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Aktuálně:
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záhlaví »
Úvodník

Sestry a bratři,
píšu vám všem úvodník již k šestým Vánocům. Za tu dobu se ledacos změnilo, přibylo nám plno
dětí, generace skautů přešly k roverům nebo dál či jinam, bohužel i někteří bratři a sestry přešli
i za řeku Styx. Končí rok 2018, rok
stoletých oslav republiky, rok, kdy
skauti byli hodně vidět, promlouvali celostátními akcemi i v médiích, rozvířili svou kandidaturou
v obecních zastupitelstvech otázku apolitičnosti Junáka, konali mnoho bohulibých činností
– ostatně v tuto chvíli se připravují na rozvoz Betlémského světla.
I vodní skauti nezahálejí, máme
za sebou veleúspěšný Navigamus, spoustu kurzů i akcí velkých
i malých, oddílových. Nicméně
stejně jako jinde ve skautingu,

i nám vodákům místy dochází
dech. Chybějí nám desítky vůdců, kapitánů i oddílových rádců,
dohání nás prudký rozvoj členské
základny a místy skauty nemá
kdo vést. Kromě několika regionů
nám z průzkumů vyplývá, že ve
skautských klubovnách se skautuje od pondělí do pátku, ve všech
místnostech a stále se v mnoha
městech i obcích míst v oddílech
nedostává. I menší městyse mají
mnohde pořadníky na členství,
věc, o které se před pár lety, když
problém začal hlavně v Praze, nesmělo moc mluvit, aby se neodrazovaly děti jinde...
Tím spíše je třeba na Vánoce
zvolnit, skauting není všespásný
a nemůžeme okamžitě, i kdybychom sebevíc chtěli, uspokojit poptávku všech rodičů a dětí. Jsme
sice v módě, ale i tak se musíme
otáčet za sebe – zvládneme nové
oddíly? Zvládnou kapitáni a kapitánky dvakrát v týdnu vysilující
schůzky benjamínků a hordy žabiček? Co budou dělat na táborech?
Je dobré býti vůdci na plný úvazek,
odhazovat vlastní soukromý čas,
upozaďovat partnerské vztahy ve
jménu skautingu? Rychlá doba na
nás všechny klade mnoho a mnoho nároků a teď ke konci roku je
dobré se zastavit, zvolnit, zabilancovat si a alespoň trochu s odstupem se pokusit si vyhodnotit, co
a jak děláme. Musíme, a to říkám
s důrazem na toto imperativní sloveso, mít v rovnováze počty členů,
kvalitu skautské výchovy a oddílové činnosti a také nezapomínat na
svůj život, své zájmy a soukromí.
Jen tak budeme pěstovat skauting
udržitelný, silný.
Přeji vám proto, abyste v tom
předvánočním shonu, víru, plánování, navštěvování našli čas také
pro sebe, pro své blízké, na ohlédnutí za uplynulým rokem a i na
ocenění a zklidnění sebe sama.
Sestry a bratři, za sebe i celý
HKVS nám všem přeji klidné a pohodové Vánoce a šťastný vstup do
nového roku 2019.
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Zprávy z HKVS »

zprávy z hkvs
HKVS zasedal v listopadu a pak
v prosinci už tradičně na Tortuze.
Mezitím proběhl sraz VS v Plzni.
Kromě množství drobné agendy,
účtování akcí, pořádání Raftového víkendu, schvalování půjček
z fondu aktivit, konzultace a tvorby připomínek a podkladů by
neměly zapadnout hlavně následující body:
STEZKY – SKAUTSKÝ NOVÁČEK
Programový tým se s HKVS shodl, že skautský Nováček bude nově
společný pro vodní i suchozemskéskauty, vodácké věci budou do
knížečky zahrnuty. Dolaďuje tým
pod vedením Martiny Adamcové.
DRUHÝ DÍL VODÁCKÝCH DOPLŇKŮ STEZKY
Pod vedením Kuldy jsme vyřešili zbylé připomínky a postoupili

dále kompletní vodácké doplňky
do druhého dílu revidované stezky. Nové stezky vyjdou na jaře tak,
aby se mohly použít už na tábory.
ČLÁNKY DO ČASOPISU PÁDLER
PRO ROK 2019
Eliška Ebelová – Šisule bude pro
rok 2019 koordinátorkou a redaktorkou dvojstránky vodních
skautů v časopise Pádler. Máte-li
nějaké návrhy, či náměty, pište
na: eliska.ebelova@gmail.com
NOVÉ KROJOVÉ ŠÁTKY?
Pracovní komise VRJ a Náčelnictva dokončila návrhy nových šátků „postupek“, kdy barvy budou
dle věkových kategorií, lemy budou vždy o kategorii výše (starší).
HKVS se jednomyslně usnesl, že
pokud mají být barvy stejné pro
suchozemce i vodáky, je třeba pro

