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Tipy na program:
Do bazénu s dětmi
Rafting

Z našich vod:
Navigamus 2015:
sbohem a šáteček

úvodník hlavního kapitána
kého trénování. Nic naplat, jak to
říkala Renča z Hradce: „My na jezy
netrénujeme, my prostě jen jezdíme
na vodu i o schůzkách.“

Sestry a bratři,
máme za sebou léto, léto velmi
suché a hodně horké. Na mnoha táborech potůčky vysychaly, šoupačky
pramic se tenčily a tenčily stejně,
jako v řekách ubývalo vody a ukazovaly se písčiny i kameny. Náš oddíl
letos sjížděl Hron a stále mám nějak
pocit, že nahoře pod Breznem v peřejích bylo více vody, než potom v ústí
do Dunaje u Štúrova o čtrnáct dní
později. Na táboře jsme sice s oddílem nenacvičili moc skvělých manévrů v zabalácích a vracácích, ale zato
nám docela zesílily svaly od pádlování na voleji (což jsme nakonec zúročili na Třech jezech). Nejinak tomu
bylo i na ostatních táborech na Berounce, Lužnici i jinde.
Před třemi týdny skončily Tři jezy,
které byly opět „normální“ – tj. největší v historii jako obvykle na počet
lidí, nicméně na množství vody asi
nejmenší. Celkem bylo registrováno
2840 účastníků, z toho 706 závodníků! Organizace se i při takovém počtu dařila a zde bych chtěl pochválit
organizátory slovy Jiřího Navrátila:
„Letos mám takový pocit, že je to
tady takové méně chaotické, dobře
to celé šlape a nejsou prostoje. A ten
stožár se mi líbí!“
A další pochvalu si zaslouží holky
z Jablonce nad Nisou, které dokázaly
o víkendu být 4. v celostátním kole
Svojsíkova závodu a v pondělí vyhrát
kategorii skautek na Třech jezech.
Blahopřeju!
Je vidět, že kde to funguje, kde je
bohatý program, tam často i výsledky na závodech se dostaví i bez vel-

Po létě opět začal nový skautský
rok a s ním do oddílů přišla nová
krev nováčků, mnohá vlčata a žabičky se přesunuly do skautských oddílů a pro tyhle všechny plánujeme
nový program, výpravy, celoroční
hry a systémy bodování. Zároveň příprava programu je v mnohém jednodušší než dříve, na skautské křižovatce i v časopisech a jinde na internetu je přehršel her i programů.
Rozjíždí se slibně i nový program pro
rovery, kde máme nyní hodně silné
ročníky. Zde bych rád připomenul
nabídku ze Svazu vodáků ČR, kteří
nabízejí spolupráci a navrhují napojení na jejich raftové či pramičkové
oddíly se zajištěním profesionálního tréninku a účast na závodech –
prostě ideální program pro rovery
a rangers, co hledají další výzvy (více
v samostatném článku a na webu
HKVS).
Co je těžší – a vodní skauti ani
Junák – český skaut by neměli
stát stranou – jsou reakce na vývoj ve světě. Mám tím na mysli jak
konflikt na Ukrajině, tak i aktuální
uprchlickou vlnu z Blízkého východu, která se nás dotýká, ať chceme
nebo ne. Buďme tedy aktivní a dívejme se okolo, pomozme v rámci možností lidem, kteří naši pomoc potřebují a netvařme se, jak je bohužel
v Čechách poslední dobou zvykem,
že se nás to netýká. Nezapomínejme
také na trénování dovedností jako je
práce s mapou či orientace v terénu,
které v moderním světě s chytrými
telefony vypadají přežitě – protože
jak říká Guma: „První, co v případné
válce vypnou, bude GSM signál a civilní GPS.“
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Sestry a bratři, přeji vám úspěšný skautský rok a těším se na srazu
na viděnou!
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Zprávy z HKVS
Navigamus
Navigamus 2015 úspěšně proběhl, podrobnosti naleznete v samostatném článku. HKVS ještě
jednou děkuje všem pořadatelům
i účastníkům. Cedník se zúčastnil
schůze SOS, kde proběhlo zhodnocení akce a probrány všechny
kritické připomínky z jejich strany.
SOS vytvoří manuál pro další pořadatele. Další Navigamus by měl
proběhnout v roce 2018. Ovšem
stále nevíme, kde proběhne a kdo
jej bude pořádat. Pojďte do toho!
Odborky
V červnové Kapitánské poště
vyšly vodácké odborky, otestovali jste je na táborech? Pokud vám
připadají úkoly moc lehké, moc
těžké, případně nesedí počty podmínek k jednotlivým věkovým kategoriím, neváhejte se ozvat, je
ještě čas vše upravit, než odborky
vyjdou knižně.
Na (zatím provizorním) webu
odborky.skauting.cz je zveřejněno
prvních 17 odborek (včetně odborky jachtaře), také je neváhejte vyzkoušet a připomínky k nim pište
přímo na web k jednotlivým pracovním listům. Některé zveřejněné odborky doznaly změn oproti
své pilotní verzi (např. plavec), tak
se nezapomeňte dívat na aktuální verze. Ostatní vodácké odborky
(vodák, potápěč, námořník) budou
oficiálně zveřejněny ve druhé várce odborek. Kulda doplnila jádro
týmu odborek. Pokud s odborkami
v oddíle pracujete a jste ochotni
občas odpovědět na krátký dotaz,
ozvěte se, prosím, na zastupce@
hkvs.cz.

Časopis Skauting
Chcete, aby vycházely i vodácké
články? Sháníme autory:
• vodácké doplňky do stezky a jak
s nimi pracovat – metodika/
používání stezky u vodních
skautů/ inspirace pro suchozemce
• rubrika Dobrá praxe – články
o tom, co se kde v oddílech povedlo a funguje – skutečné náměty – vodácká expedice apod.
(ale i cokoliv dalšího)
• vodácké doplňky stezky – v druhé polovině roku (únor, duben)
• instanty pro benjamínky (celá
schůzka), vlčata a světlušky
i skauty a skautky
Pokud vás něco z toho zaujalo, napište na zastupce@hkvs.cz
nebo rovnou šéfredaktorce Skautingu. A nebojte se toho, dostanete podrobné zadání s osnovou!

Putovní pohár memoriálu
Hugo Sedláčka
Rozhodli jsme se opravit putovní pohár roverské kategorie 3 jezů.
Rádi bychom ho při té příležitosti
doplnili (a dále doplňovali) jmény
vítězných posádek. Chybí nám ovšem výsledky z roku 1992. Podívejte se, prosím, do kronik, zda tam
nemáte výsledky nebo diplomy,
abychom je mohli doplnit!
Různé
• nepodařilo se sehnat organizátora Víkendu s Čolkem a Žabkou, akce tedy v příštím roce
neproběhne
• Slundovi a Dyttě se 10. 8. narodil syn Jonáš
Kulda

Foto Tomáš Litera – Slunda

Fotosoutěž
V dubnové Kapitánské poště byla
vyhlášena fotosoutěž – nafocení
převrácení oplachtěné pramice
a její narovnání. Žádné fotky nepřišly, opravdu to nikdo nezkusil?
Pokud jste je jen zapomněli poslat,
je čas do podzimního srazu.
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Srazy vodních skautů 2015
Jarní sraz VS – Seč
Na jaře jsme se sešli v méně hojném počtu na srazu, který uspořádal přístav Sedmička Pardubice
na své základně na Seči. Další, co
přispívalo k netradičnosti srazu,
bylo také to, že část účastníků spala venku pod širákem a že nás svou
přítomností poctili také dva čtyřnozí účastníci.
Jelikož se mílovými kroky blížil
Navigamus, který se konal v červnu rovněž na Seči, stal se hojně
diskutovaným tématem – řešila
se jeho organizace, debatovalo se
o připravovaném programu. Vše
završila exkurze autokempu Seč-pláž, kterou vedl Datel z Pardubic
a kde se účastníci dozvěděli, kde se
bude na Navigamu vydávat jídlo,
chodit na nástupy, shromažďovat
lodě apod. Nakonec si ještě všichni
mohli zastřílet z praku připraveného pro bitvu u Trafalgaru. Pálení dostalo krycí název „Zastřel
si svého hlavního kapitána“ – terčem se totiž stal Cedník, a to ZCELA
DOBROVOLNĚ.
Mimo debaty o Navigamu byl
sraz naplněn také plachtěním
a plachetním výcvikem, někteří se podívali do údolí Doubravy
nebo si vyšli na krátkou vycházku
do přírody, aby trochu rozšířili své
znalosti biologie. V dalších programech se řešily např. těžké otázky
ze studie Junáka, jak udělat dobrý
skautský web či jak do sebe dobře zaplést lana nebo také jak to
je s vodáckými kluby pro dospělé.

Na závěrečném nástupu jsme pak
ještě ve velkém stylu oslavili Vezírovy narozeniny.
Ačkoliv se tedy jednalo o sraz
z velké míry netradiční a co do počtu účastníku poměrně komorní,
jistě byl velice vydařený a za sebe
a organizační tým (a věřím, že
i za všechny jeho účastníky) bych
ráda poděkovala pardubické Sedmičce, že na svá bedra již tak obtěžkaná přípravou celostátního
setkání vodních skautů Navigamus vzala ještě přípravu jarního
srazu.
A co na podzim?
Poměrně brzo bylo známo datum konání podzimního srazu,
a to 20. – 22. 11. 2015; nevědělo
se však, kdo by nám pomohl sraz
zorganizovat. Nakonec se však
iniciativy chopili Havlíčkobrodští,
a tak se na podzim všichni sejdeme u nich na Vysočině.
Registrace probíhá tradičně na
webu HKVS.
Těšit se můžete na zajímavý program, který bude zahrnovat mimo
jiné např. výlet na hrad Lipnici, hru
po městě, komise a jejich výstupy
a také již tradiční ples.
Další informace budou průběžně zveřejňovány na webu HKVS
a na Facebooku.
Těšíte se? My rozhodně ano! :-)
Přípravný tým srazu VS
Koblížek
P. S. Už se Vám dostal do rukou

nový Roverský diář 2015/2016?
Pokud ano, tak už jste si jistě všimli, že jsme Vám ulehčili práci a nechali Vám do něj zaznačit termín,
kdy se podzimní sraz koná – takže
žádné výmluvy, že jste nevěděli
datum! :-)
Foto Jan Janouch - Tik

Foto Jan Janouch - Tik

Důležité informace!
• Datum konání: 20.-22. 11. 2015
• Místo konání: ZŠ Havlíčkův Brod
• Přihlašování: na www.vodni.skauting.cz, v případě jakýchkoli problémů kontaktujte Lůču (Lucie Kolářová) na srazyvs(a)hkvs.cz
• Účastnický poplatek: 350 Kč při včasném zaplacení zálohy (do 13. 11.) nebo 400 Kč na místě
• Placení: nevratnou zálohu 200 Kč je nutné zaplatit na účet KVS 2300183549/2010, jako variabilní symbol
uveď číslo přístavu nebo střediska a do poznámky pak kód, který obdržíš v potvrzovacím mailu o přijetí
přihlášky. Platíš-li za více osob najednou, uveď kódy všech, za které platbu posíláš!
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Mikulášský víkend Junáka — vypluj do Prahy!
Mikulášský víkend je tradičním
souborem akcí pro všechny rovery
a rangers z celé České republiky.
Všechny akce se konají na území
Prahy v průběhu víkendu kolem
svátku sv. Mikuláše – letos připadá víkend na 4.-6. prosince 2015.
Navíc jsou akce doplněny společným tématem: téma aktuálního
ročníku je „Úhel pohledu“ – ať už
se jedná o mezinárodní dění, informační a zpravodajské kanály
nebo národní identitu.
Polibek Múzy/Komponovaný
večer — 4. prosince
Polibek Múzy je titulován jako
kulturně-umělecká
iniciativa
a soutěž. Skládá se totiž ze dvou
základních částí: umělecké Soutěže a kulturního Festivalu.
Soutěž Polibku Múzy je soutěž
skautů a skautek od 14 do 26 let.
Letošní ročník je rozdělen na dvě
části: Letní výzvu plnou nových
a neotřelých kategorií, kategorie

klasického rázu sdružuje Umělecký podzim.
Festival slouží jako výstava soutěžních děl, vyhlášení výherců
a zároveň jako neformální večer
doplněný workshopy. Minulý rok
došlo ke spojení s Komponovaným
večerem, zaměřeným na performativní umění – divadlo a koncerty.
Pokud se chceš zúčastnit umělecké Soutěže Polibku Múzy, od 1. září
do 31. října se můžeš přihlásit
do klasické kategorie Uměleckého
podzimu. Díla této kategorie se
vztahují k tématu „Úhel pohledu“.
Fotografie
Hudba
Literatura
Video
Výtvarno
Své dílo nahraj na Galerii Polibku Múzy (galerie.polibekmuzy.cz).

