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Aktuálně:
Navigamus už za měsíc a
kousek

číslo 24 - duben 2012

úvodník hlavního kapitána

Bezpečnost na vodě

Kapitáni a kapitánky!

Předpokládám, že vodácká sezóna začíná prvním jarním dnem, případně víkendem po prvním jarním dnu.
Letos tedy začala velkým vykřičníkem:
„… V sobotu 24. března krátce po
18. hodině zemřel na řece Jizeře 37 letý
raftař z východních Čech. Raft s tříčlennou posádkou se plavil po Jizeře na úseku od Semil do Železného Brodu, přičemž se asi jeden kilometr před Podspálovem převrátil, dva muži a jedna žena
spadli do vody. Ženě se podařilo doplavat na břeh, jednomu z raftařů dokázali
pomoci další vodáci a zhruba po dvaceti
minutách bylo v řece objeveno bezvládné tělo 37 letého raftaře. Nevzkřísili jej
známí, ani přivolaní zdravotníci.
Tito raftaři, kteří nebyli na vodě žádnými nováčky, neměli na sobě ani záchrannou vestu ani přilbu a Jizeru sjížděli poprvé. To, že se na ni dostatečně nepřipravili, zaplatil jeden z nich životem…“
Hmm, raftař a nejspíš zfetovaný, jak
neoficiálně, ale rozhodně říká „náš muž
ze záchranky“.
Ale: „… 9. června 2011 při výletu základní školy, která na raftech splouvala řeku Moravu, skočil o přestávce na
řepčínském jezu třináctiletý žák z břehu do vody. Ve snaze jej zachránit se za
ním vzápětí vrhla učitelka i instruktor.
Učitelce a chlapci již nebylo pomoci, instruktora v kritickém stavu převezli do
nemocnice, kde později zemřel…
… Podle svědků chlapec na sobě plovací
vestu neměl, během přestávky ji neměli
ani další účastníci akce … … Podle předsedy ostravského Spolku vodáků Campanula Františka Vyhňáka ale při záchraně
chlapce zřejmě selhali samotní instruk-

toři. Jestliže byli dva a nedokázali reagovat tak, že jeden skočil do vody a byl zajištěný druhým záchranářem, pak nebyli na akci připraveni...“
Nu, snad se něco takového nikdy nedočteme o vodních skautech, resp. o akci
vodními skauty pořádané. Avšak, máme-li podle našeho slibu, stanov a tří
principů skautingu povinnost pomáhat společnosti, tj. ostatním, pak máme
i povinnost bezpečnostní zásady pro nás
povinné a samozřejmé šířit jako misionáři.
Proto mne velmi mrzí, že z pěti letošních kurzů vodáckého minima „Kapka“
byly dva odvolány pro malý zájem.
To oni (= nevodáci) jsou blbí, že nemají zájem?
To jiní oni jsou vinni, že naše nabídka
je přehlížena a naše úsilí podceňováno?
Možná. Ale my (= vodáci) přesto máme
morální povinnost „hlasu volajícího na
poušti“:
„Nepodceňujte vodu! Nepodceňujte
nabízené školení! Nepodceňujte praktické zkušenosti! Nepodceňujte kázeň!!!“
Ano, kázeň. Je taková doba, že každý
člověk je ctěn, co individualita. Co individualita je ctěno i každé dítě. Ale to přece neznamená, že si může dělat, co chce,
že náš náročný program bude dělat jen
tehdy, bude-li se mu chtít.
Nechce-li se mu, neusmívejme se na
ně. Prostě u nás být nemůže, protože my
nejsme povinná školní docházka nebo
uskutečnění dávné myšlenky ministra
Nejedlého, že Junák bude povinný pro
všechny. (No, nakonec nejen, že nebyl,
ale nebyl vůbec.)
A nebojme se vychovávat přísně, to
pravidlo o tom, že kázeň je bezpečnost
a naopak, stále platí.
Možná, že kdyby nebohá paní učitelka
včas zařvala, nemusela „zařvat“. To je ošklivá slovní hříčka, ale zodpovědnost za
neposedného chlapce chudák měla:
„… Kvůli červnové tragédii na řepčínském jezu v Olomouci, při které během
školního výletu zemřeli tři lidé, nebude
policie nikoho stíhat. Případ vzhledem
k smrti učitelky a instruktora odložila…“
Při skautské výchově po vodácku buďme milí, nikoli měkcí.
Váš Vezír =V=