skautský věk, kde se nyní lišíme,
být zachována barva modrá; navrhovaná petrolejová není vhodná. Tj. pravděpodobně spějeme
k variantě (zatím není schváleno),
že šátky stejné, jen pro skautskou
kategorii budou mít vodáci zachovánu modrou.
INDIVIDUÁLNÍ
KAPITÁNSKÁ
ZKOUŠKA 2019
Od jarního srazu bude možné
plnit kapitánskou zkoušku individuální formou, předsedou
zkušební komise bude Hvězdář.
Podmínkou bude mít absolvovanou nebo absolvovat zkoušku vodáckého minima nebo kurz vodní
turistiky (nebo dřívější kvalifikaci
Instruktor vodní turistiky). Detailní informace budou zveřejněny
na webu v lednu.
CEDNÍK

vodácké Desetikoruny k 17. prosinci
Všechny očekávané příspěvky
v tomto roce už dorazily. Ale na
účtu se objevila ještě jedna platba
v hodnotě 100 zdatných vodních
skautů a skautek s komentářem:
„Kdysi 33. přístav – ráda přispěju, i když už nejsem činná
a aktivní, tímto daruji HKVS pro
potřeby skautíků. Děkuji. Veverka“
No neudělalo vám také radost,
že nám fandí i ti, co už aktivně neskautují? Mě to zahřálo.
Děkujeme,
HVĚZDÁŘ
Více na hkvs.cz/10kc
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
2019 TO U JEDNOTKY EV.Č. 114.05
BUDE VAR. SYMBOL 991911405).
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přehled agendy HKVS
Níže předkládáme takový méně
typický článek v rámci eKP. Občas
slýcháme z různých stran, že bratři a sestry nevědí, co všechno vlastně HKVS dělá a k čemu vlastně je.
Rozhodli jsme se proto, i s ohledem na blížící se volby nového
HKVS v listopadu 2019, shrnout
naši agendu tak, jak ji v současné
době máme. Sepsali jsme jak úkoly, které nám vyplývají ze Stanov
Junáka – českého skauta a z obecných předpisů Junáka i státu, tak
i agendu, kterou prostě tradičně
či z jiných důvodů zajišťujeme či
zaštiťujeme až po věci vyloženě
zbytné a věci, které nám nikdo
nenařizuje, ale považujeme za
vhodné je dělat (v textu modrou
barvou). Váhali jsme nad pojetím
textu, nakonec jsme jej nechali,
jak jsme je sepsali – v prostých
bodech podle funkcí a současně
v závorkách, kdo ze současných
členů HKVS jak volených (Cedník,
Kulda, Pumpa, Hvězdář), tak jmenovaných či z titulu funkce krajských kapitánů je má na starosti.
A co je potřeba umět, nebo s čím
je potřeba mít zkušenosti? Většina agendy HKVS je celkem jasně
daná, s jasnými a předem známými termíny, kdy mají být věci hotové, podobně jako v oddíle nebo
v přístavu či středisku. Základem
je tedy schopnost samostatně
pracovat na domluvených úkolech, popř. nebát se včas si říct
o pomoc. U některých agend je
potřeba komunikovat s ústředím,
dalšími dobrovolníky apod. (i když
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se do toho zrovna nechce). Dále
je potřeba mít alespoň rámcový
přehled i o ostatních agendách
(není nutné úplně o všech), aby
byla možnost v rámci Kapitanátu společně rozhodovat a jednat
a také vykrývat výpadky jednotlivců (nemoc, státnice, dovolené,
porody…).
Nezakrýváme, že agenda je obří
a že HKVS nutně potřebuje posily,
aby dále mohl fungovat. Na konci textu jsou body, nebo chcete-li
úkoly, agendy, se kterými je možné pomoci ihned i bez čekání na
zvolení pro další volební období
2019–2022. Kdo byť i jen trochu
uvažuje o tom, že by se posunul
dál, výš, postupně se připravil na
kandidaturu a s HKVS spolupracoval či se stal jeho členem, neváhejte nás kontaktovat (kapitan@
hkvs.cz). Základní kvalifikací je
chuť, samostatnost, smysl pro odpovědnost a i vytrvalost.
HLAVNÍ KAPITÁN (CEDNÍK)
¶¶ statutár zvláštní organizační
jednotky Kapitanát vodních
skautů, tj. jednotky, která pro
HKVS zastává funkci právnické
osoby (odpovědnost za hospodaření, pořádání akcí)
¶¶ člen Náčelnictva
÷÷ reprezentace vodních skautů
a prosazování věcí pro VS důležitých
÷÷ ostatní agendy vrcholného
orgánu organizace (Náčelnictvo se schází víkendově
zpravidla 6x za rok)

