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úvodník hlavního kapitána

Kapitáni a kapitánky!
Skončil podzimní ústřední sraz kapitánů, který se tentokrát konal v Ostravě. Počet jeho účastníků nebyl vysoký,
ale přesto tvořil zřetelný průřez co
do věku i místa působení oddílů.
Program, který se skládal z části
vzdělávací, informační i zábavné, naplnil podle mého soudu, co si předsevzal. Jednotlivé vzdělávací bloky byly
zařazeny podle požadavku zejména
mladších z vás a také podle nabídky
jednotlivých lektorů.
Myslím, že pro mnohé byl nečekaným a silným zážitkem doprovodný
program – exkurze do dolu Landek
a na vysokou pec ve Vítkovicích. Naopak, po tu chvíli, kdy jsem byl přítomen závěrečnému sezení organizačního týmu, se nejvíce a nejhlasitěji
kritizovala hudba na sobotním plesu.
Soustředění kritiky na vedlejší část
programu by mohlo na první pohled
vyvolat zdání povrchnosti kritizujících. Na druhý pohled to však signalizuje, že hlavní program nebylo třeba
kritizovat.
Za podstatné považuji informace
o závěrech týmu Navigamu 2012,
zprávu o letošním Závodu přes tři jezy
a zprávu našich účastníků 11. setkání
Eurosea. Ano, stále patříme mezi nejpočetnější vodní skauty v Evropě.
Ne každý zasáhl do debaty vzdělavatelů – finální kompetenční podoby
zkoušky vodáckého minima a kapitánské zkoušky. Ve spolupráci s Odborem
pro vzdělávání činovníků a činovnic
Junáka předkládáme v tyto dny Náčelnictvu návrh prvního čtení změny
řádu pro vzdělávání. Vedle zařazení nové podoby čekatelské zkoušky
bude řád obsahovat novou kapitolu
Činovnické kvalifikace pro vodáckou
činnost. Po letech platnosti původní-

ho znění řádu tak přejde kapitánská
zkouška z oblasti odborná činovnická
kvalifikace (OČK) do oblasti rozšiřujícího vzdělávání. Nově sem také bude
oficiálně zakomponována zkouška vodáckého minima (známá pod původním názvem Kapka).
Oficiální přílohou řádu bude též
kompetenční profil obou zkoušek. Pokud se někdo z diskutérů, konzultantů a zájemců horší, že by tyto profily
mohly být lepší, úplnější a onačejší,
je třeba říci, že jejich finální podobu
jsme společně tvořili bez tří týdnů rok.
Všechna případná vylepšení vyřeší podrobný metodický pokyn, jehož tvorba
je nyní logicky na pořadu jednání.
Kapitáni a kapitánky!
V průběhu srazu jsme několikrát
upozornili, že za rok se bude konat volební sraz kapitánů, proto je třeba již
dnes dobře promýšlet, kdo koho bude
navrhovat.
Nemyslím si, že bychom po vzoru
kandidátů na post prezidenta ČR měli
spoléhat na hujerovské „já bych to třeba vzal“. Říká se, že dělat funkci znamená táhnout společnou káru. Nemyslím. V našem systému to znamená
spíše tu káru řídit, táhneme ji všichni.
Správné vedení káry neznamená jet
pohodlnou cestou, ale správným směrem.
Přirovnal jsem k volbě prezidenta,
přirovnám i k jiným volbám: Už dnes
si plánujte účast na podzimním srazu,
abyste se mohli účastnit voleb. Abychom se pak nedivili, jako se leckde
divíme po volbách do zastupitelstev
krajů.
Kapitáni a kapitánky!
Leckde v nejbližší době provedete obřad zamykání vody. Popřejte vodě klid
a odpočinek a během nejbližších měsíců dožeňte vše nevodácké, na co jste
ve skautské výchově dosud neměli čas.
Máte na to.
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Tik-avý pohled na sraz kapitánů Ostrava
Tak je to zase tady. Sraz kapitánů, tentokráte podzimní. Ostrava?
Safra, to je zase dálka. Přes celou
republiku. Skoro. Zase ale uvidím
tu naši bandu z letošní kapitánky. A to za to stojí. Nevím, čím to
je, ale docela mi chybí. Přihlášení
a hbitá komunikace s Hvězdářem,
který z Prahy organizuje hromadný odjezd.
TIK..TAK..PÁTEK
Rychle na vlak do Prahy. Musím
tam být včas. Vybral jsem si dřívější spoj, abych nezmeškal. Hodina
a půl plus patnáct minut zpoždění
a jsem v Praze. Ještě si zaběhnu zakoupit něco k snědku a k pití, abych
cestou neleknul. Hele to byl Don?
Blbost, co by tady asi dělal? Svižně
nakupuji a snažím se s Hvězdářem
po telefonu domluvit na místě
srazu. Je v metru. Zatracenej krtek.
Signál k ničemu. Půjdu mu naproti. Než jsem mu stihl znovu zavo-

Chvíli nervózně vyhlížíme posledního. „Ten už bude asi na peróně.“
A to už podchodem míříme k nástupišti. A vlak na Ostravu. Kdepak
je náš vagón? A tady. Chvíli hledáme naše místa. A tady. Moment.
Kde je 12? Tady není sedadlo 12.
„To je tady v koutě. Sedneš do kóje
pro kufry… „To je místo pro Cvalu..
(Cvalda přisedal v Pardubicích).
Posedali jsme si na místa a hned…
zpoždění. Asi po 20 minutách odjíždíme. Cestou jsme tak různě postávali. Prý kvůli události na trati.
V Pardubicích přibíráme Cvaldu.
„Tamhle máš svoje místo“, ukazuje King směrem k místu pro kufry.
Vlak je nacpanej skoro k prasknutí. A tak se s Cvaldou střídáme v sezení a stání. Za všeobecné zábavy,
jsme do Ostravy přijeli se skoro
dvouhodinovým zpožděním.
V Ostravě potkáváme další partu, která cestovala v jiném vagónu. „Kudy“ teď?“ „Máte mapku?“ „Mám GPSsku v mobilu“ „Já
FOTO JAN JANOUCH - TIK

lat, tak už na sebe máváme. „Ahoj
Tiku“ „Ahoj“ udělali jsme pár kroků a hle King. „Ahoj“ za chvíli přišel i Don. Tak neblbnu. Hvězdář
odbíhá vyzvednou jízdenku, Dana
shání nějakou sváču. „Kdo chybí?“
„Ještě by s náma měl jet Fialík.“

taky“ Kluci svižně zadávají adresu do strojů. Jen nevím čím to
je, že každému to ukazovalo někam jinam. Po chvilce se přístroje
vzpamatovaly a začaly ukazovat
podobnou trasu. Vyrazili jsme.
„Hvězdáři, před deseti minutama
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Ti začal program…“, pošťuchuje
King. Do školy v Bulharské, to trvalo asi půl hodiny. Svižně procházíme registrací. „Ahoj Tiku“ „Ahoj
Fižďo“. Dlouhé objetí. Následují
ostatní z Kapitánky (teda Ti se kteFOTO JAN JANOUCH - TIK

rými jsem to nestihl už u registrace) a Ti co byli poblíž. Rychle do jídelny. Tam už probíhá program
– Kapitanát hlásí. Po jednotlivých
oblastech a funkcích byla představena práce lidí v HKVS nejen za
uplynulé období. Co se povedlo, co
méně. Po skončení se pomalu začínáme… „Haló, tady pojďte sem!“,
hlásí se o slovo Lůča. „Ne všichni se
známe, tak si dáme hru na zahřátí.“ Každý si vzal židli a sedli jsme
si do kruhu. Pak Lůča vytáhla s hromádky lístek a ozvalo se „modrá“
což bylo znamení pro lidi s modrou jmenovkou, aby se posadili
o jedno místo vlevo, sousedovi na
klín a s ním se seznámili. Když ale
někdo už někoho na klíně má, tak
se nemůže hýbat a čeká než bude
uvolněn a pak může na svou barvu zase pokračovat. Chacha cha.
Hrozná hlína. Docela si užíváme.
Viď Kingu :)
Po skončení hry se oblékáme
a vyrážíme do nedaleké hospůdky
pokračovat v seznamování. Hrozně báječně jsem si s ostatními
popovídal. Pozdě večer se vracíme
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zpátky. Jdeme spát. Ráno nás čeká
program.
TAK..TIK..SOBOTA