Na činnost Sítě vodních skautů poskytly od minulé uzávěrky eKP
dobrovolný desetikorunový příspěvek za každého registrovaného
člena následující oddíly a přístavy:

11622
21A02
21910
31713
41101

Šipka Praha 6
				
Lesní Modroust Dobřichovice			
Retra Brandýs nad Labem 			
Třináctka Opařany
		
1.OVS Cheb
				

990 Kč
330 Kč
450 Kč
1230 Kč
100 Kč
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Představujeme:
Pojeď na
Eurosea 11
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Seriál:
Začínáme
plachtit
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Závody :
MČR
v Eskymování
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Zvláštní příspěvky na činnost KVS zasílejte na účet KVS 2300183549/2010
FIO banka a.s. pod variabilním symbolem (pro rok 2012) 92xxxyy, kde xxxyy
je číselný kód označující číslo okresu a přístavu (střediska).
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První jarní den s HKVS
Velkou část prvního jarního jednání 20. 3. zabralo vytváření rozpočtu na tento rok, což se naštěstí
povedlo. Zároveň jsme vyřešili některé drobnosti související s vyúčtováním minulého roku, které připravil Pytlík. S potěšením můžeme konstatovat, že hospodářský
výsledek je podstatně pozitivnější,
a proto může být použit na pokrytí ztrát z let minulých.
Dále jsme se zabývali novinkami
v oblasti výchovy a vzdělávání. Odbor vlčat a světlušek navrhl, že by
se současná vodácká příloha Světýlka – Mod/kré stránky – mohla
stát jeho pevnou součástí. Ve Světýlku by se pravidelně objevovaly
články s námořnickou tematikou,
které by byly zajímavé i pro nevodácké oddíly. Cílem je mimo jiné
podpora nových plaveb pro vlčata, žabičky a světlušky. O návrhu se
bude dále jednat. Největším problémem by ale zůstalo shánění redaktorů, kteří by články dodávali.
Postupuje i práce na inovaci vodáckého činovnického vzdělávání.
Kompetenční profily dokončené
na podzimním setkání vzdělavatelů se budou na letošních kurzech
testovat (KLŠ kompetence kapitánské zkoušky a kurzy Kapky kompetence vodáckého minima). Organizátoři Kapek byli navíc požádáni o dodání her, které používají při plnění Kapky. Zároveň se povedou jednání s OVČINem o zapo-

jení vodáckých kvalifikací do řádu
pro vzdělávání. S tím souvisí i roz-

ré se bude konat v září v Kodani.
Hledáme vhodné zástupce, více

šíření platnosti vyhlášky o bezpečnosti na celý Junák, které se poněkud komplikuje. Momentálně čekáme na vyjádření VRJ. Je možné,
že se budeme ubírat spíše cestou
různých doporučení.

se dočtete v samostatném článku.

Schválili jsme další komise pro
zkoušky vodáckého minima, tentokrát pro Jihočeský a Moravskoslezský kraj a pro kurz v rámci Klíčů pro život.
Věnovali jsme se samozřejmě
i jarnímu srazu. Zejména prezentaci činnosti HKVS a také koordinaci akce s víkendem kurzu Klíče
pro život. Diskuze o způsobu plnění nedokončených bodů z programového prohlášení byla přesunuta na duben. Na jarním srazu se
dozvíte, co jsme již splnili. Posledním bodem bylo Eurosea 11, kte-