Více o Polibku Múzy včetně pravidel najdeš na webu (polibekmuzy.
cz) nebo na Facebooku (facebook.
com/polibekmuzy).
Mikulášský seminář:
5. prosince
Stěžejní akce celého víkendu –
tematicky související přednášky
známých i zajímavých osobností
různých oborů, možnost, jak se seznámit s novými lidmi a zjistit, co
nového se děje nejen v celé republice. V minulosti účastníky poctili
svoji návštěvou například filosof
Erazim Kohák, disidentka Dana
Němcová, kavárník Ondřej Kobza
a mnoho dalších.
Filmová sobota: 5. prosince
Součást Mikulášského semináře – plynule na něj navazuje. Promítají se filmy související s tématem víkendu a probíhají diskuze.
Očekávat můžeš fikci, dokumenty
i soutěžní filmy Polibku Múzy.

foto Radek Adámek
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Taneční večer — 5. prosince
Pro některé nejatraktivnější
a nejvyhledávanější součást celého víkendu, Taneční večer, je
zcela formální a slavnostní akcí.
K tanci hraje živá hudba, doplňkem je i diskotéka či doprovodný
program!
Nedělní vycházky — 6. prosince
Chceš poznat Prahu? A nebo
chceš poznat Prahu z trochu jiné
perspektivy? Ať tak či tak, i letošní
Mikulášský víkend bude doplněný o závěrečné vycházky v neděli.
V předchozích letech mohli účastníci obdivovat architektonické krásy, objevovat historii či procházet
po stopách známých osobností.

foto Tomáš Tkáčik

foto Johana Rusková

Hledáme také posily do týmů
jednotlivých akcí víkendu! Více
o pozicích v článku na Skautské
Křižovatce: http://goo.gl/vucdyR.
Novinky můžeš sledovat na Facebooku (facebook.com/mikulasskyvikend) nebo na webu (miquik.cz)!
foto Radek Adámek

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

				

5

historie

„Dostáváte poslední výtisk Kapitánské
Pošty…“, četli naši čtenáři právě před 45 lety
Přesně před pětačtyřiceti lety
se psal rok 1970 a právě proběhla
třetí likvidace skautské organizace
u nás.
Ještě na jaře téhož roku proběhl
ve Světlé nad Sázavou třetí sraz
kapitánů a kapitánek VS, avšak
ten byl již poznamenán informacemi o připravovaném ukončení
činnosti Junáka. „Vzpomínám, jak
jsme stáli v gilwellském kruhu,
zpívali Auld Lang Syne neboli Pí-

seň na rozloučenou a při závěrečných slovech ‘jsme pevně v kruhu
spojeni a sejdeme se zas’ jsme se
sice tvářili velmi odhodlaně, ale
brečeli jsme všichni. Za pár týdnů
bylo opravdu po všem a dalších
dvacet let jsme se jen někteří potkávali na vodě…,“ zavzpomínal
na tehdejší okamžiky Vezír.
Brzy po jarním srazu rychle následovaly další kroky, směřující
k likvidaci Junáka. O prázdninách

se však ještě uskutečnily desítky
letních táborů včetně těch putovních. V Jaroslavicích u Týna nad
Vltavou úspěšně proběhla IV. Lesní škola vodních skautů pod vedením hlavního kapitána Josefa Štoka – Bimba, kterou absolvovalo 33
frekventantů.
22. srpna 1970 se v Praze na slavnostním zasedání sešel Hlavní
kapitanát VS za účasti krajských
kapitánů a význačných činovníků,
kteří se zasloužili o rozvoj vodního skautingu – čtyřiadvacet z nich
obdrželo obnovené nejvyšší vyznamenání vodních skautů „Řád Stříbrného bobra“ z rukou slavného
kanoistického reprezentanta (jednoho z těch, kteří k nám přivezli
způsob pádlování v kleče) a zároveň jediného tehdy žijícího nositele tohoto vyznamenání ing. Vladimíra Kazdy – Vlaďka. Stejně jako
dnes se nosil na červeno-modro-červené stuze zavěšené na krku.
Čtyři vyznamenání byla udělena
in memoriam, mimo jiné i Jaroslavu Novákovi – Braťkovi nebo
Hugo Sedláčkovi – Mindovi, na jehož paměť se dnes jezdí roverská
kategorie závodu Napříč Prahou –
Přes Tři jezy jako „Memoriál Hugo
Sedláčka“.
Čtyři dny po tomto slavnostním zasedání vyšlo poslední číslo
Kapitánské pošty. Hlavní kapitanát ukončil svoji činnost. K 1. září
bylo závěrečným plénem Ústřední
rady Českého Junáka v pražském
Radiopaláci ukončeno fungování
celé skautské organizace. Potřetí
a doufejme, že naposledy.

připravil Pavlík
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Všem vodním skautkám a skautům
Jako autor úvodního článku Kapitánské Pošty číslo 1 v roce 1968 jsem povinen se s Vámi
rozloučit v tomto 10. čísle Kapitánské Pošty v roce 1970. Dne 31. srpna 1970 končí činnost
Ústřední rady českého Junáka i obou Náčelnictev. Hlavní kapitanát vodních skautů jako metodická skupina Náčelnictva, z jehož pověření pracoval, v důsledku toho týmž dnem končí
svoji činnost.
Používaje této poslední příležitosti, musím Vám všem vedoucím oddílů i všem vodním
skautkám a skautům poděkovat za Vaši dobrou práci, jejíž nejlepším vysvědčením byly Vaše
letošní tábory, ať stálé nebo putovní. Jejich skutečně velmi dobré provedení dalo dětem prožíti radostné chvíle v přírodě, naučilo je přírodu milovat a ji ochraňovat. Utužilo zdraví mládeže, naučilo ji na táboře pracovati, překonávati nepřízeň počasí i různé přírodní překážky
a táborový život stmelil mládež do družných a ukázněných kolektivů. Zařazením různých her
a soutěží, zařazením závodů v přírodě s různými vložkami zálesáckými a bojovými jste podnítili mládež ku snaze podávati ty nejlepší výkony duševní i tělesné, takže jsou dány veškeré
předpoklady, aby se z nich stali občané zdraví a silní, schopní plniti se zdarem veškeré životní
úkoly.
Vodácký sport, jehož jste byli v junáckém hnutí nositeli, Vám umožnil poznati přírodu
z trochu jiné stránky, než mají možnost ostatní. Poznali jste krásy proudících řek, tichých vod
rybníků a jezer a velikost vodních ploch našich přehrad. Voda Vám odhalila svoji tajemnou
krásu a voda Vám ukázala také svoji sílu. Její krása povznášela Vašeho ducha a její síla zocelovala Vaše těla. Kdo jednou propadl kouzlu našich řek a jezer, zůstává vodě věrný navždy.
Skončením práce Hlavního Kapitanátu vodních skautů nekončí Vaše práce. Láska k dětem,
pevně zakotvená ve Vašich srdcích Vás povede dále ve Vašem životě, abyste vychovávali další
generace mládeže, lepší a zdravější pro náš milovaný národ. Děti jsou nadějí vlasti a proto
neustávejte ve své práci s nimi. Mějte vždy na paměti, že jaké budou ony, takový bude náš
národ, že v dětech nám jednou dorostou jedinci, kteří budou život našeho lidu říditi a rozhodovati o jeho osudu. Vychovávejte mládež k úctě k slavným dějinám našeho národa, vychovávejte ji k jeho lepší budoucnosti.
Nakonec se obracím na všechny kapitánky a kapitány, abych jim poděkoval za jejich obětavou práci s dětmi, kterou nezištně konali často za nepříznivých podmínek a vždy na úkor svého soukromého života. Nikdy jste nečekali na odměnu a uznání a přece jste vytrvale pracovali. Vaše práce odměněna ani býti nemůže, protože odměna přerůstá rámec možností, ale
protože jste skromní, přijměte alespoň moje poděkování a plné uznání Vaší práce. Odměnu
máte v mládeži a ve vlastním vědomí dobře vykonané práce a mohu Vám všem odpovědně
říci, že jste pracovali velmi dobře.
Hlavní Kapitanát končí jako metodická skupina Náčelnictva svoji práci, dostáváte poslední
výtisk Kapitánské Pošty a jménem HKVS Vám všem přeji mnoho úspěchů ve Vašem soukromém životě i ve Vaší další práci s mládeží.
Láska k dětem a služba vlasti bude dále říditi Vaše kroky životem.

S junáckým pozdravem „Buď připraven“
Štok, hlavní kapitán

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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Jarní víkend divoké vody
Na konci měsíce května se sešla
hezká čtyřicítka skautů vodáků
na slalomové trati v Roztokách
u Křivoklátu na semináři z divoké
vody. Účastníky byli z velké části
absolventi Kapitánské lesní školy,
kteří si na toto místo přijeli dokončit praxi ke kapitánské zkoušce,
a také ti, kteří je přijeli podpořit
a navíc se zdokonalit ve svých dovednostech. Semináře se účastnila
i pětice vodních skautů plnících si
individuální kapitánskou zkoušku.
Mezi nové lektory jsme pak mohli
přivítat např. Ondru Raaba z Jablonce nad Nisou (bývalého českého
olympijského závodníka na K1).
Náplní semináře byla záchrana
a sebezáchrana na tekoucí vodě
a také jízda na raftu, kánoi i kaja-

ku. Praktické části jsme věnovali
celých 7 hodin v kanále a následně
proběhly i nějaké nácviky a ukázky
nad jezem, jako např. eskymácké
obraty. Ostatní čas jsme plně věnovali teoretické přípravě, nácvikům na suchu, pouštění výukových videí a také povídání s výměnou vodáckých zkušeností.
Víkendu přálo hezké počasí,
a tomu odpovídalo i velké nasazení všech zúčastněných, kdy si
někteří sáhli i ke dnu svých sil. Vše
se ale vydařilo tak, jak mělo, a s nějakou tou krysou se zde počítá. :-)
Kapitánský dekret a odznak si tentokrát mohlo zaslouženě převzít
dalších pět kapitánů a dojetím se
tu objevila i nějaká ta slzička.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Kapitán vodních skautů by to
měl ovládat v bazénu, s plachtami i na tekoucí vodě a všechny
vyzkoušené a naučené dovednosti by měl pravidelně opakovat
a rozvíjet. Chceš-li se k nám příště
přidat, sleduj web vodních skautů
a neváhej se přihlásit na některý
z dalších připravovaných seminářů – něco tě naučíme a utopit tě
nenecháme. :-)
Za pomoc na semináři děkuji
týmu instruktorů a lektorů.

Fialík (Tomáš Fiala)
Foto Václav Štěpán – Liška
a Václav Zedínek – Vašek
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Rafting – ideální doplnění programu pro
rangers a rovery?
Rafting je optimální možností,
jak přitáhnout starší skauty k divoké vodě, dát jim možnost rozvinout a prohloubit znalosti a zkušenosti získané během vodáckých
aktivit ve skautu. Ideálně kombinuje sportovní výkon a adrenalin,
ale i zodpovědnost, respekt před
divokou vodou a v neposlední
řadě také pobyt v přírodě a kamarádství.
Rafting patří mezi jeden z moderních adrenalinových sportů,
jeho počátky se datují do 80. let
minulého století, kdy se začalo
sjíždění divokých řek na člunech
masověji rozšiřovat. V Čechách,
zemi vodáckým sportům zaslíbené, se začal rafting rozvíjet zkraje
90. let. Hned od začátku se čeští
raftaři zařadili mezi světovou špičku a od té doby vozí ze světových
šampionátů pravidelně medaile.
Nejúspěšnější posádkou historie
je česká posádka žen Jezinky, která
má dva tituly absolutních mistryň
světa a celkem osm zlatých medailí ze světových šampionátů. Členkou Jezinek, které dnes již nezávodí, byla i skautka Karolína Ptáčková (nyní Kocmanová). Ze skauta
vzešli i členové posádky RK Troja,
vítězů MS z roku 2003, Jan Trefný
a Jiří Kavka.

Foto Václav Zedínek – Vašek

V Česku se závodí na lehčích terénech (Sázava z Krhanic do Kamenného přívozu či Kamenice
z Jesenného do Železného Brodu) či těžších pasážích (Kamenice z Plavů do Návarova) nebo extrémních úsecích (Čertovy proudy
pod lipenskou přehradou). Závodní rafting není v žádném případě
dostaveníčko uzavřené skupiny

registrovaných závodníků, kteří
celý svůj dosavadní život dělí mezi
sjíždění extrémních řek a slalom či
sjezd na divoké vodě. Vedle aktivních či bývalých závodníků z pevných lodí zde najdete celou řadu
„turistů“, kteří mají vodu rádi, ale
běžné víkendové sjíždění českých
řek jejich touhu po adrenalinu
příliš nenaplňuje. Raftové závody

Foto Jana Karaová – Kulda
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z našich vod
organizované Svazem vodáků ČR
jsou otevřené pro všechny. Závodit mohou i dívky – pokud nedají
dohromady čistě ženskou posádku, startují ve smíšené v kategorii
mužů.
Na raftu je možné závodit od 12
let, pochopitelně na těch nejlehčích terénech. Nejmladší kategorií
jsou junioři do 19 let, starší junioři
pak závodí v kategorii do 23 let.
Pro ježdění na raftu není nutné
mít neustále po ruce slalomový
kanál nebo divokou řeku. Naše
úspěšné juniorské posádky Jiskra
Havlíčkův Brod a Gymnázium Letohrad trénují převážně na klidné
vodě, a přesto přivezly z letošního
ME v Bosně medaile. Trénovat se
dá na rybníku, na klidném úseku
řeky – kdekoliv. I ti nejlepší tráví
půl roku od podzimu do jara ježděním na hladké vodě.
Zní to zajímavě, chtěl/a bych
to zkusit. Co pro to mám udělat?
Začít raftovat je na první pohled
celkem jednoduché. Sejdou se čtyři lidi, posadí se do raftu, zaberou,
a jedou. Ovšem realita je (jak už
to v životě bývá), trochu složitější. Je potřeba mít víc než čtyři lidi
posádky. Neustále někdo nemůže,
přes zimu je pořád někdo nemocný.
Je potřeba mít někoho, kdo umí
raft řídit a ostatní ho respektují.
Ať již v pozici pádlujícího člena posádky nebo trenéra ze břehu. Čtyři lidé v posádce mají čtyři různé
názory na to, kdo a co dělá špatně,
takže ten raft nejede tak hezky
rovně, jak si představovali.
Abychom předešli těmto zbytečným komplikacím, nabízíme pro-

Foto Václav Zedínek – Vašek

jekt partnerských posádek, které
si vezmou patronát nad zájemci
o rafting z řad skautů. V zimě lze
trénovat společně, je možné se
personálně doplňovat. Zkušení
raftaři pomohou radou, ukážou
správné záběry, mohou udělat
společný trénink na šestkovém
člunu.
Jak na to
1. Domluvte se v oddíle, ve středisku, jestli dáte dohromady nějakou partu (klidně i smíšenou),
která by měla zájem si rafting vyzkoušet. Když vás bude míň a nedáte dohromady posádku, nevadí.
Obraťte se na Filipa Kolmana (kontakt na konci článku) a společně
se pokusíme najít ve vašem okolí
další „plonkové“ zájemce. Je nutné počítat s tím, že ne každý, kdo
o rafting projeví zájem, u toho vydrží. Propojování lidí, kteří nemají
dostatek parťáků do posádky, je

nezbytné.
2. Ať dáte dohromady skupinu
nebo jednotlivce (a budete mít zájem o partnerskou posádku – někdo má třeba v oddíle zkušeného
vedoucího, který dokáže základy
jízdy vysvětlit a posádku koučovat), obraťte se na Filipa, a ten se
vám bude snažit najít vhodné patrony.
3. Pokud ve vašem okolí nebude
vhodná partnerská posádka, budeme situaci řešit operativně (například společný trénink s někým
o víkendu).