FOTO JAN JANOUCH - TIK

Po snídani vyrážíme na první
blok „přednášek“. Já mířím na vedení porad s Pytlíkem. Kromě jiného jsme se dozvěděli, jak by měla
efektivní porada vypadat, jaké děláme nejčastější chyby (jejda těch
je) a jak se jich zbavit a vyvarovat.
Kdo nebyl zde, strávil čas na Vedení neorganizované mládeže, přednášce o vodě a vodních stavbách
nebo na masážích. O přestávce
potkávám na chodbě Lůču, spokojenou z masáže.
Krátká přestávka dovoluje sehnat kávu a čaj v místním „baru“.
Medovník? Tak to si dám v příštím
kole. Teď rychle na hospodářskou
komisi. Další volbou byla závodní
nebo výchovná. Co se dělo si jistě
zvládnete najít na webu.
Oběd. Během oběda organizuje
Sepka odjezd na odpolední prohlídku zajímavostí ve městě, a sice
v oblasti Dolních Vítkovic a dolu
Landek. Vypadá dost zničeně. Zpočátku to vypadá trošku chaoticky,
FOTO JAN JANOUCH - TIK

ale nakonec se všichni vlezli do nějakého auta, které je odváží na
místo.
Nemohu moc komentovat Landek, protože jsem se vydal na opačnou stranu. Do Dolních Vítkovic.
Znalost místních poměrů našeho
šoféra byla tak bezvadná, že jsme
na místo dojeli jako první i přes to,
že od školy jsme vyráželi jako poslední vůz. Dobře, Kvido, první jsi
byl samozřejmě Ty s Miňonkou.
Ale taky jste vyjížděli o hodinu dřív
tramvají. Chvilku čekáme na ostatní. Jen co přijela Sepka, tak zaběhla vyřídit vstupné a přilby. Každý
dostal na hlavu slušivou žlutou
přilbu. K tomu modrýmu kroji to
docela sekne :) Ještě poslední fotka všech (to kdyby náhodou někdo
v labyrintu domů a ocelových konstrukcí zůstal). Průvodci si nás dělí
na dvě skupiny a my se noříme
do tajemného světa Vítkovických
železáren.
Nejprve jsme seznámeni se stručnou historií a proč právě zde vyrostl takový komplex. Pro ty, kteří to
neslyšeli a neznají to, tak v Dolních
Vítkovicích probíhala výroba železa, od těžby uhlí, přes výrobu koksu, až po tavení ve vysokých pecích,
na jednom místě. Procházíme přes
místa, kudy chodil „haviř“ na šichtu na důl Hlubina, kde se těžilo
uhlí. To putovalo do koksovny, kde
se vyráběl koks, který sloužil jako
palivo pro vysoké pece. Zvláštní,
jak místy ošuntělé a opuštěné
domy a ocelové konstrukce mají
svoje kouzlo, které je umocňováno
zapáleným výkladem našeho průvodce. Po návratu od koksovny se
odebíráme k vysoké peci.
První naše cesta míří do velína,
odkud se řídil provoz. Za asistence
průvodce nahodila Lůča celý velín.
Rozsvítila se spousta kontrolek
a blikátek.
„A proč tohle bliká červeně?“ „ To
máš deset sekund na to zmizet“
Za pomoci názorné grafiky jsme
pronikli do schématu výroby žele-
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za. Násyp materiálu, ohřev, tavení, odpich… Z velína přecházíme
na místo odpichu. Osobní seznámení se vstupními surovinami.
Zde se odpichovalo železo a tady
zase struska. Potom se přemisťujeme do zadní části vysoké pece.
Místa, kudy se v minulosti navážel
materiál do pece. Dnes je zde vybudován vyhlídkový výtah. Chvíli
čekání nám průvodce krátí vtipnou historkou o Veronice (rozuměj vagón pro přepravu tekutého
železa od pece), kdy manželka dělníka volá do fabriky, co je s manželem, když se po tři dny nevrátil
domů (manžel nepřišel domů proto, že po šichtě vyrazil do blízké
hospůdky a odsud zpátky na šichtu. Domů se jednoduše nedostal.).
Mistr pak paní řekne, že manžel jel
zrovna s Veronikou. A průšvih je
na světě. Přičemž dělník neudělal
nic špatného, jel se surovým železem. A výtah už je tu. Naskládáme
se do výtahu, který s námi stoupá
k vrcholu vysoké pece. Cesta nám
poskytuje stoupající výhled na
celý komplex. Nahoře vystupujeme. Jsme u vsypu do vysoké pece.
Průvodce vysvětluje, kudy a jak se

FOTO JAN JANOUCH - TIK

vsypával materiál. Stoupáme ještě
pár schodů na plošinu, kde ústí…
no nazval bych to komín, ale bezpochyby to není dobře. Výška cca
45,2 metru. Po krátkém, ale zajímavém povídání o způsobu vyhřívání pece a majetkových vztazích
„starého“ podniku (věděli jste, že
Vítkovice kdysi vlastnili Rothschildové?) jsme měli na pár minutek
rozchod.
Několik z nás to zlákalo vystou-

				

3

aktuality
pat pár desítek schodů a ocitnout
se až na vrcholu vysoké pece, přes
60 metrů vysoké. Vracíme se zpátky na nižší plošinu. Teď nás čeká
sestup po schodech dolů. Jsme
téměř dole, když ze schodiště odbočujeme a vstupujeme do útrob
vysoké pece. Uvnitř je krásně vidět
obložení, systém vnitřního chlazení. Tak tady se tavilo železo… Odsud už je to jen pár schodů na zem.
Průvodce dává pokyn k návratu.
Jsme zpátky na začátku u místní
FOTO JAN JANOUCH - TIK

požární nádrže, která sloužila zároveň i jako fontána. „Vraťte prosím přilby a někdy na viděnou“,
loučí se s námi průvodce. Potlesk.
Rozcházíme se vrátit přilby a koupit nějaké drobnosti. Hele já tu
nemám auto. Oni mi už zdrhli.
Nevadí pojedu s Kvídem a Mimoňkou tramvají. Doprovod nám dělá
Sepky maminka. Ostatní odjíždějí
auty.
Než jsme se vrátili do školy, tak
už probíhaly další přednášky. Škoda, že jsem nestihl tu svou o plánování. Co se dá dělat. Posedáváme ve škole u „recepce“ nedaleko
baru. Ha ten medovník. „Holky,
máte ještě medovník?“ žadoním.
„Jasně“ Sem s ním. Vychutnávám
si sladkou odměnu. Další část, prezentaci ze 3 jezů si ujít nenechám.
V 17:30 začíná Hvězdář vykládat
o 3 jezech. Jak to všechno dopadlo, co je třeba zlepšit. Hlavně apelovat na to, aby příští rok přiložilo
ruku k dílu více lidí. Určitě pojedu.
Letos to bylo moc fajn. Následuje
Liška se shrnutím Navigamu 2012.
Za hodinu blok končí a všichni
se přesouvají do tříd, kde spí, aby

se vyšňořili na večerní bál ve stylu
hippies.
…TAK…
Kolem osmé hodiny večerní se
přesouváme do nedalekého sálu,
kde se celé odpoledne chystal večerní bál. Probíhá poslední dolaďování techniky a zanedlouho se
z reproduktorů linou první tóny.
Všichni se tváří nejdřív tak nějak
rozpačitě. Parket zeje prázdnotou. Ani nevím co to zlomilo, ale
za nějakou dobu měl parket příjemnou provozní teplotou. Super.
Tak se tančilo a tančilo. Kolem desáté bylo první překvapení večera.
Cvalda má dneska narozeniny, což
nemohlo zůstat nepovšimnuto.
Banda z Kapitánky mu přichystala
překvapení v podobě tance s nejlepší partnerkou (plyšovou medvědicí Mášou) a hromadu dárků
a narozeninový dort. Pozdvižení
bylo hned na světě. Cvalda měl celý
den strach, co si na něj přichystáme, ale teď z něj ten strach opadl.
A to je dobře. Další série tanců.
Tanec střídal tanec a naše šum-

FOTO JAN JANOUCH - TIK

né asistentky mezitím prodávali
lístky na tombolu. Ve 23 hodin se
losovalo. Největší radost měl z výhry asi King, který vyhrál dort dle
vlastního výběru od Dytty a Lůči.
Když jsme byli dostatečně unaveni… teda u mě to bylo asi v momentě, kdy se výběr hudby změnil
na rockový koncert… šli jsme ulehnout ke spánku zpátky do školy.

A je tu další krásné ráno, šupky
hupky ze spacáku na snídani, po
které vyrážím na další přednášku.
Tentokráte s Rejpalem – Plánování. Tady jsem konečně zjistil, co
všechno dělám špatně. Mám pocit,
že všechno. Není nad to si zapráskat kalendář a pak hledat místo na
další akci. Tuhle část jsem si moc
užil, fakt přinesla spoustu užitečného. A taky pro to, že jsme s Cvaldou dojídali narozeninový dort.
Přednáška byla dvakrát tak dlouhá
jako ostatní, ale měla přínos. Vyzkoušeli jsme si proces plánování
na všech úrovních (oddíl, středisko, okres, kraj). Cha cha cha, teď
mě přišel na mysl Kingův okres,
který se rozhodli zlikvidovat. Taky
plán. Prostě super. Rejpal nakonec
přednášku i o něco zkrátil, abychom se mohli zúčastnit poslední
části srazu a sice Vezírovy třešničky.
Vezír vyzdvihl, že je potřeba připravit se na brzký volební sněm
kapitánů, kde se bude volit hlavní kapitanát, že je potřeba hojná účast, že by bylo fajn, kdyby
z řad kapitánů přicházely podněty na témata přednášek na srazu,
kde by se mohly následujíc srazy
konat atd. Závěrem srazu se jídelnou proneslo sborové Á-hoj!
Po závěrečném obědě jsme se
pomalu loučili, balili a odebírali
do svých domovů. Mrzí mě, že jsem
se s pár lidmi nemohl rozloučit, ale
co naplat. Zase se určitě uvidíme.
Tak Navi na jaře.
Tik
FOTO JAN JANOUCH - TIK
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z našich vod