Ve zkratce:
- hotové vyúčtování roku 2011
- příprava rozpočtu na rok 2012
- možná integrace Mod/krých
stránek do Světýlka
- pokračuje práce na inovaci vodáckého vzdělávání- přidávejte fotky do fotogalerie VS
- schváleny komise ZVM: Jihočeský a Moravskoslezský kraj, Klíče pro život
- hledáme zástupce na Eurosea 11
Zápis je k dispozici na webu
HKVS, věnujte pozornost také
poměrně obsáhlé sekci oznámení z činnosti členů HKVS.
Liška
foto Zdenda

Jarní sraz kapitánů
Na jarním ústředním srazu kapitánů 13.-15. 4. se sjelo 84 vodáckých činovníků z celé republiky,
aby se navzájem informovali o své
práci, něčemu se přiučili a společně se bavili. ZŠ Wolkerova v Havlíčkově Brodě poskytla kvalitní zázemí se spoustou prostoru, výbor-

ného jídla a vstřícného jednání
nejen jim, ale i mladším sestrám
a bratrům, kteří sem přijeli strávit jeden z víkendů kurzu k čekatelské zkoušce a zkoušce vodáckého minima (v rámci projektu Klíče
pro život). S nimi jsme se po celou
dobu srazu potkávali a sdělovali si
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zážitky, což víkend ještě více zpestřilo.
Program pátečního večera má
dvě části, informační a zábavnou.
Informační část představuje zahájení letošního jarního srazu a prezentace práce HKVS. Při ní nás
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členové rady Kapitanátu VS (Vezír, Liška, Pavlík, Pumpa a Hvězdář) seznamují se vším, co se událo za půlrok od předchozího srazu
a co se naopak bude dít v následujících měsících na našich i světových skautských vodách. Druhou
část večera vyplňují seznamovací
hry pod vedením Žížala. Neschází
se nás k nim sice mnoho, ale i tak
je o zábavu a pohodovou atmosféru postaráno. Žížal nás nutí například dokolečka opakovat naše přezdívky spojené s vlastností začínající stejným písmenem, nebo psát
věty o sobě na spousty útržků toaletního papíru a poté hádat, o čí
toaleťák asi jde, a dosahuje tím
kýženého výsledku, totiž abychom
si nejen po dobu srazu, ale nejlépe
už navždy nebyli cizí.
Sobotní dopolední program začíná informacemi o letošním ročníku závodu Přes tři jezy. Předneseny
jsou různé organizační i technické
detaily k závodu a jeho zajištění.
Kromě tohoto závodu je představen žebříček VS sestavený podle
úspěchů oddílů v jednotlivých závodech a diskutuje se o klíči, podle
nějž bude sestavován.
Další částí programu jsou schůzky jednotlivých komisí. Schází se
komise závodní a lodní (pod vedením Hvězdáře se probíraná témata soustřeďují na soupis všech vodáckých závodů konaných v různých koutech republiky, na již
zmíněný žebříček, na diskusi o
představeném prototypu kormidla k oplachtěné lodi P550 vyrobe-

ném firmou Profiplast a poté na
vývoj v projektu lodi Severka), hospodářská a informačně-propagační komise (ta se pod vedením Pytlíka zabývá hospodařením HKVS,
ale i přitažlivějšími tématy, jako
je například internetová Galerie
vodních skautů a její provoz) a výchovná komise, která si v čele s výchovnými zpravodaji HKVS Pumpou a Pavlíkem klade za cíl vytvořit skupinu pracující na náplni nových vodáckých odborek.
Poslední dopolední část vyplňují
vzdělávací programy. Výklad Pavla Česáka na téma Metodika jízdy
na pramici je příjemným a neformálním způsobem osvěžení a doplnění informací o tom, jak v po-