÷÷ projednávání a připomínkování dokumentů
÷÷ je-li členem pracovních skupin Náčelnictva, tak i jejich
činnost
÷÷ reprezentace Junáka na různých akcích
HLAVNÍ KAPITÁN / ZÁSTUPKYNĚ HK
¶¶ svým
podpisem
parafuje,
schvaluje a přijímá odpovědnost za řídící akty (vyhlášky)
HKVS, zápisy, dohody, smlouvy,
apod. (Cedník, Kulda výjimečně)
¶¶ vydává rozhodnutí a pokyny
jednotkám vodních skautů
(skautIS, VzA, atp.) – (Cedník,
Kulda v nepřítomnosti Cedníka)
¶¶ zprávy a články o činnosti HKVS
(výroční zprávy, zprávy do KP,
zprávy pro VRJ a Náčelnictvo)
(Kulda, Cedník)
¶¶ úvodník do KP (Cedník)
¶¶ jednání s organizacemi, lobbing v rámci vodácké problematiky, apod. (Cedník)
¶¶ reprezentace VS při významných příležitostech (závody,
recepce, pohřby, významné
schůze) (Cedník, Kulda, Hvězdář)
¶¶ řízení jednání HKVS (Cedník,
Kulda)
¶¶ příprava celoročního plánu
HKVS, příprava programu na
zasedání včetně pozvánek,
zápisy včetně finální úpravy
a zveřejnění (Kulda)
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Protože je Junák členem WOSM
i WAGGGS, tradičně platí, že kapitánem je muž nebo žena, jeho
zástupcem pak osoba opačného
pohlaví.
KAPITÁNSKÁ POŠTA
¶¶ tvorba redakčního plánu (Kulda, Škvrně, Cedník)
¶¶ shánění autorů + komunikace
s nimi (Kulda, Škvrně, Cedník)
¶¶ příprava článků na sazbu, kompletování, korektury (Kulda, Anténa)
¶¶ sazba (Škvrně)
¶¶ korektury (Cedník + občas jeho
máma)
¶¶ zveřejňování – web HKVS (Kulda, Hvězdář), casopisy.skaut.cz,
články, FB, emailové rozesílání
(Kulda)
VYHLÁŠKY HKVS
¶¶ sledování předpisů Junáka (Cedník, Hvězdář)
¶¶ hlídání aktuálnosti vyhlášek
HKVS, příprava aktualizací
(Hvězdář)
VÝCHOVNÝ PROGRAM
cíl: vodní skauti budou mít k dispozici programové prostředky pro
všechny věkové kategorie v souladu s cílem skautingu, jeho principy
a za použití skautské metody, to vše
s ohledem na vodácká specifika.
¶¶ Vodácká adaptace oficiálního
programu Junáka – příprava,
shánění autorů, připomínkování, zpracování připomínek,
komunikace s koordinátory
(Kulda, od září pracovně)
÷÷ vodácké doplňky stezky
÷÷ vodácké
odborky,
vlčci/

KAPITÁNSKÁ POŠTA

světýlka
÷÷ vodácká část dětských handbooků
¶¶ pracovní listy pro předškoláky
s vodáckou tématikou – shánění autorů a komunikace s nimi
(Kulda)
¶¶ Zapojení VS do pracovních skupin Junáka:
÷÷ Revize stezky (Pumpa)
÷÷ handbook pro dospělé (Renča)
÷÷ tým odborek, světýlek a vlčků
(Kulda, od září pracovně)
¶¶ Mod/kré stránky
÷÷ Světýlko (Pumpa)
÷÷ Skaut (Vezír)
÷÷ zveřejňování na webu HKVS
a v časopisech (Kulda, Hvězdář)
¶¶ prostor v ostatních časopisech
(neřešíme pro nedostatek kapacity)
VZDĚLÁVÁNÍ
cíl: funkční systém postupného
vodáckého vzdělávání, které navazuje na celkový vzdělávací systém
Junáka. Zajištění Zkoušky vodáckého minima (ZVM) a Kapitánské
zkoušky (KZ).
¶¶ zajištění KZ – KLŠVS sudé roky
(King, Silva), individuální KZ
(IKZ) liché roky (Fialík 2017,
Hvězdář 2019)
¶¶ Podpora vodáckých vzdělávacích kurzů – pomoc s tvorbou
projektů, se zkvalitněním vzdělávacího programu, instruktorská a lektorská činnost
÷÷ ČLK VS Námořní akademie
(Pumpa, Vezír, Cedník – lektor)
÷÷ ČLK SEALs (lektoři – Kulda,