Ohlédnutí za závodem Přes tři jezy 2012
FOTO VÁCLAV ŠTĚPÁN - LIŠKA

Když se podíváme do statistik,
vypadá letošní závod Přes tři jezy
více než úspěšně. Opět největší v historii. Počasí přálo, a tak se
přišlo 2251 vodáků (o 161 víc než
loni). Přestože nebyla řeka tak vyschlá jako před rokem, cvaklo se
jen 51 lodí (o 93 méně než loni).
Za zdůraznění stojí, že růst závodu
byl především díky většímu počtu
posádek v závodě (128 lodí proti
loňských 107).
Nově jsme měli oddělené nejen
cíle, ale také starty volného splutí.
Díky řadě startovních vln lodě ve
splutí neudělaly špunt nad proFOTO LADISLAV POUZAR

pustmi a vše šlo daleko hladčeji
než loni. Letos jsme také měli možnost ozvučit areál startu a vyhlašovat i starty jednotlivých závodních
vln. V cíli na závodníky čekaly nejen ceny v hodnotě 75 tisíc korun
a diplomy, ale také nově medaile
pro nejlepší posádky.
Přes některé komplikace, jako
byla složitá dopravní situace na
Císařské louce, nebo nekonečně
dlouhé vyhlašování výsledků, doufáme, že si závodníci i pouzí splouvači akci užili a že problémy v zákulisí se jich příliš nedotkly.
Věřili byste, že na hladký průběh
akce je potřeba asi 70 lidí? Tento
počet je potřeba k tomu, aby vše
šlapalo a nikdo se kvůli tomu nemusel přetrhnout. Letos nás posílila Kapitánská lesní škola téměř
deseti novými pořadateli, a přesto nám chybělo asi 30 lidí. Dělali
jsme, co jsme mohli, aby to nebylo vidět. Ale pozorným nemohlo
uniknout, že jsme třeba neměli
fotografa pod Karlovkou, že u reFOTO HANA DEJMKOVÁ - BOBR

gistrace volného splutí byly nekonečné fronty a v cíli volného splutí
nebyl vůbec nikdo.
Letošní 3jezy vyšly na prodloužený víkend, a to odvedlo z Prahy
všechny ochotné kamarády a společně s mimopražskými téměř
nepřijel nikdo, kdo by byl ochotný pomoci se zajištěním závodu.
Řada z hlavních pořadatelů se pro
hladký běh akce zcela vydala a důsledky celodenního vypětí na nich
byly cítit i v dalších dnech. Při tom
většina prací nezabere víc než dvě
hodiny, a tak se dá pomoc kombinovat se splutím, účastí v závodě,
rolí fandícího diváka i pozicí řidiče
oddílu.
Nechceme závod zdražovat a najímat si externí brigádníky. Raději
bychom byli hrdí na to, že je to největší každoroční akce, kterou pořádají vodní skauti. Proto prosíme
oddíly a přístavy vodních skautů
o pomoc s příštím závodem.

Hvězdář
FOTO LADISLAV POUZAR

FOTO HANA DEJMKOVÁ - BOBR
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rozhovor

Seznámení s komodorem

Olomouckého kraje (Milan Kalčík – Chiaksee)
FOTO ARCHIV MILANA KALČÍKA

JAK JSI SE STAL SKAUTEM?
Duchem jsem byl skautem už
od dětství, kdy jsem přímo hltal
všechny foglarovky. V té době byl
ovšem skauting u nás zakázán. Já
jsem měl ale to štěstí, že mým vedoucím v pionýrském atletickém
oddíle byl skaut. Prošel jsem tedy
částečně skautskou výchovou,
i když ilegálně.
TO BYLA TĚŽKÁ DOBA CO, PO
REVOLUCI?
Po revoluci jsme se dvěma kamarády založili roverský kmen, brzy
jsme měli asi 50 členů. Tehdy jsme
ještě nebyli registrováni v Junáku.
Na vojně jsem se seznámil se
skautským vedoucím a začal mu
pomáhat s vedením vlčat.
TY ALE ZAKLÁDÁŠ RADĚJI SVÉ
ODDÍLY
Ano, bydlel jsem vždy na venkově
a potkával tam spousty dětí, které
se jen tak poflakovaly bez cíle, se
zájmem o skauting, ale nejbližší
oddíly byly daleko.
Stejně tomu tak bylo i s 5.oddílem Tamatea, který vedu ve Ptení
u Prostějova.

TO BYL UŽ TŘETÍ ODDÍL, KTERÝ SI
ZAKLÁDAL, ŽE?
Je to tak. Asi i za to mi bylo uděleno ocenění za rozvoj skautingu na
Prostějovsku.
TAMATEA BYL DONEDÁVNA SUCHOZEMSKÝM ODDÍLEM, JAK JSTE
STALI VODNÍM?
Já a voda jsme vždy patřili k sobě.
Můj otec miloval plachetnice
a jednu i postavil. Už od malička
jsem na ní strávil každou volnou
chvilku. Později jsem se věnoval
závodně windsurfingu.
V dobách našeho roverského
kmene a i potom jsem také působil jako vodácký průvodce na českých řekách. Oddíl ve Ptení nemá
ve svém nejbližším okolí žádnou
vhodnou vodní plochu. Proto jsme
byli původně suchozemci.
Díky winsurfingu se nám podařilo získat několik plováků a my
(asi jako první v republice) od roku
2010 pořádáme závody v paddlenboardingu.
Tamatea se začala stále víc kamarádit s vodou, a tak jsme si odhlasovali přebarvení namodro. Od
počátku roku 2011 jsme se už registrovaní jako vodní.
TY JSI ALE S TÍM ZAKLÁDÁNÍM
ODDÍLŮ NEPŘESTAL…
Závody v paddlenboardingu se
konají vždy na Podhradském rybníce na Plumlově. Je tam i kemp,
ve kterém se nám letos v létě podařilo získat klubovnu a malou loděnici. Z toho vyplynulo i založení
oddílu.
V tom dalším jsem byl téměř nevinně. Kvůli rodinným problémům
jsem se přestěhoval do obce Vrbátky cca 20km od Ptení. Myslel jsem
si, že tu najdu pár dětí, které by
mohli tvořit družinu na Plumlově.
Stalo se ale něco, co by nikdo nečekal. Jakmile jsem se tam zmínil

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

o skautingu, doslova se na mne
sesypala celá obec. Byl tu takový
zájem, že tu vznikly hned dva oddíly. Dívčí a chlapecký. Dali nám
k užívání dvě moderní vybavené
klubovny a aby toho nebylo málo,
vzniká tu i klub dospělých. Většinou z řad rodičů, který oddílům
všemožně pomáhá a někteří mají
i zájem si doplnit skautské vzdělání a vést tyto oddíly samostatně.

FOTO MILAN KALČÍK – CHIAKSEE

TAK AŤ SE TI I TVÝM ODDÍLŮM
DAŘÍ
Děkuji. Beru skauting jako styl života, tak už asi jiný nebudu. Budu
stále dělat vše pro další rozvoj
(nejen) vodního skautingu v Olomouckém kraji.

Milana Kalčíka Chiakseeho se ptal
Chiaksee

FOTO MILAN KALČÍK – CHIAKSEE
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Šup, šup, můj městský zastupiteli,

aneb jak k šupnám cesta dlouhá...

FOTO PETR MAREK

Také vás občas štve, co se kolem
děje? A kolem dokola posloucháte,
jak nic nefunguje a nejde? Přec to
však není pravda. Ale tohle není
agitace, tohle je článek o docela obyčejné věci. O řece, která už
příští rok může být splavná na 15
km přes čtyři jezy, které bylo doteď nutné většinou přenášet/odkaz na kilometráž řeky s jezy/. Ať
už kvůli nedostatku vody, či špatnému stavu jezů. Řeka Dyje má

po cestě ze Znojma nádhernou
meandrovitou krajinu a krásné
vyhlídky například na pohraniční
bojové pevnůstky z předmnichovské doby. A jak s tím souvísí ono
kouzelné slůvko „šupna“?
Šupna je vlastně skluzavka, která je připevněna ke koruně jezu
a přes válec je natažená až do jazyka. Může být dřevěná nebo železná. Zatím byly k vidění jen na
Vltavě (aspoň o jiných nevím a rád
si počtu vaše odkazy) například v
Herbertově(viz obr) a jeden mi internet našel na Berounce,ten ovšem exkluzivní(obr.) Pokud není
suchý (i když i ty existují a pomáhají), tak je to levná varianta zesplavnění místy neopravitelných
jezů.
Jak se tyto šupny dostaly na vodu
a co s tím má společného Dyje? To
se takhle v jednom volebním pro-

gramu objevilo heslo: „Podpora
turistiky“. Pak bylo potřeba nadhodit dotaz na městě, co se bude
teda dít a jestli by třeba zesplavnění Dyje nezvýšilo atraktivitu oblasti jako takové, cyklostezky má kdekdo, že... A jako odpověď na hlášku
„nejsou peníze“ odvětit: „co kdyby
to stálo desetinu toho, co si představujete?“ Následují odkazy, projektová dokumentace, projekt,
hlasování...
Samozřejmě, že tak hladce to vše
neproběhlo a není ani zdaleka vše
hotovo. Nicméně je to cesta, jak
ovlivnit kus svého okolí. A splavnost této části řeky spolu se zázemím Vodárny znojemských skautů
mě a mému oddílu rozhodně dělá
naprosto pevné místo pro špendlík v kalendáři a mapě pro vodní
vlčata a žabky z celé Jižní Moravy.