sádkách s dětmi pádlovat a chovat se na lodi. Ostatní účastníci
srazu si mohou poslechnout Cedníkovu přednášku o tom, jak učit
děti v oddíle jezdit na divoké vodě,
dalšími možnostmi je Dyttin program zaměřený na přípravu vzdělávacích kurzů a akcí nebo „Mokrá“ velká výměna zkušeností pro
kapitány a další činovníky přísta-
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vů.
Po výborném obědě nás čeká zkušební a přednáškový blok k modulové kapitánské zkoušce. Nejprve
píšeme test z meteorologie, následuje přednáška o bezpečnosti
a zdraví na vodáckých akcích, poslední částí je test z teorie a metodiky plavby. Je příjemné poznat,
že zkoušky a testy nemusí být nijak stresující záležitostí, pokud
probíhají v kamarádském prostředí. Souběžně s tímto zkouškovým
blokem probíhají také další programy vzdělávání a výměny zkušeností. Jedním z velkých lákadel tohoto odpoledne je jedinečná možnost popovídat si s lektorkou Jóžou z odboru Skauting pro
všechny o práci s dětmi se specifickými potřebami a o jejich začlenění do vodáckých oddílů.
Druhá část odpoledne probíhá
ve znamení zábavy a odreagování. Abychom se o ježdění na lodích
nebavili jen teoreticky, je pro nás
připraven u havlíčkobrodské loděnice Velký závod pramic, v němž se
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všichni snaží, co jim síly stačí, dosáhnout co nejlepšího času na určeném úseku Sázavy. Mezi všemi posádkami jednoznačně vyniká mladý chlapecký tým Klíčů pro
život z …….(odkud?) s vítězným časem 13 minut.
V historickém centru Havlíčkova Brodu je k vidění mnoho pozoruhodných památek a zajímavostí, jimiž nás provází a poutavý výklad dodávají místní pořadatelé.
Procházka je zároveň přípravou
na večerní šifrovanou hru po městě. Poznat město za tmy se nakonec rozhodlo jen minimum účastníků, ostatní však přišli o nevšední zážitek a velkou dávku dobro-

družství. Zvolili pravděpodobně
jeden z klidnějších večerních programů – masáže či zpívání s kytarami nebo naopak více adrenalinu
na lezecké stěně.
Nedělní dopoledne bylo z velké části vyhrazeno kvapem se blížícímu Navigamu, posledním informacím a dotazům k jeho konání a taky zamýšlení nad tématem Navigamu 2015. V druhé polovině dopoledne si každý přišel
na své dle vlastního výběru z řady
zajímavých přednášek – řešily se
například nové stezky, historie VS
a vlajková etiketa, práva a povin-

nosti činovníků či organizace táborů.
Těsně před obědem nás Vezír informoval o zprávách z Náčelnictva Junáka - co je nového a zajímavého pro vodní skauty. Poté již zaznělo sborové hlasité “A-hoj”, kterým byl sraz oficiálně ukončen,
abychom se mohli těšit na další
krásné chvíle mezi svými, které jistě přinese příští podzimní sraz kapitánů plánovaný na 19.-21. 10.
2012.
Watúka,
Hvězdář
(přístav ORION K. Vary)
nafotil Zdenda

Vodácká desetikoruna k 30. 3. 2012
„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 2300 183 549 / 2010 pod variabilním symbolem (pro rok 2012)
92xxxyy, kde xxxyy je číselný kód
označující číslo okresu a přístavu (střediska). V případě platby za
více předchozích let je variabilní
symbol 90xxxyy.
Příspěvky je možné zaplatit i hotově na srazech kapitánů.
Za všechny „vodácké desetikoruny“ zaslané v duchu hesla „vodáci
sobě“ děkujeme.

Stav zaplacených zvláštních příspěvků na rok 2012: kruhové grafy ukazují podíl zaplacených a nezaplacených příspěvků v kraji. Modré pole
označuje příspěvky zaplacené, červené nezaplacené.
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Aktuálně - Navigamus

Navigamus už za měsíc a kousek !
Těšíte se? My ano.
Už víte, že na Navigamu budete rozděleni do čtyř palub, které
proti sobě budou soutěžit. O lístky do vyšších palub se vedou líté
boje v předprogramu. V jejich čele
jsou čtyři palubní důstojníci, kteří se budou starat o pohodlí svých
pasažérů, ale také je budou všemožně podporovat v hrách. Povedou porady vůdců výprav, budou
zdrojem informací a budete se na
ně obracet se všemi dotazy a stížnostmi. Této nelehké a zodpovědné úlohy se ujali čtyři odvážní
z různých koutů republiky. Představme si je:

Žlutá (první): Žížal je kapitánem
kraje Vysočina, pochází z Třebíče.
Jeho největší vášní jsou všemožné
outdoorové aktivity, ty se mu dokoce staly i zaměstnáním. Sport
a cestování - to je jeho.