Filip
kolmanfil@gmail.com
777 237 149

Vodácké desetikoruny přijaté v období 26. 5. 2015 až 9. 10. 2015:
ev. č.
116.06
116.22
514.11
627.03

Přístav/středisko
středisko Vočko Praha, z. s.
středisko Šipka Praha, z. s.
středisko Jestřáb Jilemnice, z. s.
přístav Neptun Znojmo, z. s.
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částka
360 Kč
1130 Kč
90 Kč
910 Kč
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metodika

Program do bazénu pro děti
Pro činnost vodáckého oddílu je
důležité, aby měly děti během celého roku možnost zdokonalovat
své dovednosti ve vodě. Vzhledem
k tomu, že máme v zimě omezené
možnosti, je zajímavé trávit schůzky a výpravy alespoň na bazénu.
Děti si tak přes zimu osvojí pohyb
a chování ve vodě a zdokonalují
si fyzickou zdatnost, která vede
k upevňování pozitivního vztahu
k vodě. Aktivity v bazénu mohou
také navazovat na dlouhodobé
cíle oddílu jako spolupráce, výuka
plavání apod., které jsou následně
důležité pro sezónní vodácké činnosti.
Před vstupem do bazénu je především v zimních měsících nutné
zahřát organismus rychlou rozcvičkou a být v bazénu neustále
v pohybu. Následně kombinujeme
zábavné a dovednostní činnosti
a aktivní přístup lze nakonec krátce odměnit třeba vstupem na tobogán.
Vlčata a žabičky
(plavci začátečníci)
Motivace na olympijské hry
(2 min): Dostali jsme se na OH,
a abychom získali zlatou medaili,
musíme natrénovat plavání a vodní aktivity. Vítězové 3 olympijských

foto Martin Kubát – Mari

disciplín budou odměněni.
Olympijská rozcvička (3 min):
Běh na místě, plavání ve stoje,
v předklonu, kraulem a v záklonu na znak, hod oštěpem pravou
a pak levou rukou. Pro zahřátí si dá
každý olympionik tolik dřepů, kolik je mu let a poloviční počet kliků. (Od dvaceti let nahoru lze věk
foto Martin Kubát – Mari

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

imaginárně snížit na polovinu :-) ).
Rozcvička ve vodě max. do 1 m
(5 min): Čachtání před sebe, vpravo, vlevo, otočení 2x na obě strany
a udělání dřepu.
Vodní bomba (15 min): Utvoříme kolečko a pinkáme nafouknutý
balonek sousedovi vpravo. Pokud
tento balonek mine, musí za trest
doplavat na okraj bazénu a pak se
může vrátit.
Podplavání jeskyně (10 min):
Děti si stoupnou ve stejně členných družstvech za sebe na vzdálenost 0,5 m. Po startu poslední
z družstva podplave členy své skupiny až před prvního. Pokud to nezvládne na jeden nádech, může se
průběžně nadechovat.
Lovení medailí (10 min): V bazénu rozmístíme medaile (dřevěné
placky ve zlatém nebo stříbrném
alobalu) z minulé OH, které poztráceli vítězové. Po startu se vydává z každé skupinky vždy jeden
člen a až najde medaili a vrátí se
zpět ke družstvu , tak vyráží další
sportovec.
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Ztroskotaný
olympionik
(20 min): Děti si vyzkouší plavání
s plovákem nebo míčem na krátkou vzdálenost. Nejdříve si na plovák lehnou a budou plavat prsa
nebo kraul. Potom jej uchopí
do rukou a plavou jen nohama.
Zdatní plavci si plovákem podloží
nohy a plavou pouze rukama.
Olympijská disciplína 1 (10 min):
Předvedení originálního skoku
do vody (2 pokusy).
Olympijská disciplína 2 (5 min):
Vydržení co nejdéle pod vodou.
Olympijská disciplína 3 (5 min):
Šlapání vody.
Tobogán, skluzavky nebo volný
program pouze za odměnu (1015 min).
Vyhlášení a odměnění vítězů
(3 min).
Skautky a skauti (plavci)
Motivace (2 min): Robinson Crusoe ztroskotal a musí se dostat
na ostrov. Čeká ho mnoho mil, aby
doplaval na pevninu. I tam se ale
musí postarat nejen sám o sebe,
ale i potravu a jediného lidského
přítele.
Rozcvička na břehu imitace
(3 min): Trhání kokosů (protahování rukou), sbírání kořínků
(protahování nohou), procházka

foto Martin Kubát – Mari

na kadibudku z kokosových palem
(vydržet 20 s v podřepu), tanec
s opicemi (každý přidá v kroužku
postupně jeden prvek).
Rozcvička ve vodě (5 min): Útěk
před lidožrouty (běh na místě),
vodní aerobik s Pátkem, kotrmelec
ve vodě za obratnou rybou.
Ostrov na obzoru (10 min): Přeplavání bazénu tam a zpět.
Lovení perel (15 min): Perly by
se daly vyměnit s piráty za nějaké maso! Proto se Robinson vydá
foto Martin Kubát – Mari

na sběr perel (drobných předmětů) z hloubky cca 2-3 m.
Vodní štafeta (10 min): Je třeba
uplavat žralokovi. Postupně každý
plave do půlky bazénu a zpět vždy
jiným způsobem (pozpátku, s jednou rukou…)
Záchrana topícího se Pátka
(15 min): Přece nemůže Robinson
zůstat na ostrově sám, s kým by se
dělil o úlovek a tančil večer kolem
ohně? Musí ho za každou dostat
na břeh! Nácvik skoku do vody
a jednotlivé odtažení postiženého
ke břehu.
Parné odpoledne `a la vodní polo
(15 min): Co s načatým dnem?
Zahrát si tropické vodní polo!
V hloubce 2 m se bójkami ve vzdálenosti 1 m vytyčí samostatně dvě
branky, které jsou naproti sobě.
Vytvoříme týmy 4-6 hráčů, jejichž
úkolem je ukořistit míč (kokosový
ořech) a trefit ho do branky, kterou
střeží brankář. S míčem se nesmí
plavat, pouze nahrávat.
Za odměnu (10 min) tropický
okamžik (sauna), tobogán apod.
Vyhodnocení úspěšnosti skupin
(2 min).

Berrda a Razy
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Navigamus

Navigamus 2015: sbohem a šáteček!
Kolem tisíce vodních skautů se
na začátku června sešlo na Seči,
kde se zúčastnili Navigamu 2015,
které letos uspořádaly přístavy
Sedmička Pardubice a Eskadra Ostrava.
V pořadí osmé celostátní setkání
vodních skautů účastníky přeneslo
zpět do 18. století, kdy v britském
námořnictvu působil admirál Horatio Nelson. V kontextu historických událostí se tedy na Navigamu
proti sobě postavila dvě loďstva, a
to loďstvo Spojeného království
zahrnující Angličany, Skoty a Iry a
loďstvo Koalice vzniklé spojením
národů Dánů, Francouzů a Španělů. Obě loďstva se střetla celkem
čtyřikrát v bitvách u Mysu svatého
Vincenta, u Abukíru, u Kodaně a u
Trafalgaru.
Samotný velectěný admirál byl
samozřejmě přítomen a spolu se
svým věrným, ačkoliv poněkud
hulvátským skoťáckým sluhou
Jamesem a s opičkou Navi pozoroval, kterak se Britové perou se
svými protivníky z Koalice – jak u
foto David Urban - ňuf

Mysu svatého Vincenta soupeří
o to, kdo postaví nejvíce můstků
a ukradne soupeři nejvíce liščích
ocásků; jak u Abukíru předávají
své dary faraonovi a nakonec se
setkávají v bitvě kamene, nůžek a
papíru; jak u Kodaně prodávají a
nakupují cedrové dřevo, hedvábí,
vzácné koření a železo, aby přesvědčili prince Frederika II., že obchodování s nimi je nejvýhodnější,
a také jak v poslední bitvě u Trafalgaru potápí lodě soupeře střelbou
z praků. A také Nelson s Jamesem
dobře viděli, jak se Britům nakonec podařilo zvítězit, ačkoliv měli
opravdu namále, když jim Koalice
neustále šlapala na paty a snažila
se přepsat historii.
Mohli bychom sáhodlouze popisovat, co a jak se v červnu na Seči
dělo, ale asi bude nejvýmluvnější
tento soubor čísel:
• 20 lidí, kteří dali dohromady
zázemí,
• 5 lidí, kteří dali dohromady program,
• 15 měsíců plánování,

• 4 prosluněné dny plné zábavy,
• 1000 báječných účastníků,
• 2 loďstva připravené udělat vše
pro vítězství,
• 4 velké námořní bitvy
• 10 meganástupů,
• 5 tajtrdlíků v dobových kostýmech v pěti divadelních výstupech,
• 6 skvělých komodorů, bez kterých by to tak hladce rozhodně
nešlo
• 25 báječných lidí z řad PTP i
obyčejných účastníků, kteří
přiložili ruku k dílu, když to bylo
potřeba,
• 600 kusů úspěšně roznesených dobových Cýs. a Kr. Poštowských Nowin
• bezpočet skvělých zážitků…
To vše = JEDEN ÚŽASNÝ NAVIGAMUS 2015!

Koblížek, Eskadra Ostrava

foto David Urban - ňuf
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Navigamus
foto David Urban - ňuf

foto David Urban - ňuf

foto David Urban - ňuf
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AQUA 2015 – Návrat k prameňom
Čo je AQUA? Asi najviac českých
skautov sa s ňou mohlo stretnúť počas 11. Stredoeurópskeho
jamboree, ktoré hostilo Slovensko v roku 2012 v Kráľovej Lehote,
kde AQUA tvorila jeden z piatich
programových blokov. Myšlienka
tohto medzinárodného vodáckeho jamboree je však staršia a prvý
ročník sa uskutočnil, rovnako ako
prvé obnovené stredoeurópske
jamboree, v roku 1997. Medzitým
sa uskutočnilo sedem ročníkov,
ktorých sa zúčastnili stovky skautov z viac než desiatky krajín.
Sedem rokov po poslednom samostatnom a najsilnejšom ročníku, AQUA 2008 s viac než šesťsto
účastníkmi, sa partia nadšencov
okolo HKVS Slovenského skautingu rozhodla toto vodácke jamboree obnoviť. AQUA 2015 (10.
– 17. 8. 2015), sa skutočne niesla
v duchu „Návratu k prameňom“,
na rovnakom mieste ako prvý ročník, na Oravskej priehrade, a v podobne komornom počte. AQUA
sa zúčastnilo šesťdesiat skautov
zo Slovenska, Česka a Ukrajiny
a na jej organizovaní sa podieľalo
tridsať členov servis tímu Nautilus zo Slovenska, Česka a Nórska.
Účastníci boli rozdelení na tri subcampy a pre striedali sa na štyroch
programových blokoch. Dva bloky,
kanoistika a jachting prebiehali
na Oravskej priehrade. Kanoistika
na laminátových 2-9 miestnych kanoe. Jachting zase na lodi Lelievlet
(triedovej lodi holandských vod-

foto František Halás – Halky

ných skautoch) a na lodiach typu
Gypsy. Počas bloku treking na skautov a roverov čakal, jeden z najkrajších slovenských vrchov, Veľký
Rozsutec vo Veľkej Fatre a na vĺčatá neďaleká Magurka v Oravských
Beskydách. Počas bloku divokej
vody účastníci zažili splav Turca
a Váhu z Vrútok do Strečna na nafukovacích kanoe a raftoch. V piatok sa zúčastnili komunitného
projektu, v rámci ktorého vyčistili
pláž a vyklčovali nálety na neďalekom židovskom cintoríne. Popritom sa mohli odreagovať pri
doprovodných aktivitách ako zlaňovanie z mosta do lode, preplávanie Oravskej priehrady alebo
jachtárskych a kanoistických mini

keby niekto neveril že naozaj hrali na lodi :D
foto Kristína Rigasová – Kika

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

pretekoch. Pri večernom táboráku
im ako odmena za dobre vykonanú prácu zahrala do tanca Old Times kapela Funny Fellows. Sobota
sa niesla v duchu veľkej „námornej“ bitky, v ktorej boli účastníci
rozdelení na dve skupiny; „námorníkov“ a „nápriehradníkov“, mali
ubrániť svoje vnútrozemské tradície pred námorníkmi snažiacimi
sa potopiť tenisovými loptičkami
ich vlajkovú loď Lelievlet, na ktorej hrali chlapci z Funny Fellows
v námorníckych kostýmoch. Nedeľa sa niesla v uvoľnenom duchu
kedy si každý mohol zažiť aktivity
ktoré nestihol prípadne si chcel
zopakovať. Pri večernom záverečnom ceremoniáli z táborákom sa
účastníci sa navzájom pohostili
sa svojimi národnými špecialitami, ktoré počas dňa pripravili.
V pondelok sa všetci, aj napriek
tomu, že nechceli (servis tímu sa
to prianie naplnilo a časť, vrátane
mňa, 5 hodín čakala na meškajúci
nákladiak), pobalili a rozišli s očakávaním ďalšej AQUA, na ktorú sa
v podaní nášho tímu môžete tešiť,
snáď už v hojnejšom počte, v roku
2017. Pre viac info buďte naladení
na náš web www.aqua.sk
Pavol Kukla – Vosky
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ze slovenských vod