Pytlík JMK

FOTO DALIBOR KRUTIŠ

Chceš zde vidět zprávy
z tvého regionu a oddílu?
Napiš na mail kp@skaut.cz
I ty můžeš ovlivnit jak bude vypadat
další Kapitánská pošta!

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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zahraničí

Z Eurosea zavál čerstvý vítr

FOTO JAN LEGERSKÝ - OKOUN

Mlhavé kodaňské ráno. Lidé poklidným tempem šlapou do práce
na svých bicyklech, plachetnice
a jachty se pohupují u břehů kanálů a od moře vane čerstvý vítr.
Vodní skauti z celé Evropy i dalších
zemí se pomalu sjíždějí na skautskou základnu Holmen. Začíná
jedenácté Eurosea, seminář evropských vodních skautů, který se
koná jednou za dva roky.
Skauti
různých
národností
i různého věku spolu diskutují
o problémech i úspěších vodních
skautů, vyměňují si zkušenosti
a vzájemně se inspirují. Společně se pak pod plachtami vydávají
na moře i do centra Kodaně. Společně plánují, jak povzbudit mezinárodní vodní skauting. Společně
se baví a smějí se historkám z oddílů i národní úrovně skautingu.
Nakonec společně večer sednou
ke kytaře, zpívají a hrají bláznivé
společenské hry. Atmosféra je více
než přátelská a heslo vytvořené ke
sto letům vodního skautingu „One
water-One law“ zde platí dvojnásob.
FOTO JAN LEGERSKÝ - OKOUN

CO JE NOVÉHO V EVROPSKÝCH
MOŘÍCH?

VÍCE MEZINÁRODNÍCH VODNÍCH
AKCÍ

Nové internetové stránky
http://seascouts.eu/
Chcete vyjet se skauty do zahraničí? Chcete plachtit na moři?
Do světa internetu vyplula nová
webová stránka, kde najdete odkazy na mezinárodní vodácké
akce, kontakty, fotky a informace
o vodních skautech v zahraničí.

Vodní skauti ze Střední Evropy společně chystají několik akcí.
Poláci mají krásnou plachetnici Zawisza Czarny https://www.
facebook.com/ScoutTallShipZawiszaCzarny. Od 18. do 21. prosince na ní povezou Betlémské světlo
Dánským skautům. Akce je určena
pro skauty 15+. Na jaro se plavba
na této vznešené lodi plánuje pro
středoevropské skauty. Přidáte se?
V létě litevští skauti pořádají národní jamboree a budou mít speciální subcamp Seascouts. Není to
tak daleko a není to drahé!
http://js2013.lt/?lang=en

FOTO JAN LEGERSKÝ - OKOUN

Facebook
https://www.facebook.com/
groups/seascouts.eu/
Patříte mezi Facebookové fanoušky? Chcete na své akci zahraniční
skauty? Chcete se podívat do zahraničí? Evropský seascouting má
i svoji stránku na facebooku, kam
vodáci dávají pozvánky na akce,
komunikují spolu, sdílejí fotky
a pomáhají si.
FOTO JAN LEGERSKÝ - OKOUN

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

V srpnu je i národní vodní jamboree ve Finsku.
http://www.satahanka.fi/en
Spousta plachetnic, krásná příroda a plno vodních skautů.
Další Eurosea bude v roce 2014
v belgických Brugách.
Neseďte doma na pramici, vyjeďte pod plachty na moře! Eurosea
bylo v tomhle směru výbornou inspirací.
Klusajda

FOTO JAN LEGERSKÝ - OKOUN
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aktuálně

Dobrej vítr, stopu vody pod kýlem,
navi na poslední plavbu Ako
V hlubokém zármutku oznamujeme, že nás po dlouhé nemoci navždy opustil bratr Velký Aka - Jan Řeháček
z Mimoně ve věku pouhých 53 let.
Pamatujeme jej jako kapitána oddílu i přístavu, nezapomínáme na jeho obětavou práci pro Kapitánskou
poštu i jiné tiskoviny pro vodní skauty.
Milý Ako, děkujeme.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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zprávy LŠ

Z vodních krys se vyklubali noví kapitáni
FOTO KÁČA MUSILOVÁ - DANĚLKA

7) Kdo netútá, nejí v jídelně. Kdo jí
v jídelně, ohluchne.
8) Přednášky jsou od toho, aby se
při nich leželo, jedlo a potažmo
i spalo. Přinejlepším všechno
najednou.
9) Frekventant je neustále hladový tvoreček.
10) Upřesnění bodu 9): Instruktor
je ještě hladovější.
11) Upřesnění bodu 10): Po frekventantově krvi.

PODĚKOVÁNÍ VŮDCE KLŠVS 2012
Letní části se zúčastnilo 20 frekventantů, 18 se zúčastnilo zkoušek
KZ, jeden pro nemoc plní individuálně a jeden se místo naší zkoušky
zúčastnil modulové KZ.
Děkuji všem přístavům za zapůjčení vodáckého vybavení, výstroje
a výzbroje pro frekventanty KLŠVS
2012.
FOTO ARCHIV KLŠVS

12) Upřesnění bodu 11): Zvláště,
když provozuje všechny činnosti z bodu 8.

„Když vlny se valí a peřeje řvou…,“
začíná nádherná píseň Vodácká
holka. Na letní části kapitánské lesní školy se letos vlny nevalily a ani
peřeje neřvaly. Byly tam alespoň ty
vodácké holky. Kromě nich samozřejmě i praví vodáci-gentlemani
a ostřílení instruktoři. Něco málo o
jejich idylickém letním soužití bylo
nalezeno na pár sežmoulaných cárech mokrého toaletního papíru.
Z DENÍČKŮ (TEĎ UŽ) KAPITÁNŮ
BYLO TEDY MOŽNÉ VYČÍST JAKÉSI
PODIVNÉ JEDNADVACATERO:
1) Dejte mi ruce na zem a já dojdu
sám…
2) Jediná šlajsna, na které se dalo
trochu jezdit, ke konci taky skoro vyschla.
3) Upřesnění bodu 2): Tréninkové
jezy byly taky suché, což se projevilo hlavně suchem v ústech.
4) Kačerů se nenajíš, zato chlebových patek jo.
5) Upřesnění bodu 4): Patek se
taky nenajíš. Všechny patří
Kingovi.

13) Upřesnění bodu 10 a 11): Platí
to i naopak.
14) U potápění je potřeba stále
vědět, kde je nahoře a dole.
Proč? Protože bagr.
15) Řád plavební bezpečnosti je
zákeřný. Zvlášť když na stožáru visí žlutý balón a před
stanem ti někdo lyžuje.
16) Oheň+jasná noční obloha+šumění řeky+spaní pod
širákem=PVR (Pravá vodácká
romantika)
17) Upřesnění bodu 16): Pokud
ten, co chrápe, usne dřív a
chrápe, pak se tento bod ruší.
18) 4 krát jeden balík peněz je
méně než čtyři balíky peněz
dohromady.

Vysokomýtským skautům za pronájem tábořiště na Stvořidlech
a všem instruktorům a lektorům,
kteří se podíleli na letním běhu KLŠVS 2012, za jejich čas a práci, kterou odvedli pro úspěšný průběh
KLŠVS a kvalitní přípravu frekventantů k úspěšnému složení Kapitánské zkoušky. Děkuji.

Vladimír Kingkong Kučera
Vůdce KLŠVS 2012

19) Lesní škola naostro!
20) Jaký si to uděláš, takový to
máš.
21) Zkouška je od slova zkusit.
A tak jsme to zkusili.

Ze zbytku mokrého toaletního
papíru po pečlivém zkoumání
přepsala Klusajda.

6) Čím více jsme se měli dělit na
menší skupinky, tím míň těchto
skupinek bylo ve prospěch jedné velké.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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Výzva!!!
Studuješ střední či vysokou školu
ekonomického směru? Potřebuješ
praxi - do školy, či do životopisu?
Hospodářská sekce ti ji umožní.

Do týmu hledáme člověka, který
bude pomáhat tipovat doklady
do online účetního programu.

Předpokládané časové vytížení
je 5-10h měsíčně. HKVS tě navíc
může podpořit při získavání hospodařského vzdělávání.