•
•
•
•

Registrace výprav je možná v registračním systému do
20. 4.
Změny v obsazení výpravy jsou možné do 27. 5., ale výhradně na registrace@navigamus.cz
Propagační předměty můžete objednávat až do 30. 4.
Registrace PTP stále běží, a to až do naplnění stavu

Bílá (druhá): Lůča pochází z Opařan, kde se věnuje skautkám
a předškolákům. Studuje sice marketing, opravdovým koníčkem pro
ní ale je výroba uměleckých šperků, které zdobí nejednu skautku.

Červená (třetí): Evík skautuje
v Kolíně - a to s těmi nejmenšími,
je průkopnicí babyskautingu. Kromě toho učí v mateřské školce, odpočine si při sportu nebo s kytarou
v ruce.

Zelená

(čtvrtá):

Paskal

vede
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8. oddíl vodních skautů v Ostravě.
Zbožňuje kvalitní muziku, z vodních sportů je mu blízká jachta,
profesně se ale věnuje matematice, kterou také studuje.
Pokud ještě nejste zaregistrováni a chtěli byste jet, nebo potřebujete přidat účastníky, máte
na to čas už jen do 20. 4. Účastnický poplatek pro nově přidané účastníky bude 850 Kč.
Na webu se dále objevily nové
podrobnosti – časový harmonogram akce, informace o stravování či třízení odpadu. Dále seznam toho, co byste neměli zapomenout s sebou, který se ještě rozroste o další položky. Děkujeme za
všechny nasbírané sáčky od čajů,
už je jich dostatek a nemusíte sbírat další. Zato potřebujeme nasbírat další kulaté krabičky od mazacích sýrů, ze kterých se budou vyrábět lampióny.
Kromě předmětů, které dostanete v rámci registrace, máte možnost objednat si další propagační
předměty Navigamu. PTP si je mohou objednat sami nebo se svou
výpravou. Objednávky jsou možné
do 30. 4. Na místě bude k dispozici
jen velmi omezené množství předmětů, takže nespoléhejte, že si je
zakoupíte až tam.
V registraci si zkontrolujte zadané velikosti triček, přibyly tam dětské velikosti. Upravte také čas příjezdu a odjezdu a způsob dopravy
podle skutečnosti. Parkování bude
umožněno pouze těm, kteří o něj
požádají předem v rámci registrace. Parkoviště nebude hlídané,
částečně bude pod dohledem SOS.
Velikosti triček zadejte nejpozději
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do 30. 4.
Chcete-li se přijet jen na chvíli
podívat, máte tu možnost. Jednodenní vstupné bude 100 Kč. V ceně
je nášivka Navigamu, ale jen pokud se předem nahlásíte na mail
registrace@navigamus.cz.
Na srazu kapitánů poprvé zazněla píseň Navigamu i s tancem, kterým se představíme během Navigamu veřejnosti. Můžete se na něj
podívat na youtube, odkaz najdete
na webu Navigamu. K zhlédnutí je
i animace benátské noci.
Přečtěte si také rozhovor s plzeňským primátorem Martinem Baxou, který převzal záštitu nad akcí.
Účastníkům Navigamu vzkazuje:
„Plzeň je krásné město s historickou tradicí a se spoustou zajímavostí. Stojí za to ji objevovat. Přál

bych si, aby se tady návštěvníci
akce Navigamus 2012 cítili dobře.
Jsem přesvědčen, že si každý najde

to své.“

zentace výstupů a získaných zkušeností.
Přihlášku je potřeba poslat
do 15. června (přes HKVS), do