Servis tím

foto Pavol Kukla – Vosky

Letos jsem kromě jiného navštívil akci Aqua 2015 na Slovensku,
setkání slovenských vodních skautů s mezinárodní účastí, a strávil
tak se svými třemi synovci (ve věku
benjamínků a vlčat) krásný týden
na Oravské přehradě. Úterní rafting na Váhu, středeční výstup
na Magurku i čtvrteční plachtění bylo skvělé – absolvovali jsme
vlastně kompletní program pro
vlčata. Po večerech kluci nechtěli chodit spát, museli se účastnit,
nebo aspoň dívat na večerní hry
a programy zajištěné servistýmem. Akce to byla sice komornější,
než náš Navigamus, ale rozhodně
velmi vydařená a jen škoda, že ji
nenavštívilo více českých oddílů.
David Svoboda – Cedník,
Účastník

Nejsilnější dojem na mě ale
udělala sobotní „námorná bitka“,
protože drandit na lodi plné hrajících muzikantů z kapely FUNNY
FELLOWS a uhýbat tenisákům,
kterými se nás snažili zneškodnit
účastníci, bylo super :-D
Akci jsem si užila, i když jsem ze
začátku byla lehce skeptická. Budu
na ni vzpomínat ještě dlouho, protože jsem získala hodně nových
kamarádů, přátel a naučila se
kupu nových věcí.
A poslední co bych chtěla dodat
je, že za dva roky doufám pojedu
reprezentovat na AQUA Českou
republiku s celým naším oddílem.
Martina Adamová – Sepka,
Servisáčka

výstup na Rozsutec

foto Kristína Rigasová – Kika

AQUA flotila

foto Kristína Rigasová – Kika

zÁvĚreČný tÁborÁk

foto Kristína Rigasová – Kika

Letos jsem se jako staffák zúčastnila AQUA 2015 na Slovensku, kde
jsme s naším fletem zaštiťovali
sekci jachting a plachtění.
Troufám si říct, že se naše aktivita velmi líbila, protože se plachtilo
perfektně, když byl vítr, a v případě bezvětří jsme zájemce a účastníky tahali na laně za lodí. Flet si
ale neodpočinul ani během noci,
protože byl k dispozici pro výzvu
přespání na lodi.
Já osobně jsem se dostala také
na splutí Váhu, což pro mě byl
nezapomenutelný zážitek, aneb
na Váhu jsem se ještě necvakla
:-D A pohled na pltě, Starý hrad
i Strečno byl nádherný.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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rozhovor

„Blýska sa na lepšie časy,“ říká v rozhovoru pro eKP odcházející hlavní kapitán
vodních skautů Slovenska Trysko
Letos v létě proběhla na Oravské
přehradě na Slovensku velká vodácká akce AQUA 2015. Po jejím
skončení jsme s prosbou o rozhovor oslovili jednoho z organizátorů a zároveň hlavního kapitána
slovenských vodních skautů Ondreje Odokienka – Tryska. Pokud
vás zajímá, jaká je aktuální situace vodního skautingu na Slovensku, neváhejte, a pusťte se do čtení následujících řádků.
Máte za sebou akci AQUA – přiblížíš prosím čtenářům, jak proběhla?
AQUA 2015 prakticky zažíva svoj
comeback. Jednak sme ju posunuli späť na miesto, kde pred rokmi
vznikala, na Oravskú priehradu,
a jednak sa po siedmich rokoch
podarilo dať dokopy úplne nový
realizačný tím, ktorý vďaka zrealizovanej akcii naskočil na vlnu,
zažil si medzinárodnú vodácku akciu a má chuť a skúsenosti na jej
opätovné organizovanie – čo je
v intenciách slovenského vodného
skautingu obrovský úspech.
Jste tedy s jejím průběhem a výsledkem spokojeni?
Do AQUA sa podarilo vmestiť
úplne všetko, čo v nej vždy bolo:
jachting, rafting, trekking, vodné
hry, spoločenský program, voľnú
zábavu, a podarilo sa nám do nej
prepašovať aj novinky – plnenie
vodáckych výziev, vodácku vlajkoslávu, plnohodnotný komunitný projekt, námornú bitku so živou swingovou kapelou. Napriek
mladému tímu akcia bežala ako
po masle a mnohí sme sa konečne
naučili jazdiť na našich nových
plachetniciach.
Chystáte se pořádat setkání
AQUA i v budoucnu?

Podľa rozhodnutia posledného
K+V plánujeme akciu zrealizovať
v lete 2017. Bola vytvorená nová
pozícia pri HKVS – dôstojník pre
AQUA, takže Peťa vás možno bude
so svojim tímom kontaktovať už
čoskoro. :-)
Jaké další akce jako slovenský
HKVS pořádáte?
Okrem AQUA, vďaka ktorej sa
vlastne podarilo obnoviť činnosť HKVS v poslednom desaťročí,
máme pár kurzov, ktoré majú celonárodnú popularitu:
BUILD A BOAT, kurz stavby plachetníc Gypsy
AQUAERIS, kurz jachtingu a re-

gata na týchto plachetniciach
(s putovnou cenou Zlatý úväz
za najlepšie konštrukčné riešenie
a novovytvorenou cenou Belasá
stuha za víťazstvo v rýchlostnej
plavbe).
ESKIMÁK, kurz záchrany a sebazáchrany na vode, väčšinou aj s kajakmi na bazéne
KANOE, kurz techniky plavby
a organizácie splavu
Jaká je vlastně aktuální situace
vodního skautingu na Slovensku?
Registrovaných nás je okolo 150,
v 6 oddieloch, v troch centrách
na Slovensku – Trenčín, Turzovka, Banská Bystrica. Centrá sa sa-

FOTO archiv Tryska
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mozrejme stretávajú s tradičným
problémom – málo radcov a vodcov, čo sa snažíme riešiť kurzami. Nie všetci chodia pravidelne
na vodu, preto HKVS otvára svoje
brány aj nevodákom, ktorí na vodu
chodia, a snaží sa podnecovať budovanie skutočných vodáckych
kompetencií u vodných skautov.
Do HKVS sme prijali dvoch členov
s pieskovou košeľou a namiesto
prefarbenia rozbiehame celoslovenský systém hodnotenia kvality
vodného programu formou systému nášiviek s názvom Sea Scout
Startup – je to belasá šatka s vodáckymi nášivkami, ktorá človeku
stačí, aby mohol mať právoplatný
pocit a všeobecné uznanie k jeho/
jej vodáckym kvalitám bez nutnosti premenovať oddiel, či meniť
košeľu. Integrácia vodákov a nevodákov je alfa a omega prežitia vodného programu v takých malých
počtoch.
V čem se chcete zlepšovat, jaké
máte jako HKVS aktuální cíle?
Chceme v prvom rade rozšíriť
pôsobnosť HKVS aspoň o dve ďalšie samostatné centrá – oddiely s vodným programom mimo
súčasných centier. Jednou z ciest
je AQUA, pri jej organizovaní sa
ľudia spájajú a vznikajú inšpirácie na pravidelnejšie zaradenie
vodného programu do oddielov,
nie každý chce ale svoj program
zafarbiť namodro úplne, alebo sa
možno nestretá s porozumením

FOTO archiv Tryska

u ďalších členov oddielu. Preto
ďalšou cestou je hľadanie nových
miest, kde skauting nefunguje
a rozbehnúť sa tam môže už rovno
s vodným programom – je ľahšie
vodný program rozbehnúť, než zabehnutý program prefarbiť. Slúžiť
tomu má aj rozbehnutý projekt
BUILD A BOAT, ktorý využíva atraktívny projekt stavby lode a šírime
ho na základných školách. Práve
tento víkend prebehla prvá regata, kde po boku skautov pretekal
aj jeden žiacky tím, ktorý pod dohľadom vodáckych inštruktorov
postavil plachetnicu.
Jste v pravidelném kontaktu
s českými vodními skauty?

torov stavby lodí (hlavne z Ostravy), staffákov do AQUA a občas sa
u vás aj necháme vyškoliť – KLŠ,
ILŠVS – práve teraz sa uchádzame
o miesto v KLŠ pre dvoch našich
nových členov HKVS. Pravidelne
sa snažíme chodiť na SkaRe, ak je
blízko hraníc (autoritou ste pre
nás hlavne v plachtení, hoci už aj
my sa chytáme :-)), tento rok sme
mali po dlhom čase aj delegátov
na Navigame. Máme samozrejme aj úzku spoluprácu s inými
vodákmi – zo Zväzu skautov maďarskej národnosti na Slovensku
a momentálne rozbiehame projekt s Belgičanmi, Írmi, Poliakmi
a Chorvátmi.

Samozrejme. Bez vás by sme
neprežili. Ste pre nás inšpiráciou
a oporou, máme od vás inštruk-

Jaké největší rozdíly vidíš mezi
vodními skauty na Slovensku
a v Česku?
FOTO archiv Tryska
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Keď opomeniem početnosť a tradíciu, najväčším rozdielom je asi
jazyk :-) …ale nie, to len žartujem.
Máme inú legislatívu a tým pádom je to tu trochu dobrodružnejšie a ak niečo regulujeme, iniciujeme to skôr sami. Vodácke doplnky
v programe u nás nefungujú, dlho
sme sa snažili vytvoriť vlastné autenticky vodácke napredovanie
(podobne ako u vás pri vodných
vĺčatách), vyvinuli sme napokon
ale iný systém, ktorým sa snažíme
propagovať vodácke know-how
popri tradičnom napredovaní,
a propagovať ho cez kurzy. Kurzy
sú u nás hlavným miestom kde to
žije vodáctvom a kde sa ľudia celonárodne stretajú. Domovské tímy
často využívajú kurzy na suplovanie vlastného riedkeho vodáckeho
programu, zároveň si tak šetríme
sily a víkendy, ktorých máme ako
dospeláci málo. Stále sme neprekonali mŕtvy ťah, ktorým by sa náročne udržovaná tradícia zmenila
na stabilnú a hoci pôsobíme ako

rovnocenný partner pri organizovaní národného skautského života, odchodom 2-3 ľudí by sa národná úroveň VS zrútila ako domček
z karát. Blýska sa ale na lepšie časy
a smeruje to asi práve k posilneniu
integrále s pieskovými košeľami.
Jak ses stal hlavním kapitánem,
čím tě ta funkce lákala?
Ako odchádzajúci hlavný kapitán si skôr spomínam, ako som sa
tejto funkcie bál – že po nej už nebude kam smerovať. Bol som ale
veľmi aktívny a tým pádom akýkoľvek iný hlavný kapitán by v tú
chvíľu musel trpieť moje búšenie
na dvere. Kolega Juro vydržal rok
a potom mi navrhol, nech to robím
sám.
Kolik členů má váš hlavní kapitanát a jak mají rozdělené „své“ oblasti? Je stejně jako u nás obtížné
získat do něj dostatek kvalitních
ochotných členů?
Po piatkovom zraze K+V počas
skautskej regaty AQUAERIS má Kapitanát týchto členov:

Ondrej „Supo“ Mihaľko – hlavný
kapitán vodných skautov,
Ondrej „Trysko“ Odokienko –
prístavný HKVS, poverený komunikáciou s ústredím a náčelníctvom
Marek „Marcus“ Pleško – kapitán
HKVS pre program a vzdelávanie
Pavol „Vosky“ Kukla – dôstojník
HKVS pre zahraničie
Miroslav „Green“ Hrivňák dôstojník HKVS pre komunikáciu
Petra Huliaková – dôstojníčka
HKVS pre AQUA 2017
Na druhú otázku odpovedám
hrdo – nie. Nie je to ťažké, ale chce
to vytrvalé úsilie a možno upustiť
od pár nedôležitých priorít.
Stíháš kromě práce v HKVS i činnost s dětmi přímo v oddíle nebo
nějakou jinou činnost ve skautské
organizaci?
Vediem v Banskej Bystrici vodné
vĺčatá a v súčasnosti aj prototyp žiackeho jachtingového tímu, ktorý
sa registruje v skautingu a s kto-