Chcete využít grant i s menšími dětmi?
Grant ThinkBig od O2 je celkem
známý i v našich skautských vodách, nicméně je tu překážka. Minimální věk pro tvorbu týmu do
projektu je 15 let.
Pro rovery ideální, ale co když
máte oddíl skautů, či dokonce
starších vlčat.
Existuje i další možnost od České

spořitelny - DreamCatcher aneb
Chyť svůj sen. Má dolní hranici
věku 11-let, pokud dokážete grant
provést v rámci výchovných cílů.
Ostatně přečtěte si pravidla
(http://www.dreamcatcher.cz)
sami. Jde o další možnost, jak se
přiblížit financování dalších projektů a plánů našich oddílů.

Nejdůležitější pravidlo získávání
peněz je totiž akce. Je potřeba to
zkoušet.
Pytlík JMK

Na činnost Sítě vodních skautů poskytly za poslední dobu dobrovolný desetikorunový příspěvek za každého registrovaného člena následující přístavy a oddíly:
816.14		
218.02		
214.09		

14.PVS Eskadra Ostrava			
2. PVS Modrflotila Nymburk			
9.PVS Kolín				

850 Kč
930 Kč
1 550 Kč (i za minulý rok)

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).

Vodácké desetikoruny k 1. listopadu
„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 2300183549/2010 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.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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tipy a triky

Jak dostat webové stránky do vyhledávačů
Na posledním srazu vodních
skautů v Havlíčkově Brodě se hospodářská a propagační komise zabývala otázkou jak lépe zviditelnit
weby vodních skautů na internetu. Na přetřes tedy přišlo to nejjednodušší – jak je dostat do vyhledávačů.
SEO – ALCHYMIE DNEŠNÍHO INTERNETU
SEO nebo Search Engine Optimalization je sada konkrétních technik zabývajících se způsobem, jak
umístit stránky na co nejlepší pozice ve vyhledávání. Proč je to ale
ta alchymie? Protože nikdo s absolutní jistotou neví (kromě autorů
algoritmů), jak algoritmy (principy pro řešení problému) vyhledávačů fungují a na základě čeho si
stránky řadí ve výsledcích. Navíc
optimalizace (proces modifikace
vedoucí k vyššímu výkonu a efektivitě) pro vyhledávání není proces, který uděláte jednou a máte
vyhráno – optimalizovat je třeba
stále dokola a k tomu je nutné se
víceméně držet daných pravidel.
Představíme si tedy pár technik,
jak optimalizaci provádět.

NENÍ JENOM JEDEN
VYHLEDÁVAČ
• www.google.com
• www.bing.com
• www.yahoo.com
• www.seznam.cz
• www.centrum.cz
• www.atlas.cz
• www.jyxo.cz

DOBRÁ DOMÉNA JE ZÁKLAD
Ze všeho nejdřív je třeba vědět, že
optimalizace se provádí na vybraná klíčová slova – slova nebo slovní spojení, která uživatelé do vyhledávače pravděpodobně zadají,
aby našli váš web. V našem příkladu použijeme třeba slovní spojení „vodní skauti“, „skaut cesky
krumlov“, „junak vodni krumlov“.
Od těchto klíčových slov se bude
následně odvíjet celá optimalizace. Mějme na paměti, že slova,
která použije pro název domény,
jsou pro nás důležitá. Podle již
zmíněných příkladů se tedy budu
zabývat případem, kdy chci založit
webové stránky pro vodní skauty
v Českém Krumlově. Nejdůležitější je pro vyhledávače samotná
doména a slovní spojení obsažené v jejím názvu. Pokud najde
hledané slovní spojení již v názvu
domény, tak máme vysokou pravděpodobnost, že se na hledaný dotaz objevíme ve vyhledávání. A je
jedno, jaké pořadí slov v doméně
bude: www.junakceskykrumlov.
cz, junak.ceskykrumlov.cz, vodni-skauti.cesky-krumlov.cz – nezáleží tedy, zda-li jsou slova rozdělená
pomlčkou, nebo jsou dohromady,
či jsou zpřeházená.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

KVALITNÍ OBSAH
Máme doménu a její název. Nyní
je potřeba vytvořit i obsah. Vyhledávače mají rádi obsah. Kvalitní,
dobře strukturovaný, přehledný.
Se spoustou slov a slovních spojení. Aktualizovaný. V této fázi
máte tedy širší pole působnosti.
Nevytváříme tak obsah jenom pro
uživatele, které náš web budou
číst, ale také pro vyhledávače, které naše stránky zaregistrují a na
základě slov a slovních spojení
nabídnou naše stránky ve výsledcích vyhledávání. Proto když budeme tvořit obsah našeho webu,
tak bychom měli používat a dávat
do webu taková slova, která jsou
pro to, co děláme typický – sjíždění řek, plachtění, vodáctví, rafting, skautská regata, navigamus,
pramice p550, vodní skaut/i/ng,
napříč Prahou přes 3 jezy a další.
A nestačí je uvést jednou a máme
vyhráno, měli bychom je uvádět
pravidelně a znovu. Jak jsem se
již zmínil, vyhledávače mají rádi
aktualizovaný obsah. Pokud se obsah nebude dlouho měnit, tak prostě půjdou stránky ve vyhledávání
na nižší pozice.
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tipy a triky

PŘIDAT STRÁNKU
DO VYHLEDÁVAČE
• www.google.com/addurl
• www.search.seznam.cz/
pridej-stranku
• kat-reg.centrum.cz/reg.php
• www.jyxo.cz/d/submit
• https://ssl.bing.com/webmaster/legacy/submitsitepage.aspx
LOGICKÉ PROLINKOVÁNÍ
Dalším důležitým prvkem, který
ovlivňuje pozici, jsou odkazy. Čím
víc relevantních (obsah se týká
stejné nebo podobné tématiky)
webů na vaše stránky bude odkazovat, tím jste ve vyhledávání výše.
To samé ovšem platí i naopak.
Berte to třeba tak, že odkazy jsou
známosti – čím víc lidí vás zná,
tím jste důležitější. Ovšem aby to
nebylo tak jednoduché, tak tyto
známosti musí být „z oboru“. Což
znamená, že je dobré, když na vaše
stránky odkazují weby s podobnou tématikou a obsahem. Proto
vyměňujte odkazy třeba s oddíly
z jiných měst nebo se sportovními či vodáckými kluby. Výměna
je většinou jednoduchá a spočívá v domluvě: když já umístím
na svůj web odkaz na vaše stránky,
tak to samé uděláte na svém webu
i vy pro mě.
DEJTE O SOBĚ VĚDĚT
Vyhledávače sami však nestačí
zaindexovat (projít váš web a ulo-

žit informace do vlastní databáze)
rychle úplně všechno. Obracejí se
proto také na takzvané katalogy
(něco jako zlaté stránky na webu)
nebo katalogové služby (www.firmy.cz, najisto.centrum.cz, a další…). Vyhledávače také umožňují
manuálně vložit informaci o tom,
že ve světě internetu existuje nový
web – většinou pomocí nějakého
formuláře na webu (viz níže). Je
dobré těchto možností využít.
PÁR RAD ZÁVĚREM
• Dobrý obsah – používat slova,
které mohou hledající zahrnout
do svého dotazu ve vyhledávačích
• Pěkné adresy: vodni.skauting.
cz/sraz-kapitanu-a-kapitanek/ ne nic jako domena.com/
examples/pic.php?h=flgdsflgafgsadjkfsdgfasdgfa
• Funkční odkazy, jak externí, tak
interní
• Existuje mapa webu (všechny
stránky, na které se dá na vašem
webu doklikat)
• Jednoduchá hierarchie webu,
aby každá stránky byla dostupná z hlavní stránky maximálně
na jeden dva prokliky

• Správně vyplněné html meta
značky keywords, description,
titulek stránky
• Pomáhají odkazy z jiných stránek
• Nikdy nepoužívat jako odkaz
„zde“, „klikni zde“, „tady“, lepší
je „Fotky z tábora ke stažení“
• Klíčová slova použitá ve stránce
• Zpětné odkazy aneb kdo na vás
odkazuje, zjistíte zadáním link:
vasedomena.cz do vyhledávače
na adrese www.google.com
• Klíčová slova
• Název organizace
• Název stránek (serveru)
• Název produktu, který vyrábíme/prodáváme
• Odborné označení nebo slangový název
• Název domény
• Dovolena-slovensko, dovolenaslovensko, slovenskodovolena, slovensko-dovolena,
je to jedno
Slunda

ČLÁNKY O SEO
• http://seo-sem.robertnemec.com/

KATALOGY

• http://cs.wikipedia.org/
wiki/Search_Engine_Optimization

• www.firmy.cz
• www.dmoz.org

• http://www.tvorba-webu.
cz/seo/

• www.najisto.cz
+ agregátory odkazů jako
del.icio.us, jagg.cz, facebook, twitter a další

• http://www.jakpsatweb.
cz/seo/seo.html

Elektronický inkoust? Proč ne!
Tým eKP pro vás má novinku! Příští číslo bychom rádi pokusně vydali ve formátu i pro čtečku elektronických knih.