Hvězdář, Cedník)
÷÷ KLŠVS (v týmu nebo komisi
Kulda, Hvězdář, Cedník)
÷÷ IKZ (Fialík, Hvězdář, Cedník,
Kulda, Olda, Vezír)
÷÷ Kapka HKVS (Fialík, Hvězdář)
÷÷ Víkendy divoké vody (Fialík,
někdy lektorsky Hvězdář, Cedník, Kulda)
÷÷ raftový víkend (Cedník, Hondzik)
÷÷ Lodní tesař (Hvězdář, Flint)
÷÷ ZIII, VMP, HEBE (Hvězdář)
¶¶ sjednocení obtížnosti pro absolvování vodáckých zkoušek
mezi jednotlivými pořadateli
(Fialík, Hvězdář, Cedník, Kulda)
¶¶ akreditace Kurz vodní turistiky
(Cedník, Fialík)
¶¶ Příručka ke kapitánské zkoušce
(Cedník, další autoři Hvězdář,
Kulda, Vezír, Fialík)
¶¶ komunikace s Odborem vzdělávání činovníků a činovnic (Fialík
člen, dále Cedník, Hvězdář, Kulda)
¶¶ příprava a vydávání dekretů
k vodáckým kvalifikacím, evidence, odznaky (Hvězdář)
SRAZY VS
cíl: (může být i jinak, Kapitanát
si určuje): srazy 2x ročně, sraz je
dotovaná vzdělávací akce, snaha
o vodácký program zejména oblastí KZ, snaha srazy otevřít pro všechny se zájmem o vodácká témata,
nejen VS, od 2019 cílený program
pro IKZ
¶¶ šéf týmu srazů (Kulda, v týmu
Boženka, Viki, Bobina)
¶¶ manuály pro programový tým
i tým zázemí na webu
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HOSPODAŘENÍ (Hvězdář)
¶¶ zpracování rozpočtu a zprávy
o hospodaření
¶¶ řádné vedení účetnictví ZvOJ
KVS
¶¶ daňové přiznání
÷÷ transparentní vedení hospodaření KVS
÷÷ materiální potřeby sítě VS
(slevové programy, půjčky,
apod.), centralizované zprostředkování nákupu materiálu a slev pro oddíly vodních
skautů
¶¶ zakázková výroba věcí nutných
pro naši činnost
÷÷ P550
÷÷ části takeláží k P550
¶¶ vodácké desetikoruny – propagace, vybírání, zpracovávání
průběžného stavu, hospodárné
využívání
¶¶ Severka – posouvání projektu
¶¶ sledování dotačních a grantových programů
¶¶ péče o majetek Kapitanátu
(pořizování, pronájmy, údržba,
odpisy a převody do užívání přístavů)

KAPITÁNSKÁ POŠTA

AKCE A ZÁVODY
¶¶ Napříč Prahou – přes tři jezy
(šéf Hvězdář)
¶¶ Skare (šéf Olda)
¶¶ Navigamus (šéf Šotek)
¶¶ Lodní komise (Flint, Olda, Hvězdář)
÷÷ kontrola a vývoj pravidel závodů
÷÷ vývoj lodí a zvyšování bezpečnosti při plavbě
÷÷ podpora soutěžních akci
¶¶ Podpora menších závodů – pohár přístavů (Olda)
ORGANIZAČNÍ AGENDA
¶¶ registrace (Hvězdář)
¶¶ volby (Hvězdář)
¶¶ kontakty (Hvězdář)
¶¶ skautIS (Hvězdář)
¶¶ komunikační kanály (Hvězdář)
¶¶ Komunikace s krajskými kapitány, prohlubovat jejich spolupráci s oddíly VS (Cedník + všichni)
¶¶ komunikace s úřady a kanceláří
ústředí Junáka (Hvězdář, část
agendy Cedník)
¶¶ vyznamenání (Hvězdář, Kulda,
Cedník)
÷÷ medaile Bronzového bobra
÷÷ Řád stříbrného bobra + komunikace se Sborem nositelů