Archiv Tryska
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rým chceme propagovať vodáctvo
na iných základných školách - je to
vlastne taká ulička ako spojiť prácu so skautským poslaním.
Kdybys měl říct jednou větou,
proč jsi vodním skautem, jak bude
znít odpověď?
Je to niečo hmatateľné, vďaka
čomu sa cítim byť skautom cez
objektívnu zručnosť s konkrétnym
médiom a vlastnú celoživotnú pedagogickú špecializáciu.
Jaká byla tvoje cesta k vodnímu
skautingu?
V roku 1990, hneď po prvom tábore, som sa dozvedel od brata
Šťuku, že vodní skauti existujú.
Od toho momentu až do roku
2008 som však žiadneho nestretol.
Preto sme sa s kamarátom zo
skauta, Jurom Vančom, rozhodli,
že sa po pauze do skautingu vrátime a založíme si vodácky prístav.
Pamätám si, ako som pracne získal
kontakt na vtedajšieho hlavného
kapitána Méďa a necelý rok po telefonáte som už bol v organizačnom tíme AQUA.
Můžeš nám prosím ještě přiblížit
původ dvé přezdívky – Tryskomyš?
:-)
Na svedomí ju majú členovia
pražského komorného zboru.
Keď sme boli hosťovať v Belgicku
v opere Parsifal roku 2000, bola
tam taká veta: „Der Konig grusste
ihr…“ alebo tak nejak… a ak poznáte zborákov, občas zvyknú cudzie
texty preonačovať na svoj jazyk.
Z frázy sa vyvinulo čosi ako“ „Der
komisch tryskomysch…“ a potom
už len bolo treba počkať, komu
tá prezývka prischne. Samozrejme sme tam boli iba samí chlapi
a vybiť energiu nebolo moc kde,
tak sme hrávali futbal a keďže som
si ako jediný kúpil kopačky, dosť
som na tráve lietal. Prischla rýchlo.
Do skautingu som si ju prepašoval
sám.
Kam na vodu rád jezdíš?
Mám veľmi rád Karloveskú zátoku v Bratislave. Nebol som tam
od štúdií na VŠ, ale je to miesto,

kde môžete stretnúť rybárika (ledňáček) a vôbec nemáte pocit, že ste
uprostred hlavného mesta. Budúci
rok tam snáď konečne spravíme
kurz.
A kam na Slovensko bys pozval
české vodní skauty a proč?
Máme veľké jazerné plochy
a priehrady. Pre vás je celkom
blízko Oravská priehrada – aj so
zaujímavým ostrovným skanzenom. Z riek odporúčam Malý
Dunaj – síce väčšinou olej, ale je
na čo pozerať: vodné mlyny, lekná, záružlie, bobry, ondatry + je to
čo do kempov asi najvybavenejšia
trojdňová trasa na splavovanie.
Hron už sa začína vodákom vzďaľovať – kaskáda elektrární už je
prudko vo výstavbe.

Na co se momentálně nejvíc těšíš?
Na to, ako si so žiakmi u nás
v školskej dielni vyrobíme surfové
rahno. Na plachetniciach používame surfové rahná / sprity a doteraz sme si ich vždy kupovali… ideme skúsiť ohnúť a zlepiť preglejku.

Jak bys sám sebe charakterizoval
třemi slovy?
Hyperaktívny, motivátor, lojálny.

Chceš na závěr něco vzkázat našim čtenářům??
Modrá košeľa je pekná, ale podvestou ju aj tak príliš nevidno :-)

Trysko, díky za velice zajímavý
a vtipný rozhovor!
Pavlík

FOTO archiv Tryska

Ondrej Odokienko – Trysko
Žilinské konzervatórium (2000, operný spev), Filozofická fakulta UK
v Bratislave (2006, tlmočníctvo AN/RU), učitel jazykov a hudobnej výchovy na ZŠ v Banskej Bystrici. Momentálne kapitán svorky vodných
vĺčat v 59. Zbore v Banskej Bystrici, predtým zakladateľ a kapitán 93.
prístavu Tortuga Trenčín, nadšený lodiar a propagátor jachtingu v
skautskom programe, vývojár vodáckého napredovania Sea Scout
Startup.
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O Námořní akademii
Člověk, který nějakou tu dobu
už do skauta chodí a má za to, že
většinu toho, co skauting přináší,
už zažil, se mýlí. Nebyl totiž na Námořní akademii.
Když jsem se přihlašovala na Námořní akademii jako kadet, vůbec
jsem netušila, do čeho jdu a co
od „námořky“ čekat. A jsem za to
ráda, protože o to víc jsem byla
příjemně překvapená. Velmi intenzivní a naprosto nečekaný program mě totálně dostal a já jsem
mohla jen stát s otevřenou pusou
a říkat si: „No páni!“. Díky tomuto
programu se ukáže vaše skutečné
já a pohlédnete do hloubi duše
i těm, kteří jsou na kurzu s Vámi.
Námořní akademie Vás nejenže osloví neotřelým programem
a přístupem organizátorů kurzu,
ale samozřejmě i dobře připraví
k čekatelským zkouškám. Organizátoři do námořky dávají 100 %
a to samé čekají od Vás.
Můj zážitek z námořky byl opravdu silný. Našla jsem si zde spoustu
přátel na celý zbytek mého života, přátel, které spojuje něco víc.
Námořní akademie mi umožnila
vidět skauting z jiného úhlu pohledu, připomněla mi, proč jsem
skautka a nakopla mě do dalších
let. Tento pocit se nedá popsat.
Pokut chceš zažít něco opravdu legendárního, přihlas se na NÁMOŘNÍ AKADEMII !!!!
Za Tým Námořní akademie 2015
Ida, bocman (Havlíčkův Brod)

foto Petr Němec – Citron

foto Petr Němec – Citron

foto Petr Němec – Citron
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3 jezy – Závod úspěšně proběhl
Blahopřejeme vítězům, děkujeme všem účastníkům i pořadatelům. Letošní jízda Přes tři jezy se
opět povedla. Na 3jezy.skauting.
cz ve výsledcích najdete zatím neoficiální výsledkovou listinu. Průběžně budeme také zveřejňovat
odkazy na vaše fotogalerie či videa. Na první propusti bylo napočítáno 953 projíždějících lodí (historicky nejvyšší počet) a rozhodčí
na jezech zaznamenali pouhých
40 zalitých nebo cvaklých lodí na
propustech. Na podrobnější informace včetně výsledkové listiny se
můžete těšit v prosincovém čísle.

foto Michal Janata – Kalich

Hvězdář

foto Václav Štěpán – Liška
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Krajský kapitán Pardubického kraje
Ahoj, tentokráte jsem pro Vás
vyzpovídal krajského kapitána
Pardubického kraje Oldu. Je to
příjemné zpestření oproti rozhovorům s mladými zapálenými
krajskými kapitány, hovořit s ošlehaným mořským vlkem, který je
stále zapálený a inspirativní vodní
skaut.
Věřím, že Vás následující řádky
upoutají stejně, jako upoutaly mě
:-)

Oldo, kdy Tvá ctěná noha překročila poprvé „skautský práh“?
Začal jsem skautovat v České
Třebové a skautuji zde dodnes.
Do skautu mě přivedl v roce 1969
kamarád ze školy, který naše řady
krátce na to opustil, no a já zůstal.
V roce 1970, když už bylo jasné, že
skaut bude zakázán, jsem složil
skautský slib. Po zákazu jsme se
jako družina scházeli, vlastně ještě
stále scházíme, každý 31. březen
16:30 v Rokli Úmluvy a mimochodem, Jaromír Lom – Akela, náš vedoucí, nechyběl ještě ani jednou.
A když nás začátkem roku 1990
oslovil, obnovili jsme s dalšími členy družiny oddíl.

Proč právě vodní skauti... mohl
sis vůbec vybrat?
Stal jsem se vodním skautem
až jako dospělý, vlastně jsem proto skončil s vedením střediska.
Stýskalo se mi po oddíle, a protože jsem chtěl zkusit něco nového a také jsem se cítil být kromě
skauta také vodákem, založil jsem
v roce 2001 vlastní vodácký oddíl.
Jakými funkcemi jsi prošel?
Nejdřív jsem vedl dvanáctičlennou družinu, poté, když Akela jako
vedoucí 7. oddílu skončil, jsem ho
převzal. Později jsem oddíl předal
svým odchovancům a byl několik
volebních období vůdcem střediska. Nyní jsem kapitánem 5. oddílu
vodních skautů „Velrybáři“ a také
krajským kapitánem Pardubického kraje.
Co Tě vedlo k tomu, stát se právě
krajským kapitánem?
Byla to pro mě výzva, když mě
oslovili pardubičtí skauti s tímto nápadem. No a mezi vodními
skauty mě to bavilo a stále baví.
Nevěděl jsem, čím bych v této
funkci mohl prospět a vlastně pořád se snažím na to přijít, pořád
hledám.

foto Jitka Hrušková – Šídlo
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foto Ivoš Šumbera – Tatínek

Jak bys motivoval ty, co o funkci
uvažují?
Myslím si, že ta funkce je pro
vodní skauty důležitá, i když si
to nemyslí většina suchozemských funkcionářů, alespoň u nás
v Pardubickém kraji. Někdo musí
za menšinu bojovat a chránit její
zájmy a my menšina ve skautské
organizaci jsme, to mi stále připomínají, hlavně když požaduji
nějakou dotaci, např. letos na Navigamus.
Máš ještě nějakou funkci kromě
komodora?
Jé, těch funkcí v oddíle, kromě
kapitána, mám hodně :-) Tak například někdy kuchař nebo zdravotník, taky pokladník, tesař –
opravář lodí a všeho. Však to znáš
:-) A taky se snažím pracovat v lodní a závodní komisi. Mám taky
na starosti jachtařské závody Skare, kde jsem tvůrcem změn pravidel, za což občas dostávám pěkný
kapky ;-) Ale to nevadí, baví mě
to. Chtěl bych přispět k tomu, aby
bylo plachtění součástí základního
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výcviku vodních skautů. Je součástí kapitánské zkoušky a mělo by
být součástí výcviku na Námořní
akademii. A mým záměrem a přáním je dostat plachtění do kormidelnických kurzů.
Čím se v současné době živíš?
Obživu se snažím obstarat stavařinou – stavební dozory, projekty rodinných domků a tak.
Jak zvládáš organizaci svého
času? Skauting? Práce? Rodina?
Nechci to zakřiknout, ale to se
mi poslední dva roky docela daří
:-) Od jara do podzimu jsem vždy
tak polovinu měsíce na moři, které je mojí velkou láskou. No a tu
druhou polovinu dělím mezi práci
a skauting. Jsem rozvedený, takže
mám v tomto volné ruce.
Nedávno proběhlo Skare, které
jsi organizoval, jak bys shrnul akci
potom, co proběhla?
Skare mám na starost již druhým rokem a budu mít i příští a asi
i další roky. Snažili jsme se upravit
pravidla tak, aby byla umožněna
účast co nejširšímu počtu účastníků a lodí. To se myslím podařilo,
letos byla účast o 30 % vyšší, nežli

v minulém roce. Akce se vydařila
i díky počasí a větru, který foukal
tak a tehdy, jak jsme potřebovali.
Organizace se také zlepšila, i když
je co vylepšovat, a to, jak se tam líbilo účastníkům, se ukáže na účasti v příštím roce bez ohledu na to,
jaké byly ohlasy. Chceme tuto akci
posouvat stále dál organizačně,
počtem účastníků a lodí, cenami,
ale i kvalitou závodníků.
Co bys vzkázal budoucím organizátorům nebo spoluorganizátorům této akce?
Vzkázal bych jim, že se nemají čeho bát, a pokud mají v místě
příhodnou plochu pro plachtění s vhodným pozemkem, aby se
o pořádání určitě přihlásili. Naše
představa je, že bude jeden organizační tým dlouhodobě závody
organizovat a vylepšovat vždy se
spolupořadatelem v místě, kde
se budou závody konat, podobně,
jako se pořádají srazy kapitánů.
Místa by se měnila tak, abychom
poznali i jiné vodní plochy. Například v roce 2017 pravděpodobně
proběhne Skare na Novomlýnské
nádrži.
Myšák

foto Jitka Hrušková – Šídlo

Vodácké desetikoruny
„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
99YYXXXXX, kde YY je rok a XXXXX
je ev. číslo jednotky (pro rok 2015
to u jednotky ev.č. 114.05 bude var.
symbol 991511405). V případě platby za více předchozích let je variabilní symbol 9900XXXXX.
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 2015: kruhové grafy ukazují podíl zaplacených a nezaplacených příspěvků v kraji.
Modré pole označuje příspěvky zaplacené, béžové nezaplacené.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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Mokré dějiny zemí Koruny české
XVIII. část: Bratři na moři
Vedle mírně rozmařilého cestování zazobaných šlechticů existovaly počátkem sedmnáctého
století i jakési církevní služební
cesty. Jednota bratrská se změnila
z Popelky v cílevědomou dámu, její
kazatelé konali stáže u evropských
církví podobného ražení a o svých
dojmech podávali písemné raporty. Některá ta hlášení jsou nesmírně čtivá.