Sledujte web HKVS s anketou
na téma využívanosti tohoto zařízení mezi vodními skauty.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Pokud máte svůj návrh, či názor
na toto téma, rádi si jej přečteme
na adrese kp@skaut.cz
tým eKP
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aktuálně

A-l-i má dnes narozeniny, my máme
přání jediný, štěstí, zdraví, štěstí, zdraví,
hlavně to zdraví…
redakce eKP se připojuje ke gratulantům

80
FOTO ARCHIV ŽLUTÉ PONORKY
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mokré dějiny

Mokré dějiny zemí Koruny české
V. část: HEJ SLOVANÉ
Za pravlast Slovanů jsou pokládány rozlehlé roviny mezi střední
Vislou a Dněprem, kde sídlili již od
druhého tisíciletí před Kristem.
Tuto oblast tvoří planiny protkané četnými řekami odvádějícími
množství vody do Černého a Baltického moře. Pinské bažiny při řece
Pripeti byly tehdy ještě souvislým
jezerem jako pozůstatkem doby
ledové. Ráz krajiny hned od počátku určoval způsob života našich
prapředků. Nejsou zde hory ani
skalní bludiště vyzývající k hrám
na četníky a na zloděje. Země není
neúrodná a nevyhání obyvatele na
zboj nebo kolonizaci zámořských
departementů. Naši předkové zde
celkem bez vzrušení rybařili, včelařili, lovili a později se pustili i do
lesního žhářství a ničení půdního
pokryvu, čemuž říkali zemědělství.
Řecký historik Herodot uvádí nejstarší slovanské kmenové jméno:
Někde v jižní Haliči uvádí jako sousedy Skythů kmen Neurů.
Je zajímavé, že naprostou většinu naší populace tvoří genetičtí
potomci právě tohoto kmene. Lékaři dokonce tvrdí, že neurotiky
jsme všichni!

všechno cenné (portréty dědečků
a pradědečků, jídelní servisy, přeslice, udice, kolovraty, popelnice
a volební urny) a vyrazili. Putovali
způsobem, který jim byl vlastní, tj.
po vodě na vorech a v dlabaných
člunech, které postupně vylepšovali.
V dnešním Bavorsku a Sasku se
usadili Srbové, Daleminci (Glomači), Lužičané a Milčané. Dodnes
tvoří slovanský ostrůvek kolem
Budyšína a na Sprévě.
Na jezerech v Meklenbursku byli
Obodrité (Bodrci), Vargové, Polabané a Drevané.
Mezi Labem a Odrou žila skupi-

na kmenů označovaných jako Lutici (Veletové). Nejvýznačnějšími
z nich byli Rataři, Ukrané a Stodorané. Centrem Ratarů byl hrad
Retra se svatyní boha Radegasta.
Po zničení tohoto hradu roku 1121
se Rataři (Retrané) stáhli do Čech,
kde založili v Brandýse přístav Retra a v Nošovicích začali vařit pivo
pojmenované po svém pánubohu.
Ze Stodoran (Havolanů) pocházela i Drahomíra, matka českých
knížat Václava a Boleslava, kteří
prosluli svou nevšední bratrskou
láskou.
Na baltských ostrovech Znojem,
Volyň a Rujana žili Tánové a Ruja-

V pátém století našeho letopočtu Slovany omrzelo při rybolovu
neustále odhánět Skythské a Avarské čumily a rozhodli se podívat,
kam vlastně ty řeky tečou. Vzali si

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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mokré dějiny
né, kteří zde provozovali na svou
dobu velmi úspěšně živnost pirátskou. Po pádu Retry se jejich Svantovítův chrám na Arkoně stal hlavní věštírnou západních Slovanů.
Jižní proud Slovanů se na Balkáně dostal do krutých kmenových
rozepří, jejichž následky dodnes
řeší Mezinárodní soud v Haagu.

Do Čech se Slované dostali rovněž proti proudu řek. Podél Ohře
(Oharky) táhli Lučané, Sedličané
a Hbané (Chebané), v povodí Bíliny
lovili (tehdy tam ještě bylo co lovit)
Lemúzi, v Labi Děčané a Litoměřici a výše proti proudu Charváti.
Na soutoku Labe a Vltavy byli Pšované, na horní Vltavě Doudlebi,
Netopicí a Domažlici. Na Sázavě
hospodařili Zličané, na Berounce
Tugoši.

se brzy nazývají jednotně Moravané (Maraharii, Margenses). Historie říše Velkomoravské je dostatečně známa, zde jen připomínám, že
k jejich charakteristickým památkám patří vedle základů kostelů
a kovových gombíků i dřevěný
dlabaný člun (monoxyl) nalezený
v Mikulčicích.

Takhle dokázali zničit
monoxyl za jedinou sezónu
(slovanský monoxyl nalezený
v Čelákovicích)
Ve Slezsku známe od 6. století
kmeny Holasiců, Opolanů, Slezanů, Dědošanů, Bobrů a Sudeťanů.
Ti poslední dostali jméno podle
zvláštních okrouhlých člunů, na
nichž postupovali proti toku Odry
a jejich přítoků (kupř. obou Nis).
Tyto čluny zvané sudy, menší pak
sudety, se dodnes používají v pravlasti Árijců Íránu pod názvem guffa. Podle některých jazykovědců
dali Slezané název nejen celému
území, ale všemu, co má spojitost
s vodou a vlhkem (Slezsko – slizský).

Původně bezvýznamný kmen Čechů, na který se dostalo jen trochu
vody u Berounky v jinak vyprahlém území mezi Slaným, Roztoky
a Kladnem, se dostal do dějin až
tehdy, kdy se mu podařilo obsadit
strategický vltavský brod (prahy).
Vybíráním cla v Ungeltu se mu podařilo na přičinlivých slovanských
plavcích zbohatnout a dostat se do
čítanek. Tehdy vznikl pragocentrismus.
Příště: Vikingové na Hradčanech

Vezír

Morava měla díky svému postavení křižovatky obchodních cest
výsadní postavení. Zdejší kmeny

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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tiráž

Hledá se dirigent pro náš písmenkový sbor!!!
Sehraný orchestr elektronické
Kapitánské pošty hledá svého dirigenta. Chceš - li dát našemu obdivovanému věstníku směr a tvar,
neváhej a přidej se!
Malebný takt, uvedený naším
nejzkušenějším a nejváženějším
sólovým předzpěvákem, lehce rozvinou dechy pomocí aktuálních
klíčových zpráv Kapitanátu. Zatímco smyčce v podání metodiků
lehce podbarví základní motiv,
žestě regionálních redaktorů obarví melodickými ozdobami celkové
téma. A do víření bubnů našich fo-

tografů jako tečka zazní po hlasitém rozmachu sazeče úder činele
a rozeslání zpráv poštovním doručovatelem po drátě i vzduchem.
Ovšem bez postavy na stupínku,
s klacíkem v ruce, která udává tempo, nástupy a ukončení jednotlivých nástrojů, i nejlepší orchestr
pomalu ztratí souhru a jednotliví
hudebníci půjdou radši domů.
Chcete-li si aspoň na chvíli okusit vedení melodie, byť na chvíli –
ozvěte se!
Akord eKP tě očekává…
kp@skaut.cz

O dvanácti měsíčkách – říjen
Tak tu máme hotové další číslo
a pomalu se chystáme na další,
listopadové. Opět si ho ošéfuju já
a tak vlastně není kam předávat
žezlo a křeslo. Což je škoda, eKP by

si zasloužila šéfredaktora, který ji
bude šlechtit a obdělávat směrem
k lepším plodům, místo občasného proplení „kozlího“ zahradníka
:). A co teda říct závěrem šestého

čísla desátého měsíce, jen to že
i když vlny se valí a peřeje řvou
a byly krásný naše plány, v dobrým
i zlým spolu táhnem tu káru dál…
Pytlík JMK

elektronická

KAPITÁNSKÁ POŠTA
METODICKÝ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HKVS
číslo 26, říjen 2012
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 databáze 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: Vladimír Cvrček - Vezír, Jan Janouch - Tik, Jan Fischer - Hvězdář, Milan Kalčík – Chiaksee, Michal Kordík - Pytlík, Zuzana Klusáčková - Klusajda, Vladimír Kučera - Kingkong, Tomáš Litera - Slunda. • Foto na titulní straně: Archiv Žluté ponorky.
• Fotografie uvnitř čísla: Jan Janouch - Tik, Václav Štěpán - Liška, Ladislav Pouzar, Hana Dejmková - Bobr, Milan Kalčík – Chiaksee,
Petr Marek, Dalibor Krutiš, Jan Legerský - Okoun, Káča Musilová - Danělka.
Redakční rada: členové Hlavního kapitanátu vodních skautů. • Šéfredaktor čísla: Michal Kordík - Pytlík.
Jazykové úpravy a korektury: Tomáš Nechvátal, Helena Káňová - Liška, Renata Čížková - Renča, Eliška Krýže.
Sazba: Václav Černík - Vašek. • E-mailové rozesílání: Michal Hoznedl - Bobr.
Uzávěrka listopadového čísla čísla 21. listopadu 2012.
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číslo kat.
144 R
154 R
148 R
150 R
155 R
153 R
146 R
152 R
147 R
145 R
151 R
143 R
149 R
169 S
175 S
178 S
172 S
176 S
167 S
170 S
165 S
173 S
177 S
166 S
171 S
174 S
168 S
193 G
203 G
196 G
192 G
197 G
195 G
204 G
199 G
194 G
200 G
198 G
202 G
201 G
222 B
219 B
226 B
227 B
223 B