(Hvězdář, Cedník)
÷÷ ostatní
÷÷ propagace, evidence, předávání, zprávy
KOMUNIKACE A PR
¶¶ Tok informací ke všem oddílům
VS a všem zájemcům o vodácké
dění (Hvězdář)
¶¶ Spolupráce s jinými vodáckými
organizacemi, společný lobbing
(např. SVoČR, SPS, VZS, VŠZ...)
(Hvězdář, Cedník)
¶¶ Autorita v oblastech vodáckých
sportů, jachtingu a bezpečného
pohybu na vodě a v jejím nejbližším okolí, spolupráce s VRJ
– vliv na předpisy ovlivňující vodáckou činnost (Cedník, Hvězdář)
¶¶ Web HKVS (Hvězdář, Kulda –
pouze aktualizace nezbytných
informací)
¶¶ články na web – zveřejňování
(Hvězdář, Kulda, Tik)
¶¶ časopis Pádler – 4 články za rok
– vymýšlení témat, shánění autorů, komunikace s redakcí (Cedník)
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KOMUNIKACE SE ZAHRANIČNÍMI VS
¶¶ aktivní účast na Eurosea (1x
za 2 roky, 5 dní v září) (Cedník,
Hondzik, Kulda)
¶¶ zapojení do mezinárodní spolupráce (Cedník, Hondzik)
¶¶ spolupráce na grantech (Cedník)
¶¶ Odysseus group (Hondzik)
KOMISE
HKVS po svém zvolení sestaví programové prohlášení a určí
šéfy komisí, pro které se rozhodne
dle programu činnosti, a zadá jim
práci.

S čím můžeš pomoci
hned?
¶¶Kapitánská pošta – příprava
článků na sazbu, kompletování, korektury – nutné ovládat
dobře český jazyk – pravopis,
zásady psaní textů (typografické zásady se lze snadno doučit) (Kulda)
¶¶ kurzy ZIII, VMP, HEBE – vedení
akcí, které jsou lektorsky zajištěny – komunikace s účastníky, agenda akce ve SkautISu
(Hvězdář)
¶¶ příprava a vydávání dekretů
k vodáckým kvalifikacím, evidence, odznaky (Hvězdář)
¶¶ vedení účetnictví, nebo některých jeho agend (Hvězdář)

¶¶péče o web HKVS, samostatné
sledování dění VS a zajišťování
článků (všimnout si, že budou
Tři jezy, že vyšla Vodácká příručka, že proběhl Navigamus,
...), aktualizace informací, zveřejňování článků (Hvězdář,
Kulda)
¶¶ cíleně monitorovat vodácké
věci ve Skautském archivu (Cedník)
¶¶ časopis Pádler – stránka VS 4x
ročně – komunikace s redakcí,
témata článků + shánění autorů (Cedník)
¶¶ výroční zpráva – připravit výroční zprávu pro grafiku, tj.
zkompletovat texty a fotky
(Kulda)
¶¶ inventura věcí a soupis a nabízení majetku HKVS (Hvězdář)
¶¶ získávání slev u výrobců a prodejců vybavení, u pořadatelů
odborných kurzů; jejich propagace (Hvězdář)
¶¶ fotogalerie reprezentativních
fotek VS (výběr fotek z různých
akcí, zajištění autorských práv
a původní velikosti, nakopírování na disk) – samostatné vedení (Kulda)

¶¶ FOTO – ARCHIV FOTOGRAFIÍ HKVS A KLŠVS, PETR VÁŇA A MICHAL JANATA – KALICH

Jarní sraz VS bude v Hradci Králové
Jarní sraz proběhne v termínu
5.–7. 4. 2019 v Hradci Králové.
A co se chystá za programy?
¶¶ Splutí Orlice,
¶¶ bazén,
¶¶ prohlídka města,
¶¶ návštěva hvězdárny,
¶¶ opravy laminátových lodí,
¶¶ seznámení s novou stezkou pro
skauty a skautky,

KAPITÁNSKÁ POŠTA

¶¶ prohlídka Štičí vily aneb jak
zapojit oddíl do kompletní rekonstrukce klubovny.
Těšíme se na Vás!
Za pořadatelský tým Kulda
Kdy: 5.–7. 4. 2019
Kde: Hradec Králové
Kontakt: srazyvs@hkvs.cz
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Ocenění oskara stříbrnou medailí
V předvečer svátku svatého Václava se v Senátu Parlamentu ČR
konalo předávání Stříbrných pamětních medailí předsedy Senátu. Ocenění letos dostal i Otokar
Randák – Oskar za svoji celoživotní práci a postoje. Měl jsem tu
čest Oskara do Senátu doprovázet
a musím říci, že dojetí, skromnost
a životní příběhy mnoha oceněných a i Oskara samotného, který si
medaile velice váží a považuje ji za
ocenění „pro všechny vodní skauty, za to, že dělají správnou věc“
jen umocňovaly pro nás mladé tu
památnou chvíli. Po proslovech
a udílení bylo krátké pohoštění,
a pak už Oskar nervózně pokukoval po mně, aby „víc nezdržoval“
a abychom odjeli domů. Sice trval
na tom, že pojede tramvají, ale
senátní tajemnice prosadila, že
se svezeme senátním superbem
až k Oskarovi domů. Setkání se
zúčastnil i Michal Bůžek – Nemo
z pražské Čtyřky, člen Jamoddílu