Po úspěšném uspořádání semináře evropských vodních skautů
v Plzni převzali žezlo Dánové. Další seminář s tématem „Jak mohu
podporovat vodní skauting?“ se

nějaké zástupce, takže i tentokrát
hledáme nejlépe dva zájemce.
O co se jedná? Eurosea je setkáním činovníků evropských vodních skautů. Z každé země většinou přijíždí dva zástupci, celkem
je akce dimenzovaná na cca 60
účastníků.
Účastníci by měli být činní na
národní nebo regionální úrovni,
účastnit se mohou také kapitáni
oddílů se zájmem o mezinárodní skauting. V každém případě ale
musí být schopni komunikovat
v angličtině a používat elektronic-

Pojeď na Eurosea 11

Cíle Eurosea 11 jsou následující:
-

podporovat mezinárodní výměnu zkušeností a zdrojů
dohodnout se na průběžném sdílení programu a materiálu
poskytnout společná řešení pro individuální výzvy a příležitosti
zajistit, aby každý účastník měl možnost 				
potkat se a diskutovat své názory se zástupci z jiných zemí
sdílet nápady na aktivity vodních skautů
vytvořit mezinárodní kalendář akcí
vodních skautů, s tábory, závody, vzdělávacími akcemi atd.
vybrat a zvolit novéčleny skupiny Odysseus.

koná v Kodani letos na podzim –
19.–23. 9. 2012. Pokaždé se snažíme na tuto významnou akci vyslat

ká média (mail, Facebook apod.).
Nutná je také komunikace s HKVS
před i po semináři a následná pre-

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Liška
Nafotil Jiří Kunc (Pompo)

30. června bude zájemcům potvrzena účast. Účastnický poplatek
činí 2300 DKK a zahrnuje transport z letiště, ubytování, jídlo od
oběda 19. 9. do oběda 23. 9., materiály a dokumentaci k programům. Nezahrnuje pojištění, cestu
a osobní útraty. Poplatek musí být
uhrazen do 31. července. KVS nabízí, že účastnický poplatek uhradí, cestu si ale zaplatí každý sám.
Je možné přijet dříve nebo odjet
z Dánska déle, organizátoři nabízí
pomoc s hledáním ubytování, které si hradí každý sám.
Před akcí je vhodné zapojit se do
skupiny Eurosea 11 na Facebooku.
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seriál plachtění
Na mezinárodní večer každý přiveze vodní hru nebo aktivitu týkající
se vodního skautingu maximálně
na 10–15 min. Pokud možno také
dovézt publikovatelné fotografie
z různých aktivit vodních skautů.
V případě zájmu je možné připravit si workshop nebo vést diskuzi
při výměně osvědčených praktik.
Více informací na webu HKVS
a na mailu zastupce@hkvs.cz. Přihlášku zašleme na vyžádání.
Liška
nafotil Toon van der Werf , Kris
Bauters

Začínáme plachtit
DOSTROJUJEME
P550-KU
NA
PLACHTĚNÍ DÍL 1. - STĚŽEŇ A RÁHNO
Už při zakládání oddílu Vodních
skautů v našem městě byla myš-

Po absolvováni KLŠVS a SKARE plus
několika návštěv na různých táborech vodních skautů po republice
jsem začal srovnávat výhody a nevýhody různých typů oplachtění,
zvláště použití hliníkových trubek.
Možná že je hliník jednodušší na
použití, ale ten pocit vytahování plachet na dřevěný stěžeň je
dle mého názoru nenahraditelný.
Po opatrném zjišťování s fotkami,
co by se víc líbilo našemu vodnímu potěru, a po opětovném nabytí sluchu padlo rozhodnutí na dřevěné stěžně typu „Pardubice".

lenka zaměření na jachetní výcvik.
Blízkost vodní plochy Nových
mlýnů pod Pálavou k tomu přímo vybízí. Navíc při návštěvě skladu, když jsme si šli vypůjčit pádla
a vesty od místního střediska, na
nás vykoukla „mála, nenápadná,
zánovní a zapomenutá" pramička P550.