Daniel Vetter, syn správce bratrského sboru v Židlochovicích,
měl po svém otci Jiřím Strejcovi
– Vetterovi slohové nadání a jako
student si přivydělával vyučováním češtině syna budoucího českého Zimního krále. Roku 1613 byl
ve svých jedenadvaceti letech vyslán s kolegou Janem Salmonem
na Island. O čtvrt století později
vydal v exilu česky, německy a polsky knihu „Islandia aneb krátké
vypsání ostrova Islandu, v němž
věci divné a zvláštní, v krajinách
těchto našich nevídané očitě
spatříny a některé od obyvatelův ostrovu tohoto hodnověrných
slyšány i pravdivě poznamenány.
MDCXXXVIII.“
Vetter se Salmonem sice spatřili Island už devátý den po vyplutí
z Brém, ale kvůli bouři tam dopluli
až po 23 dnech plavby. Zato si cestou užili jeden z nejstarších námořnických obřadů:

„Někteří byli hanslovaní, totiž, kteří nikdy v Islandu nebyli, od těch, kteří tam prvé bývali.
Vsazeni byli každý jeden po druhém na provaz, po skřipci třikráte do moře vpuštěni a pohříženi,
a když je z vody vytáhli, tedy myli
jim hlavy mořskou vodou a provazem ruky ztloušti je mydlili. My
pak, vidouce nebezpečí utopení,
raději se vyplatili. A za příčinou
hanslování tohoto nezastavují se,
ale i v nejsilnějším plavení je vykonávají.“
Daniel na Islandu jednal s místním guvernérem a biskupem o cír-
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kevních záležitostech, ale zvídavě
si všímal každodenního života
a zvědavě si dopřál atrakce, které
dnes říkáme Whale Watching:
„Obzvláště pak mimo jiné velrybové jsou hodní k spatření, jichž
tam množství jest, velikých k tom
a náramně hrozných, kteříž se
s silným zvukem a hromotem
po moři procházejí a na větším
díle dva a dva, někdy také tři pospolu jdou, a často až k samým
šífům přicházejí a podlé nich plovou, a vystrčíc hřbet svůj a půl oka
z vody, pilně na šíf i na lidi hledí.
... Když se po moři procházejí, tedy
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mnoho vody vysoko před sebou ženou, a kdekoli se vyskytují, tu voda
se vzhůru jako skály dme a zdvíhá, vyskytnouc se nad vodu, skrze
chřípě své (kteréž jako nějaké komíny mají), vodu, kteráž se v nich
zadrží, vysoko nahoru vydmychují
a v tom vydmychnutí tak ji zdrobí,
že nejinak než jako mlha býti se
zdá, a vítr to bere a do podnebí zanáší. To pak vydmychování jejich
tak hřmotně se děje, že je i na dvě
míle slyšeti může, ano i spatřiti.“
Daniel Strejc – Vetter později vystudoval dvě protestantské
univerzity, vzal si za manželku
Komenského schovanku Kristinu
Poniatowskou (co prý Valdštejnovi věštbou vnukla myšlenku stát
se českým králem), byl správcem
z Moravy vyvezené tiskárny a k stáru se stal konseniorem Jednoty.
Synovcem Daniela Vettera byl
Jan Laetus – Veselský (narodil se
ve Veselí na Moravě). Po emigraci studoval ve velkopolské Toruni
a nizozemském Leydenu, v roce
1637 byl členem poselství polského
magnáta Ondřeje Reje z Nagłowic,
který měl v Dánsku a Anglii opatrně vysvětlit, proč jeho pán polsko-litevský král Vladislav IV. uprostřed třicetileté války ruší zasnoubení s Alžbětou Falckou (vnučkou
anglického krále) a naopak si chce

vzít habsburskou arcivévodkyni
Cecilii Renatu.
Mise dopadla dobře, protože
její členové přežili jak choulostivá
jednání, tak bouřlivou plavbu, která vymetla i norské fjordy. Laetus
proto mohl celou cestu náležitě
popsat a tiskem vydat. Přistání
ve fjordu líčí velmi sugestivně:
„Pod vedením dvou Norů jsme
vpluli do mořského zálivu, velmi úzkého jako řeka, a byli jsme
z obou stran sevřeni skalnatými
horami. A když jsme tak postupovali dál, co se nestalo! Málem jsme
ztroskotali v samotném přístavu.
Když byla vyhozena kotva, lano
se přetrhlo jako nit a vítr v té úžině začal loď velkou silou strhávat.
Okamžitě jsme vyhodili druhou
kotvu, a tak jsme živi a zdrávi přistáli v Norsku ... Stoupali jsme ze
skály na skálu jako kamzíci, hned
jsme obdivovali nerosty, hned jeskyně a sluje, hned zase keře, hned
jsme se dívali s vrcholu srázné
skály na rozeklané mořské zálivy
a na špinavé Nory lovící malé rybky.“
Šikovní plavci opravili stěžeň
a loď do Anglie doplula. Předtím se
ale v prudkém větru dostala do náklonu a Laetus si při jeho popisu
neodpustil českou škodolibost:
„Vlny neušetřily ani samotného
vyslance. Vyšel na palubu, aby se
nadýchal čerstvého vzduchu a aby
se vyhnul kymácení zádi (kde měl
své lůžko), silnějšímu, než v kterékoli jiné části lodi. Avšak jen si
dosedl a dal se do zpěvu čtyřicátého druhého žalmu, tu při slovech
>Všechny tvé příboje, tvá vlnobití
se přese mne valí< příboj vyvrhl
takovou spoustu vody, že jsme ho
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dovedli do jeho kajuty mokrého
na kůži.“
Adam Samuel Hartmann z rodiny bratrských duchovních byl
pastorem v Lešně. Po poničení
a požáru Lešna r. 1656 byl vyslán
do Německa a Nizozemí pro hmotnou pomoc. Přestože byl duchovním, neztratil vztah ke světským
věcem. Ve své reportáži Itinerarium Germano-Belgicum 1657 si
všímá nejen budov, parků, krojů
a zajímavých lidí, ale i kvality jídla a pití, zvláště pak piva. Cestoval
ponejvíce poštovními vozy, z Hamburku do Amsterodamu lodí. A to
nás zajímá:

„Došli jsme pěšky do Altony, kam
také připlula loď. Trochu jsme se
tam najedli (náš lodník se ale zlobil) a na noc jsme šli spát na loď.
Druhého dne vyjel náš lodník
ve jménu Božím z Altony, a protože byl protivítr, nemohl plout
po vodě od Hamburku dále než
dvě míle, musel se však potom
dobrý kus vrátit a zakotvit u Nemühle.
Po třech dnech po poledni nám
Pán Bůh dopřál silnější vítr, takže jsme s jeho pomocí pluli s loďstvem po Labi a ještě téhož večera jsme šťastně vpluli do moře.
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Zpočátku jsme sice necítili velký
neklid, tím více jsme však na sobě
pocítili pohyb moře a jeho sílu
za chvilku. Bratr Elsner onemocněl
jako první a jeho >lucta naturae<
trvala celou noc. Já jsem byl téhož
večera a po celou noc velmi slabý,
zažil jsem ve skutečnosti to, čemu
bych jinak nemohl uvěřit, a to tím
spíše, že přivést můj organismus
>ad vomitum< je velmi obtížné,
což se nemohlo podařit ani tentokrát, abych se s dovolením vyzvracel. V této době, i kdybychom již
měli hlad, přece jsme na jídlo zapomněli a ošklivilo se nám...
... a tak jsme tedy (pozn.: Po dvou
dnech) v sedm hodin večer připluli
k městu Amsterodamu. Zakotvili jsme v přístavu, náš lodník nás
tam nesměl převést, protože přepravu lidí z lodi na malých člunech
provozují jako živnost jiní lidé.“
Adam Samuel Hartmann později
působil v obnoveném Lešně, v Ox-

fordu získal doktorát a po smrti
Komenského se stal jeho nástupcem jako senior Jednoty.
Ani nejznámější český bratr Jan
Amos Komenský nebyl ušetřen silného dojmu vnitrozemce při plavbě na moři. Do známého díla Labyrint světa vložil po plavbě do Anglie r. 1641 své postřehy činnosti
posádky při odplouvání:
„Tu mi do jakés chaloupky
vstoupiti kázali, z prken zhoblené.
A ta nestála na zemi, aniž byla podezděna neb podvalami jakými,
sloupy a podporami utvrzená. Ale
stála na vodě a viklala se sem tam,
takže i vstoupiti do ní s rozmyslem
bylo. Však šel jsem, nebo pravili, že
to náš vůz.
A vypravují, že oni tahouny mají,
kterýmž ani hospody, ani maštale,
ani obroku, ani ostrohy a biče netřeba. A ukazují mi mezitím opratě, provazy, šle, váhy, brdce, oje,
nápravy, rozvory, klanice a sochory rozličné. Byl zajisté toto vůz ležatý, hřbetem znak, ojem (ze dvou
nejdelších jedlí udělaným) zhůru
do povětří strmící; od jehož špice
provazové se rozbíhali k bitům vůkol s mřežováním a žebrováním
rozličným. Náprava toho vozu byla
vzadu, u níž sedě jediný člověk
chlubil se, že všecku tu bohapustu
obrátí, kam chce.
Vtom zavane vítr. Nuž chasa
náše zhůtu, běhati, skákati, křičeti, výskati začnou: jeden se chytá
toho, jiný jiného; někteří po těch
provazích zhůru a dolů co veverky sebou házejí, bidla spouštějí,
rohože jakési svinuté rozpouštějí,
a co víc toho. A aj, ty rohože se nám
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vydmou jako stodoly (oni pravili,
že to naše křídla) a všecko to počne nad námi fičeti, a pod námi se
voda střihati a stříkati: a než zvím,
anť se nám břeh, i země, i všecko
z očí ztratí.“

Čeští bratři se doma stali undergroundem, ale jejich nemilitantní cestovatelské vlohy způsobily,
že je svět přijal jako sympatické
a proto úspěšné misionáře. Pod
názvem Moravian Church či Moravian Brethren dodnes působí jejich sbory a školy v Izraeli, Kanadě,
USA, Nicaragui, Hondurasu, Kubě,
Jamajce, Aljašce, Grónsku, Malawi,
Kongu, JAR, Tibetu, Indii, na Ukrajině, o západní Evropě nemluvě.

Vezír
Příště:
Pirát, co nebyl pirátem, lord, co
nebyl lordem
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Termínka
20.–22. 11. 2015
Sraz VS – Havlíčkův Brod
11. 12. 2015		
Tortuga
28. 4. – 1. 5. 2016 Skare
20.–22. 5. 2016
KLŠVS – 1. víkend (seznamovací) – Jablonec nad Nisou, řeka Jizera (Kamenice)
11. 6. 2016		BsB Regata – Brandýs nad Labem
17. 6. – 19. 6. 2016 KLŠVS – 2. víkend (plachetní) – Seč
12.–21. 8. 2016
KLŠVS – táborová část – Stvořidla
16.–18. 9. 2016
KLŠVS – 3. víkend (divoká voda + praktické zkoušky) – Roztoky u Křivoklátu
28. 9. 2016		
Napříč Prahou – přes tři jezy

elektronická
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Markéta Dedková – Berrda, Tomáš Fiala – Fialík, Jan Fischer – Hvězdář, Jana Karaová – Kulda, Filip Kolman, Pavol Kukla – Vosky,
Michal Pásztor – Myšák, David Svoboda – Cedník, Simona Zatloukalová – Koblížek, tým Mikulášského víkendu.
Fotografie uvnitř čísla: Radek Adámek, František Halás – Halky, Jitka Hrušková – Šídlo, Michal Janata – Kalich, Jan Janouch – Tik,
Jana Karaová – Kulda, Martin Kubát – Mari, Tomáš Litera – Slunda, Petr Němec – Citron, Kristína Rigasová – Kika, Johana Rusková,
Václav Štěpán – Liška, Ivoš Šumbera – Tatínek, Tomáš Tkáčik, David Urban – Ňuf, Václav Zedínek – Vašek, archiv Tryska.
Foto na titulní straně: David Urban – Ňuf.
Redakční rada: členové Hlavního kapitanátu vodních skautů.
Korektury: David Svoboda – Cedník • Sazba: Václav Černík – Vašek. • E-mailové rozesílání: Michal Hoznedl – Bobr.
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Junák – český skaut, přístav ORION Karlovy Vary, z. s.
Občanské sdružení skautů a skautek Lilie Karlovy Vary
Vás zvou na 49. ročník tradiční skautské městské hry

KLÍČ K MĚSTU
KARLA IV.
14. 11. 2015 od 8:00, Karlovy Vary –
Šibeniční vrch (park mezi ulicemi Bezručova a Máchova)
Soutěží 4 – 5 členné hlídky (nesestaví-li ji oddíl, je možné na místě sestavit
hlídku i z členů více oddílů, pro zařazení rozhoduje věk nejstaršího a
převažující počet dívek resp. chlapců v hlídce) v kategoriích:
- skautky – do 15 let
- skauti – do 15 let
- žabičky a světlušky – do 11 let
- vlčata – do 11 let
- benjamínci (předškoláci) – do 7 let
Registrace hlídek proběhne den předem a na místě před startem.
Hra odstartuje v 9:00, ukončení programu přibližně v 17:00.
Hlídka bude potřebovat propisku nebo tužku a každý soutěžící šátek.
Budeme rádi nastoupíte-li při zahájení a vyhodnocení ve skautském kroji.
V cíli bude po skončení soutěže zajištěno malé občerstvení a doprovodný
program (hry, prohlídka města a podzemí Vřídla).
Ubytování bude zajištěno od pátku do neděle na naší skautské základně v
Karlových Varech – Tašovicích, U Brodu 134. Cena ubytování je 40 Kč na
osobu a noc.
Elektronickou přihlášku na www.pristavorion.cz je nutno vyplnit do
6. 11. 2015. Podrobné informace včetně pravidel soutěže získáte a
případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonu 728 109 793 (STS) nebo
na e-mailu hvezdar@pristavorion.cz – Jiří Kučera (Hvězdář).
Budeme potřebovat pomocníky do servis týmu na soutěžní stanoviště,
v případě zájmu uveďte jejich počet při přihlášení.
Těšíme se na Vaší účast.
Pod záštitou primátora města Karlovy Vary Ing. Petra Kulhánka.
Akci finančně podporuje :
Naši činnost podporuje:
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Středisko
Slanečci Kolín
Viribus Unitis
Sedmička Pardubice
Slanečci Kolín
Sedmička Pardubice
Jablonec
Viribus Unitis
Sedmička Pardubice
Jablonec
Viribus Unitis
Jablonec
Jablonec
Slanečci Kolín
HKVS
Přístav Tamatea, Vrbátky
Viribus Unitis
Přístav Tamatea, Vrbátky
SSSČR
Jablonec
Maják Liberec
Rackové Havlíčkův Brod
Sedmička Pardubice
Velrybáři Česká Třebová
Viribus Unitis
Velrybáři Česká Třebová
Velrybáři Česká Třebová
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Velrybáři Česká Třebová