KAPITÁNSKÁ POŠTA

¶¶ FOTO – DAVID SVOBODA – CEDNÍK
Otokara Randáka, tak snad mu
setkání s naší živoucí legendou
a jejím životním příběhem připomenulo, že skauting neměl vždy

ve dvacátém století lehkou cestu.
Oskare, blahopřejeme!

CEDNÍK
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odborka – mezinárodní skaut
Nová odborka Mezinárodní
skaut/ Mezinárodní skautka si
klade za cíl ukázat skauting mimo
Českou republiku. Odborka má tři
hlavní témata: kontakt se zahraničními skauty, použití zahraničního programu v oddíle a účast
na zahraničních akcích. Můžete
si dopisovat se skauty z Ameriky,
stáhnout si a plnit si leteckou odborku britských skautů, ale zdaleka nejzábavnější je zúčastnit se
akce zahraničních skautů nebo
vzít zahraniční oddíl na akci s vaším oddílem.
NO, A JAK NA TO?
Pokud chcete vyrazit sami, nejlepší, co můžete udělat, je podívat se do mezinárodní sekce
Křižovatky. Zrovna teď běží přihlašování do servisního týmu na
několik akcí, jako je například Evropské Jamboree 2020 v Polsku,
americké skautské tábory nebo
skautského centra v Alpách příští
rok.
Pokud chcete obohatit program
celého oddílu, můžete se vydat
na tábor s oddílem ze zahraničí.
Na Křižovatce najdete články popisující, co to obnáší a jak taková spolupráce může vypadat po
finanční a organizační stránce.
Tábor s cizím oddílem se dá dělat
s vlčaty i rovery, na louce i na vodě.
Je to pro všechny nezapomenutelný a obohacující zážitek. Pokud
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hledáš, kam vyrazit, nebo naopak
chceš, aby zahraniční skauti přijeli za vámi, je na Křižovatce mapa,
na kterou můžeš přidat svůj tábor. Vyplatí se taky napsat na zahraniční odbor nebo kouknout na
Facebook Mezinárodní skauting.
Zahraniční návštěvu lze vzít i na
vodní puťák, pro nalezení vodních
skautů v jiných zemích Evropy se
můžete podívat do skupiny European Sea Scouting na Facebooku
nebo se ozvat Odysseus skupině
spravující kontakty na evropské
vodní skauty.
S oddílem lze vyrazit i na jinou
mezinárodní akci než tábor, viz
například Pavlínčin článek v této
kapitánské poště o výpravě na setkání finských vodních skautů Satahanka XII.
POKUD HLEDÁTE ZAHRANIČNÍ AKCI NEBO ODDÍL SE KTERÝM
SPOLUPRACOVAT, PODÍVEJTE SE
NA INFORMACE ZVEŘEJŇOVANÉ
ZAHRANIČNÍM ODBOREM:
Web: krizovatka.skaut.cz/oddil/
mezinarodni
Mail: international@skaut.cz
FB: @mezinarodniskauting
Pokud chcete kontaktovat vodní skauty, obraťte se na Odysseus
group, která spravuje kontakty na
evropské vodní skauty:

Web: seascouts.eu
Mail: odysseus@seascouts.eu
FB: skupina European Sea Scouting
Některé akce níže nemají web.
V případě zájmu kontaktujte
Hondzika – hondzik@skaut.cz
Pár blížících se skautských vodáckých zahraničních akcí:
¶¶ Belgie
÷÷ 2019, březen - květen, Brugy
– Blue flag – vodácké závody
hlídek 12+ (plachtění, veslování, ...)
¶¶ Slezsko
÷÷ 2019, květen – sjezd Odry,
4 dny
¶¶ Litva
÷÷ 2019,
červenec/srpen
–
Baltic Jamboree
¶¶ Řecko
÷÷ 2019, červen (3 dny) – Spetses – mezinárodní regata –
dospělí
÷÷ 2019, září/ říjen – dětské plachetní závody
¶¶ Dánsko
÷÷ 2020 – letní tábor vodních
skautů v kodaňské pevnosti
¶¶ Polsko
÷÷ 2020, léto, Gdaňsk – evropské Jamboree (www.ej2020.
org)
JAN MRKOS – HONDZIK,
hondzik@skaut.cz,
ČLEN ODYSSEUS GROUP
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Satahanka XIII,
aneb jak se plachtí ve Finsku
Na přelomu letošního července
a srpna nás vyrazila necelá dvacítka z 4. přístavu Jana Nerudy
na třináctý ročník mezinárodního finského kempu Satahanka. Za
týden jsme si tu vyzkoušeli „sea
scouting“ na malých i velkých plavidlech s plachtami i bez, pocvičili
konverzaci v cizích jazycích a zakusili jiný kraj i jiný mrav přímo
ve finských rodinách.
Po příletu do Helsinek jsme měli
chvíli, abychom si prošli centrum
města, než nás autobus odvezl na
zhruba 80 km vzdálené východní
pobřeží Rönnas, Loviisa. Dorazili
jsme o den dřív než většina účastníků, a tak jsme se připojili k pracím při chystání kempu – postavili
jsme několik mostků, postavili
pár velkých stanů a vymýtili část
pobřeží pro přistávání malých
lodí. Celkový počet účastníků byl
1300, bylo tedy co chystat.
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PLACHTĚNÍ, MOŘE A MOTORY
Nejzajímavějším z programů pro
nás určitě byly plachetnice. Finské
oddíly na Satahanku dopravily 31
lodí různých velikostí a měli jsme
tak příležitost trénovat samostatně na úplně malých cvičebních
„dinghies“, ale i kormidlovat, navigovat a přehazovat plachty na
všelikých plachetnicích. Vyrazit
jsme mohli i na velká neoplachtěná plavidla, či potrénovat jógu na
paddleboardu. A abychom se nenudili ani na souši, byla možnost
zabývat se třeba naukou biologie
mořské zátoky, rukodělkami, nebo
údržbou a fungováním lodních
motorů.
Kromě denního programu byl
nachystán i volnočasový program
pro různé věkové skupiny, mlaďoši měli svůj stan s koberečkem
na večerní dýchánky, roveři mohli
vyzkoušet kromě nočních plaveb
a nočního saunování třeba i noční nácvik ztroskotání a nocování
na záchranném nafukovacím ostrůvku. Ztroskotanci byli nadšení!
Vyrazili jsme také na puťák a na
výlet do starobylého městečka
Porvoo.

ORGANIZACE KEMPU
Aby vše fungovalo, bylo 1300
účastníků rozděleno do pěti různých „podtáborů“ (subcampů),
přičemž každému takovému
„podtáboru“ náležel nejen určitý
symbolicky oplocený prostor pro
táboření, ale také určitý čas vydávání jídel a různě poskládaný
program, abychom se prostřídali
na lodích. „Podtábor“ měl samozřejmě i svoji nástěnku a zodpovědnou osobu, která organizovala
a pomáhala s registrací na jednotlivé aktivity.
Vzhledem k tomu, že šlo o mezinárodní akci, které se kromě
1300 Finů účastnilo i zhruba 80
zahraničních účastníků, bylo třeba nás cizozemce zapojit. Každá
zahraniční skupina dostala svého „mezinárodního pilota“, který
jí pomáhal se zorientovat a někdy třeba i překládal informace
z finsky psaných nástěnek (s finsky psaným programem a jídelníčkem jsme zpočátku bojovali).
Kromě české výpravy z Prahy a Liberce přijely početné skupiny izraelských a francouzských skautů
a také menší skupinka ruského
bezlepkového oddílu celiaků.
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V RODINÁCH
Po skončení tábora si naši českou skupinu rozebraly finské rodiny a 3 dny jsme strávili v jejich
péči, rozděleni po malých skupinkách do různých koutů Finska.
My bydleli v rodině zahradníků,
částečně v chatičce, do které jsme
dojížděli na kole, a částečně přímo
u nich doma. Navštívili jsme přitom příbytky snad půlky vesnice,
ochutnali sladké „mämmi“, strávili jsme den na ostrůvku a šlehali
se v sauně březovými větvičkami.
Každá skupinka v každé rodině zažila ale něco jiného.
A světe div se – z domácí pohostinnosti se povedlo všem účastníkům vrátit včas a sešli jsme se
šťastně na letišti k cestě zpět.
ZKUŠENOSTI A POSTŘEHY
S čím jsme přijeli zpět? Vezměme to stručně: plachtění na moři
je legrace i um, Finové všech věkových kategorií hovoří anglicky,
Češi všech věkových kategorií po
týdnu v akci hovoří jakýmkoli jazykem. Plachta kosatka se řekne
finsky „keulapurje“. Hlasitý budíček může být ještě hlasitější. Saunu pro padesát osob lze postavit
ve vojenském stanu s pěti kamny,
ale i na voru. Sauny, sauny, všude
sauny! Kamna v sauně se polévají
vodou, čímž vzniká pára a akutní horko. Ovocnou šťávu lze solit
(ale není to moc dobré). Mluvení
o pravidlech neznamená nutně
dodržování pravidel. Ešusy se nosí
v pytlíku a věší na speciální háčky.
Dezinfekci neuniknete. Ve Finsku
frčí Instagram, naopak Facebook
už je pasé. A namísto „kanadský
žertík“ by se mohlo říkat „finský
džouk“.
A ještě praktický postřeh, je potřeba dát při přípravě pozor na
detaily, ale zároveň lze mnoho
věcí vyřešit i na místě. My jsme
například byli překvapeni, že se
nás starších dle věku týkají směny
o 4-8 hodinách práce denně, přestože jsme se nehlásili do „servis
týmu“. Byla by to čára přes rozpočet, protože bychom se nedostali
na lodě. Naštěstí jsme práci mohli
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splnit nočními hlídkami a výdejem jídla, takže vše klaplo.
A naše doporučení? Pokud můžete, vyražte s oddílem do ciziny,
nebo se s cizím oddílem družte u nás. Poznáte jiný kraj, jiný
mrav, jiné aktivity a jiné přístupy,
mladší členové výpravy se otrkají
a celkově zjistíte, že na to máte.
Nenechte se zdrchat počátečními
zádrheli a užijte si výlet!