loď
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550

pohlaví
M
M
M
M
X
M
X
X
X
X
Ž
Ž
X
M
M
M
M
M
M
M
X
M
M
M
M
X
M
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
M
M
M
M
M

věk

do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 18 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let

přístav
středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
přístav Ralsko Mimoň
středisko VAVÉHA České Budějovice
středisko Vyškov
středisko "JAVOR" Česká Třebová
středisko Podyjí Znojmo
přístav Neratovice
středisko Štika Turnov
přístav "OMAHA" Plzeň
5. přístav Praha
středisko VAVÉHA České Budějovice
středisko Uragan Zbraslav
přístav Ralsko Mimoň
středisko VAVÉHA České Budějovice
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
9. přístav Kolín
přístav "MAJÁK" Liberec
středisko Křišťál Jablonec nad Nisou
přístav Eskadra Ostrava
přístav Modrá kotva Liběchov
středisko Šipka Praha 6
přístav "MAJÁK" Liberec
Argonauti
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
přístav Žlutá Ponorka Třebíč
přístav Třináctka Opařany
středisko K. Šimka Hradec Králové
středisko Bobři Havlíčkův Brod
středisko Křišťál Jablonec nad Nisou
středisko VAVÉHA České Budějovice
přístav Ralsko Mimoň
středisko Křišťál Jablonec nad Nisou
středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
přístav "OMAHA" Plzeň
9. přístav Kolín
přístav Eskadra Ostrava
přístav Žlutá Ponorka Třebíč
středisko Šipka Praha 6
přístav Ralsko Mimoň
středisko Podyjí Znojmo
středisko VAVÉHA České Budějovice
středisko VAVÉHA České Budějovice
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
04-2
4
113
4
5
4
5
3
4
2
3
92
9
12
4
22
2
1
11
11
04-2

oddíl
7
04-1
2
11
1
5
1
15
3
92
4
5
88
2
11
1
9
10-4
4
28
5
21
10-4

Vysvětlivky:
x ... diskvalifikace (např. cizí pomoc, přenesení, najetí do cílové bóje, atd.)
n ... loď nebyla zaznamenána v kontrolním bodě.
c ... komplikace (např. cvaknutí+samozáchrana, nucené přenesení, napomenutí od rozhočích)

pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5

místo
Vysoké Mýto
Albatros
Praha 3
2. OVS
Mimoň
VěTeV
České Budějovice
Dream team NA 2012 Luleč
Buldoci
Česká Třebová
Roveři
Znojmo
Kraken
Neratovice
Štika dream team Turnov
Kotváci
Plzeň
Děbenky
Praha 3
Zelená
České Budějovice
Lamy-nát
Zbraslav
2.ovs
Mimoň
Bárka
České Budějovice
Albatros
Praha 3
Škeble
Kolín
Potápníci 1
Liberec
Jablonec nad Nisou
Atlantik
Ostrava
Pstruzi
Liběchov
Jednadvacítka
Praha 6
Potápníci 2
Liberec
Argonauti I.
Praha 4
Tygři
Praha 3
Vydry
Třebíč
Týpci
Opařany
Štiky
Hradec Králové
Lentilky
Havlíčkův Brod
Lysky
Jablonec nad Nisou
Modrá
České Budějovice
Holky z Trojky
Mimoň
Žáby
Jablonec nad Nisou
Trapky
Nové město nad Metují
Kačeny
Praha 3
Kotvačky
Plzeň
Rosničky
Kolín
Barbuchy
Ostrava
Ludry
Třebíč
Vážky
Praha 6
2.ovs Pulci
Mimoň
Titininové
Znojmo
Modrý šíp
České Budějovice
Toulavá smečka České Budějovice
Bobři
Praha 3

posádka

jména

King, Zdena, Vítek, Ondráš, Gaius Bonus

Mrož, Čtenář, Rákosníček,, Davído, Tomášek

Pěnkava, Fišta, Amálka, , Včelka, Koblížek
Rusi, Baruška, Ája, Boní, Smíšek
Fižďa, Motýlek, Hopík, Energy, Miňonka
Žofka, Tessie, Mary, Peggy, Fenka
Plaváček, Sova, Bětka, Hanka, Bára
Uzlík, Markét, Kačka, Narama, Denge
Danke, Kája, Pinďa, Verča, Jenny
Sepka, Mlok, Lvíče, Jety, Delfín
Domča, Zuzka, Sojka, , Bezu, Šikula
Zuzka, Sára, Leontýnka, Beruška, Miška
Riky, Bodý, Bajaja,, Šmoula, Bobr
Krtek, Kosák, Ušák, Tuf, Titin
Hejkal, Tonda, Míša, Valda, Albi

Čiko, Tweety, Mraveneček, Ječmínek, Skřítek

Vejce, Cvrk, Josýf, Brabi, Body
Monza, Jasan, Fík, , Matěj, Moták
Džindřich, Karimu, Baku, Jetam,, Zuberi
Hardy, Tygr, Kubík, *, Mops
Vilda, Vichr, Delfín, Dráček, Puma
Don, Čertík, Vojta, Pipin, Voříšek
Renča, Pája, Mája, Marta, Andrea
Kia, Ida, Terka, Maják, Anežka

Kaskadér, Petra Baloghová,, Jan a Ondřej Chlebovský, Matěj Žáček

Kvído, Plejtvák, Rambo,, Štístko, Roumen
Stopař, Šrája, Saša, Rytíř, Vokoun
Jason, Kohn, Tykev, Michal, Rudolf
Benzín, Špunt, Padák, Koky, Nemo
Čajíček, Padák, Hroch, Petr, Zub
Fík, Guru, Řízek, Odrazka, Vír
Knar, Klik, Poklad, , Uson, Kaštan

Kvašek, Mia, Verkoule, , Míša Kulička, Užovka

Davídek, Adam, Olda, Anakin, Johny
Stopař, Žigul, Tygr, Koumák, Matýsek
Adam, Merkur, Skřítek, Tom, Drát
Freah, Kiki, Luke, Vojta, Tygr
Houbař, Bidlo, Zub, Šaman, Stolička
Čert, Janča, Daneček, Lazoš, Pája
Iffííí, Dína, Šmoula, Mop, Jiřík
Ufon, Gepard, Klára, Eva, Donča
Mája, Suki, Ježour,, Číča, Terka
Čába, Mufa, Stifa, Čiko, Izid
Zlatíčko, Mája, Potápka, Kiki, Culík
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čas
0:37:21
0:39:33
0:40:36
0:40:59
0:41:01
0:42:55
0:43:32
0:43:59
0:44:17
0:44:33
0:45:45
0:45:58
0:51:22
0:38:58
0:40:12
0:40:28
0:40:39
0:40:42
0:42:25
0:44:38
0:44:57
0:45:18
0:45:56
0:46:49
0:48:23
0:51:15
0:59:24
0:42:49
0:42:53
0:43:30
0:44:42
0:44:58
0:45:31
0:45:42
0:46:23
0:46:53
0:47:50
0:48:00
0:48:22
0:51:00
0:41:32
0:42:23
0:43:23
0:44:03
0:44:47
c
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215
231
221
228
225
229
217
220
216
232
218
224
230
244
249
242
252
241
248
250
247
246
243
245
251
264
278
294
291
266
272
279
267
271
285
263
287
268
284
288
270
293
273
276
277
280
261
262

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P650
P650
P650
P650
P550
P650
P530
P530
P550
P530
P530
P650
C6-9
P650
P650
P650
P550
P650
P550
P550
P550
P650
Raft
P550
P550
Raft
P550
P550
P550
P530
P530
P530
P530
P530

X
M
M
Ž
M
M
X
Ž
X
Ž
X
M
M
M
M
X
Ž
X
X
M
Ž
M
X
M
M
M
M
M
M
M
X
M
M
M
X
X
M
M
M
M
Ž
X
X
M
X
X
X
X

středisko Krále Jiřího Poděbrady
středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
2. přístav Poutníci Kolín
středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
středisko K. Šimka Hradec Králové
přístav Žlutá Ponorka Třebíč
středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
přístav "RETRA" Brandýs nad Labem
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto
skupina Šán
přístav Ralsko Mimoň
přístav Neratovice
2. přístav Poutníci Kolín
středisko Křišťál Jablonec nad Nisou
9. přístav Kolín
přístav "OMAHA" Plzeň
středisko Štika Turnov
přístav "OMAHA" Plzeň