Výsledky
Závod
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
9

Albatros
12
9
17
4
olda
17
4
8
4
4
9
HKVS
7
8
7
65
4
10
5
7
5
9
5
5
Albatros
8
5

Oddíl

Loď
Shark
Viribus Unitis
Njörd
Škeble
Elka
Veolka
SMS Panther
Viktorie
Kadet
SMS Novara
Rak
Á - Hop
Oskarka
Albatros
Mr. Bean
SMS Tegetthoff
Vydrýsek
Bazilišek
Rejnok
Vlkouš
Hugo
Delvaň
Rejnok
Tb. 39 Reiher
Ledňáček
Orlice
Salamander
SMS Zenta
Buldoček

Třída
Fireball
550
Fireball
550
Evropa
550
520
550
Kadet
550
550
550
550
550
550
550
Vaurien
550
550
550
550
550
550
520
550
550
520
Severka
Fireball

Číslo
CZ
69
163
52
124
20
1
43
C
8
16
18
51
14
IV
14
192
80
17
171
56
42
C
4
77
111
67
3
O

Kategorie
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
13
14
15
16
17
18
20
19
21
22
24
24

6
7
8
9
10
11
12

3
4
5

2

1

pramice

Body
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30
20
14
13
8
6
5
4
4
1
1
140

open
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
29

Modrá stuha

Modrá stuha

Jednotka
Viribus Unitis
Slanečci Kolín
Sedmička Pardubice
Velrybáři Česká Třebová
Jablonec
Přístav Tamatea, Vrbátky
SSSČR
4. přístav Praha
Maják Liberec
HKVS
Vysoké Mýto
Přístav Modrá kotva
Celkový součet

Posádka
Benzín, Michal
Efendi, Žižala, Teniska, Mravenec
Digger, Datel
Nemo, Ferda
Delfy
Honzík, Fialík
Bidlo
Rosnička, Natka, Světluška
Guru, Logo
Buf, Kari, Červ,
Odrazka, Píšťalka, Motýl
Tesák, Špelec
Špunt, Burák
Kuba, Hvězdář
Libor, Ondřej
Fix, Svíčka, Čaj, Žaglo, Šátek
Radek, Petr, Martin
Chiaksee, Google
Vír, Svišť, Yetti
Vážně, Blonďák, Hroch, Moták
Holenda, Uchytil, Adamec
Sysel, Tříska, Vosák
Tomáš, Josef, Vojta, Matěj, Ondřej
Skaut, Chobotnice, Trumpeta, Moski
Michal, Cyril, Lukáš, Dominik, Vojta
Boxer, Ufo, Vlk, Godzila, Bobr
Srdce, Grey, Apač
Pasqual, Marketa, Víťa, Blecha
Myšák, Domino, Kofí

Štít konstruktérů
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7

Výsledky
Středisko
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Sedmička Pardubice
Sedmička Pardubice
Velrybáři Česká Třebová
Velrybáři Česká Třebová
Výsledky
Středisko
Slanečci Kolín
Slanečci Kolín
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Maják Liberec
Sedmička Pardubice
Sedmička Pardubice
Přístav Modrá kotva
Jablonec
Jablonec
4. přístav Praha
Přístav Tamatea, Vrbátky
Velrybáři Česká Třebová
Velrybáři Česká Třebová
Viribus Unitis
SSSČR
Výsledky
Velrybáři Česká Třebová
Slanečci Kolín
Slanečci Kolín
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Maják Liberec
Přístav Modrá kotva
4. přístav Praha

Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare

Závod
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare

Závod
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare

W
Vlčata a žabičky
Loď
Třída Číslo Kategorie
8 SMS Tegetthoff 550
14
W
Albatros
Viribus Unitis
550
69
W
Albatros
Salamander
520
67
W
17
Viktorie
550
43
W
7
Delvaň
550
42
W
5
Rejnok
550
114
W
5
Orlice
550
111
W
S
Skauti a skautky
Oddíl
Loď
Třída Číslo Kategorie
9
Oskarka
550
51
S
9
Škeble
550
52
S
8 SMS Tegetthoff 550
14
S
Albatros
Viribus Unitis
550
69
S
Albatros
Salamander
520
67
S
10
Vlkouš
550
171
S
17
Viktorie
550
43
S
7
Delvaň
550
42
S
Viking
Ta druhá
550
32
S
4
Rak
550
16
S
4
Rejnok
550
17
S
Bobři
Albatros
550
14
S
7
Mr. Bean
550
IV
S
5
Orlice
550
111
S
5
Třebovka
550
112
S
9 Tb. 39 Reiher
520
4
S
65
Bazilišek
550
80
S
R
Roveři a Rangers
5
Orlice
550
111
R
9
Oskarka
550
51
R
9
Škeble
550
52
R
8 SMS Novara
550
8
R
Albatros
Viribus Unitis
550
69
R
Albatros
Salamander
520
67
R
10
Vlkouš
550
171
R
Viking
Ta druhá
550
32
R
Albatrosové
Křížek
550
24
R

Oddíl

Kofí, Stolička
Špunt, Burák
Vočko, Nemo
Buf, Kari
Zebra, Mravenec, Teniska, Žížala
Srdce, Viki, Bubík
Pustil, Čtvrtka, Moták
Ondřej, Matěj
Kohn, Jiří

Posádka
Nemo, 0uško, Doby
Maník, Ferda, Koumák
Buf, Kari, Červenáček
Bubík, Viki, Mravenec
Srdce, Teniska, Žížala
Vážně, Blonďák, Hroch
Tříska, Drnďa, Želva
Vorvaň, Vosák, Sysel
Ondřej, Štěpán, Alžběta
Odrazka, Svišť, Vír
Píšťalka, Yetti, Motýlek
Ferda, Gaius, Younes, Žula
Petr, Martin, Ondřej
Boxer, Vlk, Bobr
UFO, Koumák, Godzila
Skaut, Chobotnice, Rambo
Kuchťa, Badam, Klouzek

Posádka
Fix, Svíčka, Čaj, Žaglo, Šátek
Rybka,Piňďa, Čéče, Spiderman, Želva, Perla
Apač, Pink, Obláček, Blecha, Přilba
Rosnička, Světluška, Natka, Myška, Šipka
Sysel, Vosák, Šotek, Doris
Magnet, Strašidlo, Rio, Šipka
Doktor, Skřítek, Šnek, Rychlík

7
1
3
4
2
9
5
8
6

6
2
3
1
4
7
5
9
8

6
3
2
1
4
8
5
9
7

1. rozjížďka 2. Rozjížďka 3. Rozjížďka
1
7
2
7
5
8
6
3
5
12
9
3
11
8
6
10
17
11
5
11
7
4
16
12
12
10
12
3
4
4
9
1
10
12
15
12
17
14
12
8
6
9
12
12
12
12
13
17
2
2
1

1. rozjížďka 2. Rozjížďka 3. Rozjížďka
5
2
4
2
3
1
7
7
6
1
6
3
3
1
2
4
5
7
6
4
5

19
6
8
6
10
24
15
26
21

Celkem
10
20
14
24
25
38
23
32
34
11
20
39
43
23
36
42
5

Celkem
11
6
20
10
6
16
15

6
2
3
1
4
8
5
9
7

2
05.VI
4
9
10
14
07.VIII
11
12
3
05.VI
15
16-17
07.VIII
13
16-17
1

Umístění
4
2
7
3
1
6
5
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1
2
3
4
5

1
2
3
4

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

Výsledky
Viribus Unitis
Viribus Unitis
4. přístav Praha
Velrybáři Česká Třebová
Přístav Tamatea, Vrbátky

Výsledky
Slanečci Kolín
Slanečci Kolín
Velrybáři Česká Třebová
Viribus Unitis
Velrybáři Česká Třebová
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Viribus Unitis
Rackové Havlíčkův Brod
Maják Liberec
Vysoké Mýto
Sedmička Pardubice
Sedmička Pardubice
Přístav Modrá kotva
Jablonec
Jablonec
Jablonec
4. přístav Praha
Přístav Tamatea, Vrbátky
SSSČR
Výsledky
Slanečci Kolín
Velrybáři Česká Třebová
Sedmička Pardubice
Sedmička Pardubice

Skare
Skare
Skare
MS
Skare

Skare
Skare
Skare
Skare

Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Skare
Fireball
Fireball
Evropa
Fireball

550
550
550
520
550
550
550
520
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

OPEN - NETŘÍDOVÉ
8
SMS Zenta
Severka
8 Zdenko Hudeček C2
Rackové
Křížek
katamaran
5
Lesní víla
C1
7
Vydrýsek
Vaurien

OPEN - 550
9
Oskarka
9
Škeble
5
Orlice
88 SMS Panther
5
Třebovka
8 SMS Novara
Albatros
Viribus Unitis
Albatros
Salamander
5
Hugo
10
Vlkouš
Bobři
Vydří stopa
17
Delvaň
12
Viktorie
Viking
Ta druhá
4
Rak
4
Á - Hop
4
Veolka
Albatrosové
Albatros
7
Mr. Bean
65
Bazilišek
OPEN - TŘÍDOVÉ
9
Shark
5
Buldoček
17
Elka
12
Njörd

3
6
K4
E
192

CZ
O
124
163

51
52
111
1
77
8
69
67
56
171
17
42
43
32
16
18
20
14
IV
80

ON
ON
ON
ON
ON

OT
OT
OT
OT

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Pasqual, Marketa, Víťa, Šátek, Blecha
Blecha
Silva
Olda
Libor, Ondřej

Špunt, Burák, Vočko
Myšák, Domino
Delfy
Digger, Datel

Michal, Špunt
Benzín, Maník
Bidlo, Jan Hruška
Bidlo, Povidlo
Zub, Matouš
Kari, Buf, Červenáček
Efendi, Žižala, Teniska
Zebra, Grey, Mravenec
Uchytil, Adamec, Zatloukalová
Čájíček, Vážně
Luděk, Ivana
Džin, Džína
Kosatka, Sumec
Marie, Jaromír
Špelec, Radka, Honzík
Logo, Tesák
Guru, Fialík
Cedník, Davídek
Radek, Petr, Ondřej, Martin
Chiaksee, V. Blecha

1
3
3
3
3

4
2
3
1

4
8
6
13
15
15
1
15
12
15
3
9
2
15
7
11
5
10
15
14

1
3
3
3
2

3
1
4
2

2
7
12
16
18
18
1
18
10
5
8
9
11
17
4
14
15
3
6
13

2
3
3
3
1

2
1
4
3

3
7
12
9
17
17
1
17
17
10
8
6
14
16
5
15
13
2
4
11

4
9
9
9
6

9
4
11
6
0
0

9
22
30
38
50
50
3
50
39
30
19
24
27
48
16
40
33
15
25
38

1
3
3
3
2

3
1
4
2

2
7
10
13-14
18
18
1
18
16
12
6
8
9
17
5
15
11
4
3
13-14
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Pravidla skautské regaty
SKARE

1.

SKARE,

čili skautská regata, se skládá ze dvou samostatných závodů.

1.1.

Mistrovství republiky vodních skautů v jachtingu

1.2.

Modrá stuha HKVS

2.

Třídy a kategorie

Tento závod se jede na trati klasického jachtařského trojúhelníku, a to ve všech
kategoriích.

Cílová plavba, pro libovolné plavidlo bez jakéhokoliv limitu, která se jede společně,
s vyloučením kategorie Q.
Součástí hodnocení závodu o Modrou stuhu HKVS je i Pohár konstruktérů, který
se uděluje nejlépe umístěné pramici v tomto závodu.

Třídové skautské plavidlo – PRAMICE
Jakákoliv pramice jolového tvaru do délky 550 cm, dále jen P550.
Jakákoliv pramice šarpiového tvaru, dále jen P520.
Jakákoliv pramice, dále jen P
Kategorie Q – Vlčata a žabičky
- min. 4 členové posádky, věk do 12 let (nesmí mít 12. narozeniny v době Skare)
- libovolná takeláž, max. 7 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 5 m2
- divize Q1 pramice P550
- divize Q2 pramice P520
Kategorie S – Skauti a skautky
- min. 3 členové posádky, věk do 16 let (nesmí mít 16. narozeniny v době Skare)
- libovolná takeláž, max. 7 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 5 m2
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-

divize S1 pramice P550
divize S2 pramice P520

Kategorie R7 – Roveři a rangers
- min. 2 členové posádky, věk do 19 let (nesmí mít 19. narozeniny v době Skare)
- libovolná takeláž, max. 7 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 5 m2, balon max.
5 m2
- divize R7 pramice P550
- divize R7 pramice P520
Kategorie R10 – Roveři a rangers
- min. 2 členové posádky, věk do 19 let (nesmí mít 19. narozeniny v době Skare)
- libovolná takeláž, max. 10 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 7 m2, balon max.
7 m2
- Divize R10 libovolná pramice
Kategorie O7 – Oldskauti
- min. 2 členové posádky, věk neomezeně
- libovolná takeláž, max. 7 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 5 m2, balon max.
5 m2
- divize O1 pramice P550
- divize O2 pramice P520
Kategorie O12 – Oldskauti
- min. 2 členové posádky, věk neomezeně
- libovolná takeláž, max. 12 m2 plachet, povinná schopnost snížit na 10 a 7 m2, balon
max. 7 m2
- Divize O12 libovolná pramice
Netřídové skautské plavidlo – OPEN
Jakákoliv skautská (v majetku skauta, oddílu nebo přístavu) plachetnice
Kategorie A – libovolná třídová, okruhová plachetnice
Kategorie B – jakákoliv jiná plachetnice
Obecná pravidla
1. Aby mohla být kategorie realizována, musí se regaty zúčastnit minimálně 5 plavidel. Při
menším počtu lodí (méně než 5) mohou být divize v dané kategorii sloučeny.
2. V případě vyššího počtu srovnatelných plavidel (min. 5) může být vypsána další kategorie
ve třídě OPEN.
3. Lodě stejné kategorie (všechny divize v kategorii) startují ve společných rozjížďkách.
Všechny kategorie OPEN startují také ve společných rozjížďkách.

