND		
Žralok
C
Česká Třebová
Šaman
Kofí
NS		
Vydrýsek		
4. Praha
Picek
Vilímcová
NS
35 Šipka
E
7. Pardubice
Jaroslav Ventluka

zpracoval: Sam a Stopař
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Nikoliv, milá vlčátka a žabičky, skauti i skautky,
nikoliv plesniví mořští starci, mokré dějiny naší vlasti
nezačínají v roce 1912 Rösslerem-Ořovským
ani 1. oddílem vodních skautů
a družinou Bobrů...
Cosi tady bylo již dříve
a já se vám to pokusím přiblížit.

DÍL DRUHÝ:

STŘEDOVĚK ZEMĚ

Sto šedesát milionů let trvalo období, kterému říkáme druhohory,
období skládající se z triasu, jury
a křídy.
Odstředivé nebo jaké síly roztrhly kontinent Pangeu na dva kusy
– jižní Gondwanu a severní Laurasii. Mezi nimi se vytvořila brázda
moře Tethys.
To, na čem leží většina plochy
České republiky (tzv. český masiv)
se bláznivě houpalo, takže se to

asi třikrát potopilo, rozlámalo na
kousky, zaneslo pískem, bahnem,
jílem a vápennými skořápkami.
Získali jsme tak suroviny pro vý-

robu skla, cementu, soch, Karlova
mostu, Pražské brány a hotelu Forum.
Bratři Moravané byli na vzdálenějším konci houpačky a často se
museli hodně a nadlouho nadechnout, aby to vydrželi.
Bratři Slováci na nás (zcela proti
své vůli) koukali svrchu, neboť Karpaty rostly a jednotlivé kry Tater,
Fater a Magur se na sebe vrstvily
a vrásněly.

Teploučké mělké moře dělalo
dobře mlžům, plžům, mořským
houbám, amonitům, belemnitům
a ježovkám.
Mnozí příslušníci této havěti
bydleli u Berouna, v Ronově nad
Doubravou, v Červených Pečkách
na Kutnohorsku, na pravém břehu Olše u Vondryně na severní
Moravě a postavili si vrch Kotouč
u Štramberka.
Belemniti museli být děsně zdraví, protože z jejich schránek podobných krápníkům dělali lékárníci ještě v minulém století léky ve
svých hmoždířích.
V Pojizeří, kolem Litomyšle a České Třebové bylo plno raků, kteří tak
dokazují, že tehdy do vody nikdo
žádná průmyslová svinstva nevypouštěl. Ty všelijaké měkkýše,
korýše a puhýše baštili plakodonti, dva metry dlouzí pancířnatci
s vpadlým hrudníkem, trojhranným tělem a placatým ocasem připomínající přerostlého čolka.

příloha Kapitánské pošty							
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Během triasu začalo být na našem zaplaveném území veselo.
Kde se vzaly, tu se vzaly, plavaly
tu želvy. Původně, pravda, pocházely ze souše a chlubily se pěkným
kostěným krunýřem, který si vytvořily na ochranu proti dravcům.
Pak ale vlezly do moře a krunýř jim
byl těžký. Tak si jej zmenšovaly, až
zakrněl. Jenže moře mezitím zase

ustoupilo a na suchu bylo krunýře opět třeba. I vytvořily si jej želvy
z jiných orgánů. A zase přišlo moře.
Želvy rozšafnice klidně vlezly do
vody a krunýř se jim znovu zmenšoval. A tak dnes existují mořské
želvy, které nosí jen takový silnější
kožeňák, ale pod ním mají zbytky
dvou krunýřů.