Sehnat plány bylo rychlé. Komodor Pardubického kraje Sam je obratem ruky zaslal mailem. Nicméně nastal první zádrhel. Nemaje
v tuto chvíli mezi příznivci oddílu

Ta tu zůstala po zaniklém vodáckém oddílu pouze s přídomkem:
„Jo, ve skladu je taková lehka pramička s barvou domodra." Trup
jsme tedy měli, prozatím nám jeden musí stačit, teď se pustíme do
dostrojení.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

šikovného truhláře, zkontaktovali
jsme místní profi dílny. Po seznámení s tabulkovými cenami náš
hospodář zbledl, a tak jsem začal
hledat alternativní cestu. Zamířil
jsem do místního učiliště.
A tady nastal další problém. Pro
úpravu stěžně bylo potřeba vyfrézovat (vybrousit) středem dřeva
drážku (tunýlek) o průměru 2 cm.
Součástku na tuto práci v dílně
SOU neměli. Nicméně byli velmi
ochotní a přislíbili práci při lepení
a opracovávání za výhodných podmínek.
Má další cesta vedla do prodejny s obráběcími nástroji. Z hovoru s panem mistrem na dílně jsem
nabyl dojmu, že majitele prodejny
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seriál-plachtění
příkaz, aby nám v prodejně okamžitě vydali, co potřebujeme se
slovy: „Pro děti? Aby se nám neflákaly po ulicích? Dojděte kdykoliv!"
Další překážka v cestě byla zdolána a postupovali jsme dále.
Dřevo... Sehnat čtyřmetrové smrkové latě - jednoduchý tesařský
materiál, v dobré kvalitě - se ukázalo jako těžký úkol.
Nicméně při zkombinování s prknem bylo možné použít kratší
kusy a nastavit je při lepení. Navíc vlepený jiný druh dřeva udělal nádhernou barevnou strukturu stěžně. Proříznutí drážky a vývrt rozšíření (pro nasouvání plachet) už byla v podstatě maličkost.
Během 14 dní bylo hotovo. S učilištěm jsme se dohodli na reciproční
spolupráci (čas za čas), takže jsme
ušetřili další penízky. Nový stěžeň i s ráhnem už nám leží v dílně
u klubovny a čeká na lakování. Celková cena tedy vyšla na cca 500 Kč
za materiál.
osobně znám. Když jsem došel na
místo, zjistil jsem, že to byl správný pocit. Přišlo však překvapení,
prodejna už druhým rokem má
nového majitele...
Řekl jsem si, že když už jsem tak
daleko, tak se aspoň zeptám. To,

že daná součástka stojí skoro čtyři tisíce (víc než práce od profíka),
jsem více méně čekal, co dneska
nestojí peníze, že? Co jsem však
nečekal, byl naprosto fantastický přístup nového majitele, který
poté, co si vyslechl, na co to potřebujeme, v podstatě pouze vydal

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Tím jsme se dostali k prvnímu stěžni pro naši oplachtěnou
P550. O VYVÁZÁNÍ LANKY A PŘIPEVNĚNÍ PLACHET ZASE PŘÍŠTĚ...

Autor, fotograf: Michal „Pytlík“
Kordík
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tipy na program

Mistrovství České republiky
v eskymování
Fialík, PVS Žlutá ponorka Třebíč

rie pak postupují do finálových
rozjížděk, které se již jedou vyřazovacím způsobem. Volena je zde
první zmíněná disciplína, která se
nyní jede na délku bazénu.

Jakého výsledku jsi dosáhl?

V lednu a únoru proběhla krajská kola mistrovství České republiky v eskymování. Postupující závodníci se pak potkali v březnu
v Brně ve finále.