3. Vybavení soutěžících
Vybavení posádek musí zaručovat jejich bezpečnou plavbu.
Vesty – všichni soutěžící musí být na všech závodech povinně vybaveni plovacími
vestami (plovací vesta musí být certifikovaná s potvrzením o shodě pro použití pro vodácký
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sport nebo vztlakem minimálně 60 N). Závodník nesmí z vesty vypadávat a vesta musí mít
pevná ramínka, aby bylo možné za ně při záchraně vytáhnout závodníka z vody. Plovací vesty
musí mít soutěžící nasazeny a řádně připevněny již při příchodu na start, mají je na sobě po
celou dobu závodu a mohou je odložit až po vystoupení z lodi po projetí cílem. Sundání vesty
na vodě je trestáno diskvalifikací posádky. Vesty je nutno nasadit i pro případ manipulace
s lodí na vodě mimo závod.

4. Vybavení lodí

Vybavení musí zaručovat jejich bezpečnou plavbu a případnou možnost samozáchrany.
Pádla – všechny lodě musí být vybaveny minimálně dvěma pádly nebo vesly, výjimku
tvoří jednoposádkové lodě ( jedno pádlo)
Úvazové lano – všechny lodě musí mít připevněno úvazové lano min. tloušťky 8 mm a
min. délky 7 m.
Vylévačka – všechny lodě musí mít dostatečně velkou vylévačku (ne petku), která musí
být připevněna k lodi provázkem dostatečně dlouhým, umožňující vylévání vody z lodě.
Číselné označení – všechny lodě musí mít číselné označení lodě viditelně umístěné na
plachtě.
Vlajky – pro lepší rozlišení lodí na trati rozhodčími, ale i diváky, se doporučuje označit
každou loď vlajkou přístavu nebo oddílu.

5. Technická přejímka
Technická přejímka probíhá před startem závodů, kontroluje se vybavení lodi a
posádky.
Jury zkontroluje vybavení lodi a posádky, trup a oplachtění lodí podle toho, do jaké
třídy a kategorie jsou zařazeny.
Za předepsané vybavení lodi, za její stav a vybavení posádky během všech rozjížděk
zodpovídá ten, kdo loď do závodu přihlásil. Tento člověk se nazývá „správce“ (obvykle to je
kapitán oddílu, vlastník lodi, apod.). Jméno správce a kontakt na něj (jméno, email, mobil)
musí být uveden v přihlášce.
Pokud se zjistí technické nedostatky při přejímce lodi, resp. nedostatky ve vybavení
závodníků, tyto musí být neprodleně odstraněny. Loď, jež svým stavem vykazuje nedostatky,
příp. pokud nedostatky vykazuje její vybavení nebo vybavení její posádky, nesmí být
připuštěna ke startu.
Pokud se zjistí technické nedostatky lodi, resp. vybavení závodníků nebo lodi,
v průběhu závodu, jsou tyto nedostatky trestány diskvalifikací.

5. Tratě
Oba závody se jedou na specifických tratích. Dodržení charakteru tratí oba závody
odliší a vtiskne jim specifický ráz. Trati se pro oba závody vytyčují bójkami či jiným
vhodným způsobem.

5.1. Trať mistrovství vodních skautů v jachtingu
Mistrovství se jede jako okruhový závod. Kromě startovní a cílové čáry je závodní trať
vymezena třemi značkami – bójemi – návětrnou, závětrnou a boční (viz obrázek).
Velikost a poloha trojúhelníku se volí především podle místních podmínek, využitelné a
sledovatelné vodní plochy, síly a směru větru apod. Tvar trati je patrný z přiloženého náčrtu.
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Pro vyznačení trati je potřeba 5 – 7 bójek. Dvě pro vyznačení startovní čáry, dvě pro
vyznačení cílové čáry (start a cíl mohou být sloučeny) a tři pro vyznačení bodů obratu na trati.
Bójky je možno nahradit zakotvenými loděmi rozhodčích. Na každé z otočných bójek bude
nejméně 1 rozhodčí, na startovní a cílové čáře budou minimálně 2 rozhodčí. Počet kol se
vypisuje pro jednotlivé věkové kategorie.

5.2. Modrá stuha HKVS
Trať Modré stuhy HKVS se volí podle místních podmínek v délce cca 4 – 12 km. Na
trati je umístěna jedna otočná značka a společná startovní a cílová čára. Na vyznačení trati je
potřeba tří bójek, dvě pro vyznačení společné startovní a cílové čáry a jedna pro označení
obrátky.

6. Rozjížďky
6.1. Mistrovství republiky vodních skautů v jachtingu
Podle počtu účastníků v jednotlivých třídách a kategoriích se závod dělí na samostatné
závody podle kategorií. V rámci kategorií a lodních tříd je možno startovat ve společných
rozjížďkách, jsou ale samostatně hodnoceny. V jednotlivých kategoriích se, pokud to čas,
schopnosti soutěžících a přírodní podmínky dovolí, jede více rozjížděk.
O systému rozjížděk rozhodne jury podle místních podmínek, především podle velikosti
trati, síly větru v době konání závodu a počtu přihlášených lodí v jednotlivých třídách.
Pokud se jede více rozjížděk než jedna, může jury rozhodnout o ukončení rozjížďky po
projetí vítězné lodi rozjížďky cílem. Ostatní lodě jsou klasifikovány podle umístění na trati.
V rozjížďkách se určuje pořadí, které se z jednotlivých rozjížděk po skončení závodu
sečtou. Kdo obdrží nejnižší počet bodů, vítězí. Pokud se odjede více rozjížděk než tři, nejhorší
výsledek se škrtá. Pokud dojde k rovnosti bodů, rozhodne mezi těmi, kteří dosáhli stejného
výsledku, dodatková tabulka, ve které se započtou všechny výsledky. Pokud dojde i tak
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k rovnosti bodů, je lepší ta loď, která obsadila lepší místo v poslední rozjížďce, kde lodě
neobsadily společné umístění.
V cíli rozjížďky se stanovuje pořadí jednotlivých lodí, čas se neurčuje. Po skončení
závodu jsou vyhodnocena zvlášť pořadí pro jednotlivé kategorie.
Lodě, které nedokončí rozjížďku, se umístí na společném posledním místě (např. při
čtrnácti klasifikovaných lodích na čtrnáctém místě, i když před nimi nemusí být některá místa
obsazena).
Lodě, které byly diskvalifikovány, do dalších rozjížděk nastupují, ale umístí se na
společném posledním místě, které vychází z počtu celkem přihlášených lodí do závodu (např.
pokud do závodu bylo přihlášeno 18 lodí, jedna vůbec nenastoupila na start, jedna
neodstartovala a dvě byly diskvalifikovány, pak prvních osm lodí bude umístěno na prvním až
osmém místě, lodě, které nedokončily před uplynutím limitu, budou na společném čtrnáctém
místě a lodě diskvalifikované, nenastoupivší a neodstartovavší na společném osmnáctém
místě).
Mistr republiky se určuje jako nejrychlejší plavidlo ve všech kategoriích lodních tříd
P550, P520 a P

6.2. Modrá stuha HKVS
Jede se jeden společný závod pro všechny kategorie a třídy.
V cíli závodu se stanovuje pořadí jednotlivých lodí, čas se neurčuje. Po skončení
závodu jsou vyhodnocena zvlášť pořadí pro jednotlivé lodní třídy, neboť kategorie je
společná. Modrou stuhu HKVS získává absolutní vítěz, bez ohledu na lodní třídu. Štít
konstruktérů pak získává ta loď třídy libovolná pramice (P550, P520), která se v absolutním
pořadí umístila nejlépe.

6.3. Pohyb na trati
Pohyb na trati se řídí vždy Pravidly plavebního provozu, z něhož mohou být pro závod
poskytnuty určité výjimky. Dále je nutno dodržovat ustanovení těchto pravidel.

7. Start, cíl a plavba na trati

Způsob startu, projetí cíle a pohyb na trati se řídí běžnými pravidly pro jachtařské
soutěže. Důraz se klade především na správné odstartování, správné projetí cílem, dodržení
trati a korektní chování vůči ostatním účastníkům závodu. Výklad těchto základních pravidel
je vždy proveden před startem závodu (to se týká především práva jízdy, vyznačení trati, které
nemusí být zcela standardní a platnosti projetí startem a cílem).
Lodě jsou vpuštěny na trať minimálně 10 min před startem závodu.
Start je ohlašován akustickým signálem a zároveň vlajkou na vlajkovém stožáru
startovní lodě. První signál je přípravný 5 min před startem, druhý signál je 1 min před
startem. Třetí signál označuje vlastní okamžik startu. S každým signálem bude vyvěšena
příslušná vlajka (vlajky). Platně projede startem ta loď, která po odeznění startovního signálu
přetne startovní čáru v prostoru mezi bójkami správným směrem. Platnost startu potvrzují
rozhodčí do zápisu. Cílem projede platně ta loď, která protne cílovou čáru mezi bójemi
správným směrem po korektním absolvování celé trati. Bóje, které vyznačují trať, se musí
míjet vždy stejným bokem lodě. Kterým bokem se bójky míjejí, určí hlavní rozhodčí závodu.
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8. Diskvalifikace a tresty za porušení pravidel
O dodatečných trestech za porušení pravidel rozhoduje jury. Vzhledem k povaze
závodu lze uložit pouze tresty posunu v pořadí, případně diskvalifikace.
Za nedodržení trati je možné uložit pouze trest diskvalifikace. To se týká i nesprávného
přetnutí startovní, případně i cílové čáry (viz 4.2.7). Zvláště v závodech na trojúhelníku musí
rozhodčí pečlivě sledovat počet odjetých kol. Z tohoto důvodu je nutné, aby všechny lodi
měly plachty označené čísly. Nesprávné projetí startem nebo cílem může samozřejmě
závodník odčinit opětovným pokusem.
Závodník může odčinit některá svoje provinění proti pravidlům přímo v závodě
alternativními tresty. Pokud dojde k dotyku bóje nebo soupeřovy lodi, která je v právu jízdy,
odpluje provinivší se loď ihned mimo trasu závodu vykoná obrátku o 360° (při dotyku bóje),
nebo 720° (při dotyku lodi). Pokud dojde i přes vykonání alternativního trestu k protestu,
může jury rozhodnout o další penalizaci provinivší se lodi.

9. Protesty
Protesty se podávají v období, které začíná dojetím poslední klasifikované posádky do
cíle (nepočítají se posádky z různých důvodů neklasifikované, nebo diskvalifikované) a trvá
půl hodiny. Začátek období pro podání protestů vyhlašuje hlavní rozhodčí.
Při podání protestu je nutno složit zálohu ve výši 50,- Kč, která se v případě kladného
vyřízení protestu vrací.
Protest podává kormidelník lodi, v jejíž prospěch by mělo být po protestu rozhodnuto.
U kategorií vlčata, žabičky, skauti a skautky podává protest společně kormidelník lodi
s dospělým činovníkem svého oddílu.
Protesty se týkají pouze porušení pravidel, případně porušení ustanovení Pravidel
plavebního provozu. Protest řeší jury závodu po vyslechnutí všech stran zainteresovaných v
protestu na základě pravidel. Pokud byla situace řešená protestem sledována i rozhodčím,
bere se zřetel především na výpověď rozhodčího. Poklesky jiných soutěžících mimo rámec
pravidel, ale v rámci skautské cti nelze protestem řešit.

10. Trofeje
10.1. Pohár Přístavů
získává nejúspěšnější přístav ze všech závodů a kategorií Skare a z obou závodů Modré
stuhy. Hodnotí se výsledky prvních šesti nejlépe umístěných posádek (1. místo 6 bodů, 2. 5
bodů – 6. místo 1 bod) z každého závodu a kategorie SkaRe a z obou závodů Modré stuhy.

10.2. Mistrem republiky vodních skautů v jachtingu

se vyhlašují vítězné posádky jednotlivých kategoriích lodních tříd P550, P520 a P
závodu Mistrovství republiky vodních skautů v jachtingu.

10.3. Modrá stuhu HKVS

Právo nosit Modrou stuhu získává loď, která zvítězí v absolutním pořadí závodu
o Modrou stuhu HKVS

10.4. Štít konstruktérů
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získává ta loď třídy libovolná pramice (P550, P520), která zvítězí v rámci své třídy
v závodu o Modrou stuhu HKVS.

10.5. Jachetní oddíl/přístav roku XY

Cenu získává přístav nebo oddíl s největším počtem posádek obsazených ve všech
závodech SKARE

10.6. Pramice roku XY

získává oplachtěná pramice, která byla vyhodnocena jury jako technicky nejdokonalejší,
s nejlepšími plavebními vlastnostmi a s přihlédnutím k umístění v jednotlivých závodech.

10.7. Miss SKAR E

získává plavidlo, které bylo v hlasovací anketě vyhodnoceno všemi účastníky Skare
jako NEJ – nejkrásnější, nejelegantnější, nejzajímavější, nejbarevnější, nejpodnětnější. Prostě
plavidlo, které se účastníkům nejvíce líbilo.

10.8. Cenu útěchy

Vyhodnotí jury a získává ji nejzoufalejší, ale plavbyschopné plavidlo, předvedené na Skare
(přihlášené a účastné některého závodu). Cena se uděluje za odvahu přijet na Skare a plout
pod plachtami.
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