Vedle želv začaly v Čechách a na
Moravě bydlet také žáby (nikoli
šestnáctileté vodní rangers, ale
obojživelníci!). Některé byly tehdy
jen jednoživelné, ryze plavavé, ale
ty dost brzy vyhynuly. Asi se utopily. Jejich zachovalá tělíčka se našla
v Bechlejovicích u Děčína.
Postrachem mnoha živočichů
druhohorních moří byli žraloci.
Žralok zuby, jak známo, má jak
nože a z těch zubů čiší strach. Méně
známo je, že i žralokům, pokud
nepoužívají pasty Colgate, časem
zuby vypadají. Druhohorní členové České stomatologické komory si
tyto zuby ukládali u Měcholup, ve
Velimi, v Nových Benátkách a jinde. Já jsem jeden takový zoubek
našel v Mušlově u Mikulova.
Hlavními a typickými obyvateli
druhohor však byli dinosauři. To
jsou ty potvory dosahující velikosti většího Primátora Ditricha nebo
menšího Titanicu.
Po ryboještěrech velice podobných delfínům u nás žili především plesiosauři – dravci dorůstající délky 5 m, s ploutvovitými
končetinami, krátkým ocasem,
dlouhým krkem a hlavně nezměrnou žravostí.
Dinosauři na konci druhohor vymřeli a kdekdo ví proč. Jejich zánik
však nebyl úplně beze zbytku.
Typičes
tí brontosauři, dn
au
atos ři, u nás
spíše nazývaní ap
hiosauři dlouzí až
nežili, spíše brac
ů
zdíl od brontosaur
23 m, kteří na ro
přední nohy
a diplodoků měli
delší než zadní.
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Na začátku minulého století koupil v Dolním Újezdu u Litomyšle
řezník Šíma starý dům, který chtěl
přestavět na zájezdní hospodu.
Místním dětem tak ubylo další
místo pro jejich radovánky. Žáci Patočka a Langr se přes zákaz starosty Mašína a pana učitele Rainera
vydali naposledy pohrát do sklepa
uvedeného domu. Když se Patočka

Mok
ele

mb
e

nešetrně opřel o opukovou stěnu,
povolilo chatrné zdivo a zasypalo
Langra. Vyděšený Patočka přivolal
řezníka Šímu a ten místní jednotku dobrovolných hasičů. Langr byl
vyproštěn ze závalu, aniž by z náruče pustil kámen s neobvyklou
kresbou. Místní občané se domnívali, že jde náčrt draka z místní pověsti, ale sečtělý písmák Dejda vy-

m
be

Ještě mladší je několikanásobný
nález dinosauřích stop z let 1973 1999 u obce Chrást poblíž Orlické
přehrady a vyprávění domorodců
z horního Ponisí o tvoru obecně
zvaném Žmlv.
Jedná se zřejmě, stejně jako
u vyprávěnek z okolí známého
skotského jezera Loch Ness a povodí Konga, o živoucí fosílii z rodu
Plesiosaurus.

tušil, že se jedná o zkamenělinu ze
svrchní křídy. Učitel Rainer, který
měl s křídou celoživotní zkušenosti, rozeznal čelist 10 m dlouhého
ještěra typu Mosasaurus.
Jakmile tento nález potvrdilo
i paleontologické oddělení Národního muzea, obdrželi žáci Patočka
a Langr na vysvědčení sníženou
známku z chování.

Nes

s ie

Kryptozoologické ohlasy v českém folklóru:
Původní obyvatelstvo Ponisí pořádá o masopustu průvody maškar v čele s obecním šamanem
v masce žmlva.
<<
>>
Řemeslně dobře vyvedený Plesiosaurus jako plastika oživující
český extravilán, venkovské návsi
a satelitní sídliště.

příště: PRAČLOVÉK JANEČEK
Obrázky a fotografie autorem převzaty z následujících zdrojů: cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cyamodus_BW.jpg, republika.pl/tytusdezoo/xhtml/strzalka/belemnit.html, www.collectibles-articles.com/antique/fossil-fossile-fossilien-belemnites-belemnit-collection_270671643843.html, library.thinkquest.org/C0112871/The%20Tectonic%20
Plate%20Theory.htm, www.vltava2000.cz/lecivekameny/default.asp?lngDepartmentID=2, geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/Vznik%20a%20mo%C5%BEnosti%20zachov%C3%A1n%C3%AD%20fosili%C3%AD1.htm, commons.wikimedia.org/wiki/File:Plesiosaurus_dolich1DB.jpg, www.oceansofkansas.com/St_Fond.html, http://marieke.pise.cz/98200-lochneska.html, www.pragueout.cz/articles/matejska-pout-2008, http://dc.mezihori.sweb.cz/text.html
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