82
92
92

7
21

50

2
9
22
4
9
92

1
5
2
1
04-2
5
3-3
1
8
2
4
5
1
3
2
3
4-2
1
7

4
1
20
10
5
1

Hradec Králové
Třebíč

Nové město nad Metují Lati, Ovčák, Hermelínka, , Medůza, Sněženka

Olda, Honzík, Pepa, Sekyrka, Kája
Jikra, Ondra, Robert, Ondra, Jenda
Kokos, Drak, VIP, Faraon, Tygr
Peťura, Miki, Zmrzlina,, Lucka, Kuliočko
Jánošík, Ondatra, Blumen, Jonáš, Martin
Nové Město nad Metují Medvěd, Žabák, Ktrek, Kajman, Pavouk
Praha 4
Abuki, Česťa, Jafi, Metis, Terka
Znojmo
Mates, Evča, Nadka, Danča, Klárka
Liběchov
Saddám, Alžběta Chlebovská,, Hrášek, Kutil, Jan Žambokretský
Nové město nad Metují Bobík, Myška, Motýlek, Delfín, Včelička
Znojmo
Vojta, Karča, Janča, Mates, Barča
Praha 3
Karel, Ferda, Alf, Ríša, Honzík
Česká Třebová
Šídle, Boxer, UFO, Magnet, Luk
Poděbrady
Tyčka, David, Jáša, Marťan, , Michal, Vojta, Kuba
Nové město nad Metují Mlok, Salamandr, Péťa, Čéče
Kolín
Slunda, Rošťák, Flexa, Kanár,, Barča, Matouš

Hradec Králové
Praha 3
Ostrava
Liberec
Třebíč

Mája, Rádio, Hopsík, Čáp, Míša
Čuzl, Petr, Peřý, Uzlík
Nové Město nad Metují Matlakh, Tom, Mečoun, Buldozer
Praha 3
Vojta, Žuška, Barča, Majda, Anička
Praha 3
Guma, Noname, Alchym, Vítek, Jurda
Brandýs n/L, Stará Boleslav Ivet, Ráďa, Tomášek, Maty,, Carol, Márty
Praha 3
Guláš, Maťej, Míša,, Dan, Lukášek
Praha 3
Honza, Dino, Tobiáš, Láďa
Vysoké Mýto
Rychlá rota
Praha 4
Slon, Jára, Pat, Kulík, , Pendrek, Janek
Boloň
Mimoň
Rejnok, Práče, Ježek, , Všéťa, Kýsa
Sobi
Neratovice
Primus, Humr, File, Šafi, Harry
Galeje
Kolín
Vendys, Ďobek, Florenc, , Tučňák, Ondra
Dračice
Jablonec nad Nisou Krtek, Honza, Pája,, Péťa, Hasky
Veselý Chrous
Kolín
Michal, Racek, Žibér, Burák, Honza, Don
Lišáci
Plzeň
Lišák, Morče, Kuklič, Špalek, Rychlík
Krabíci
Turnov
Krab, Luxor, Ťapajz, Kosák, Dejv
První místo vyhrává Padesátka Plzeň
Bobr, Bob, Šefka, Sysel, Somrák
Kobylisy Vpřed
Praha
Ked, Tukan, Víla, Šotek,, slečna Šotka
Jiskra
Havlíčkův Brod
Čudla, Rys, Těpi, Ambul
Rejnoci
Žďár nad Sázavou Křikly, Sůva, Tomatoo,, Danek, Marináda, Mára
Posádka
Praha 6
Blek, Skokan, Doktor, Kulička, Giss
junioři
Havlíčkův Brod
Ovar, Hája, Špinič, Jeňýk
Orka Lamy
Luka nad Jihlavou Jasan, Osud, Lama, Magda,, Tričko, Meďásek, Keči
Tučňáci
Neratovice
Lupen, Míša, David, Daniel,, Petra, Daniel, Vítek
Želvičky
Brandýs nad Labem Želva, Vavú, Natálka, Patrik,, Anička, Patrik
Kaličovi pidižvíci Zbraslav
Kulda, Těmaj, DJ, Hřebík, Maty
Techtle
Praha - HP
Pivass, Nic, Řehmen, Charlie, Pája, Marjanka
Polena
Praha HP
Fanda, Hroch, Šarunečka, Renča, Jana
Stříbrný drak
Jirka, Eva, Lenka, Pavel, Pája, Stáňa
Náčelnictvo Junáka Praha
Vojta, Majkl, Evička, Karamela, Péťa

Warsong
Kormoráni
Argonauti II.
Rychlá rota
Lochnesky
Medúzky
Pegasové
Frnkli
Lumíci
Salamanders
Jestřábi
Vydry
Hvězdy
Štiky
Blen Rock
Bobři
Kačičky
Gumy
Vydry
Guly

Štiky
Albatros
Kadeti
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středisko K. Šimka Hradec Králové
4. přístav Jana Nerudy Praha 3
přístav Eskadra Ostrava
přístav "MAJÁK" Liberec
přístav Žlutá Ponorka Třebíč
středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
Argonauti
středisko Podyjí Znojmo
přístav Modrá kotva Liběchov
středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
středisko Podyjí Znojmo
4. přístav Jana Nerudy Praha 3

Jiskra Havlíčkův Brod
přístav Racek Žďár nad Sázavou
středisko Šipka Praha 6
Jiskra Havlíčkův Brod
středisko Luka nad Jihlavou
přístav Neratovice
do 18 let přístav "RETRA" Brandýs nad Labem
středisko Uragan Zbraslav
středisko "Oheň" Praha
středisko "Oheň" Praha

do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 18 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let

Vysvětlivky:
x ... diskvalifikace (např. cizí pomoc, přenesení, najetí do cílové bóje, atd.)
n ... loď nebyla zaznamenána v kontrolním bodě.
c ... komplikace (např. cvaknutí+samozáchrana, nucené přenesení, napomenutí od rozhočích)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

0:45:19
0:45:45
0:46:43
0:46:44
0:46:53
0:47:52
0:48:02
0:48:25
0:48:41
0:48:51
0:49:13
0:51:55
0:52:14
0:43:02
0:43:36
0:43:45
0:44:08
0:44:52
0:44:58
0:48:34
0:50:55
0:51:05
0:52:40
0:58:48
1:09:57
0:35:09
0:35:28
0:36:50
0:38:29
0:39:04
0:39:34
0:40:01
0:41:49
0:42:10
0:42:26
0:42:29
0:43:23
0:43:49
0:47:32
0:47:44
0:47:57
0:50:48
0:51:33
0:52:16
0:52:56
0:53:16
0:53:23
0:53:48
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292
295
265
274
281
290
289
269
283
286
282
275
117
116
119
123
124
127
118
132
133

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C2plast
C2plast
C2
C2
C2
C2gum

C2plast

Raft
Raft
Raft
Raft
P550
Raft
C2
C2

C2gum
C6-9
Raft
P530
Raft

M
X
M
X
X
X
X
X
M
X
X
X
M
M
M
M
M
X
Ž
M
M
21
5
2

středisko Šipka Praha 6

středisko Kalich Tábor
přístav Ralsko Mimoň

KSK Praha
VTO Neptun
1

1

přístav Neratovice
77. středisko ROD SOVY Praha 10

Sokol Pražský
WC Pivsoun
WC Pivsoun Praha

3

Praha 10

Poděbrady
Praha 8
Neratovice
Praha 10
Praha
Praha 6
Erasmus ICT Prague Praha
Lodní šrouby
Tábor
2. OVS - Ladies VDF Mimoň
Praha
Kadlec - Lukáš
Praha
Učitelský
Praha
Pidži - Bouša Stylers Praha
Sharks
Praha
Cedník s.r.o.
Praha
Fialky
Praha
Cesna
Nové Zámky
Martin + Jirka
Kadaň

Vylitá Váza
Neuděláš nic
Výběr
Oranžoví amatéři
Atlantida
Vodní sova
Furdry
Posádka 2

0:56:18
0:56:31
0:57:44
0:58:11
0:58:12
0:58:36
1:00:51
1:04:18
1:07:19
1:11:31
0:54:43

Blecha, Kšanda, Bond, Mlejnek, Vlnka
Pablo, Chiara, Eeki, Faw, Llorenc, Alice
Orel, Corny, Jery, Koko,, Hanička, Macek
Keren, Brzda, Admin, Kuba
loď nedojela
Mirda, Šárin
0:36:48
Kája, Gargamel
0:38:01
Witty, Jandík
0:45:31
Bouša, PJ
0:45:47
Shark 1, Shark 2
0:47:08
Kombajn, Dráče
0:47:18
Anča, Elis
0:47:32
Hurvanjsz, Martin
0:52:10
Jirka, Martin
0:55:37

Radek Forman, Dominika, Jessi,, Šimon, Luboš a Vojta Driákovi

Rumpál, Bobr, Lampa, Zuzana,, Palék, Houla, Monika

Jiří, Monika, Nela, Eliška,, Terka, Jana, Líba

Václav, Martin, Jiří, Jana, Robert, Dana

Čajík, Tom, Kuba, Rakša, , Martina, Lukáš, Marmeláda

Libor, Dan, Miki

Bohouš, Dejf, Muzzy, Doušák,, Vládík, Míša
Vezír, Tonda, Křepi, Dony,, George, Vojtíšek
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středisko Krále Jiřího Poděbrady

Ya Basta!

Vysvětlivky:
x ... diskvalifikace (např. cizí pomoc, přenesení, najetí do cílové bóje, atd.)
n ... loď nebyla zaznamenána v kontrolním bodě.
c ... komplikace (např. cvaknutí+samozáchrana, nucené přenesení, napomenutí od rozhočích)

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
--1
2
3
4
5
6
7
8
9
x

c

c
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