Jakým způsobem závod probíhá?
Základní rozjížďky jsou dvě. První se jede na co možná nejrychlejší čas. Spočívá v přejezdu kajakem
na šířku bazénu, udělání po cestě tři eskymáckých obratů (eskymáků), dotknutí se okraje bazénu a to samé následuje po cestě zpět. V druhé disciplíně se pak
dělají eskymácké obraty na počet,
časový limit je 30 sekund. Vzájemným odečtením výsledků v těchto disciplínách se získá výsledný čas (bodové hodnocení). První čtyři závodníci z každé katego-

Pražské krajské kolo se mi podařilo vyhrát a ve finále jsem skončil
druhý. Mistrem ČR v eskymování
se stal vodák, kterého se mi předtím v Praze podařilo porazit, takže zde mi to o pár desetin sekundy vrátil.

Jak hodnotíš svůj výsledek?
V závodě rozhodovalo štěstí, kde
se výsledky mezi závodníky často
lišily o zlomky vteřin, a každá sebemenší chyba mohla závodníka připravit o lepší umístění. Důležité tedy je udělat méně chyb
než ostatní. Do závodu jsem se
přihlásil s cílem si to jen vyzkoušet. Tím, že mě však provázelo až
do poslední finálové rozjížďky velké štěstí, kdy se některým lepším
soupeřům dařilo méně či do závodu vůbec nenastoupili, se zadařilo. Druhé místo také dobré, jsem
za ně rád. Příští roky však počítám
s větší účastí závodníků a nepředpokládám již tak dobré umístění.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Jaké máš dojmy ze závodu?
Závodu se celkově účastnilo velmi málo závodníků, vždy kolem
10-15 lidí v kategorii. Myslím, že
při větší účasti by se závod stal
mnohem prestižnější. Fanoušků
by též mohlo být více, aby vznikla lepší atmosféra. Jinak se mi závod moc líbil – parta lidi různých
věků se zájmem o vodáckou činnost, přátelská atmosféra, sportovní aktivity a další.

Co bys chtěl vzkázat ostatním?
Nejprve bych chtěl říct, že esky-
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tipy na program
mování je určeno všem bez rozdílu věku.
Stačí si najít správné podmínky
(vhodné místo, vodácké vybavení
a někoho zkušeného) a je možno
začít s výukou.
Předpokládám, že se příští rok
v závodě setkám právě s někým
z vás.
Zájemci, ozvěte se… :-)

Dále bych chtěl nabídnout
své schopnosti a dovednosti
komukoli, kdo bude mít zájem
o výuku a to od úplných základů eskymování až po pokročilé
způsoby, anebo třeba těm, co
budou chtít pomoci s přípravou právě na tento závod.

Fialík, tomas.fiala@email.cz
foto Fialík

O dvanácti měsíčkách
OMLOUVÁM SE za další pozdní vydání eKP! Dílem to bylo proto, že jsem si poslední dubnový týden poležel na ortopedii,
dílem proto, že jsme v té době
měli do eKP zhruba pět článků.
Přiznávám, že plánovaný rozhovor s šéfem vodní fotografické galerie ztroskotal mým ztroskotáním ve škarpě. Tož to by byl šestý díl skládačky zvané elektronická Kapitánská pošta. Tento rozhovor je nahrazen menším rozhovorem s Fialíkem o - , no jen si to přečtěte sami.
Nicméně, má smysl vydávat časopis se šesti články?
Za skutečnost, že je málo článků,
můžu samozřejmě já - šéfredaktor! Leč mám-li se držet předem
daného schématu - na jehož podstatě funguje eKP - moc toho nezmůžu. Jestliže mi oslovený občasný pisatel svůj slíbený článek nezašle, můžu ho vyhodit? Napsat
mu, že příště už nic posílat nemu-

sí? Že se jistě najde někdo lepší na
jeho místo?
Nechci být škarohlíd a házet vinu
na jiné. Vše, co pro naši organizaci děláme, děláme dobrovolně a ve
svém volném čase! (Asi se Vám zde

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

nemusím dál rozepisovat?!)
Takže! Má smysl vydávat časopis
se šesti články?

Váš Tom
foto Zdenda

				

10

pozvánka
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od vás - pro vás, tiráž

Už v oddíle používáte
vodácké doplňky?
k dispozici
v e-shopu tdc
za 2 kč!

elektronická
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