Satahanka XIII
Kde: Finsko – Rönnas, Loovisa
Kdy: 30. 6. – 6. 8. 2018
Počet účastníků: přes 1300
Počet lodí: 31
Web: satahanka.fi
Koná se: každých 5 let
Letošní video online:
Satahanka XIII Aftermovie

PAVLÍNA KROUPOVÁ
– PAVLÍNKA,
pavlina.kroupova@seznam.cz,

https://www.youtube.
com/watch?v=viJDfxH9Fyg
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Schůzka na Novém Zélandu
Už nějakou dobu pobýváme na
Novém Zélandu. Uzlík tady potkala skauty v obchodním domě
a vzala si na ně kontakt a už se
byla podívat na jeden místní
workshop o meteorologii. A dnes
se jdeme podívat na skautskou
schůzku společně. Jedná se o přístav (středisko) CALLIOPE Sea
Scouts AUCKLAND. Asi by bylo
dobré zmínit, že já a Uzlík jsme
vodní skauti, takže jsme rádi, že
nás osud zavál opět k vodním
(mořským) skautům.
Mají nádhernou klubovnu, přímo na pobřeží, vedle klubovny
mají své lodě, na kterých plachtí, a taky zde stojí jiné lodě, ne
jen jejich, ale spousta jiných obrovských plachetnic, které znáte
jen z pohádek nebo filmů. V přízemí klubovny mají další lodě
na plachtění a záchranný člun,
a když vyjdeme po schodech do
patra, otevře se nám veliký sál,
který trochu vypadá jako malá
tělocvična a je propojen s malou
kuchyní, oddělenou od sálu právě
kuchyňskou linkou. Na stropě je
rozvěšena vlajkosláva (vlajkoslávou se zdobí jen zakotvené lodě
s výjimkou slavnostní plavby, používají se na ní vlajky mezinárodní
vlajkové abecedy). Přímo naproti
vchodu do místnosti se nachází
dřevěné kormidlo. Je to naprosto
dechberoucí, stojím u kormidla
a koukám se ven z okna na oceán a v myšlenkách se plavím na
širém moři. Na zdech visí nástěnka se základními uzly a za mými
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zády je oddílový stěžeň s vlajkou
Nového Zélandu, která se na začátku schůzky vztyčuje a na konci
schůzky za zvuku lodního zvonu
zase snímá. V myšlenkách jsem si
hned vzpomněl na naši první klubovnu 20. oddílu Kadeti a potom
28. Atlantického oddílu. Nevypadala sice takto, ale některé prvky
byly podobné. Dřevěné a provazové motivy a námořní tématika.
Jdeme ven na pláž a vítáme se
s vedoucími stiskem levice. Na pláži ve vykopané díře plápolá oheň.
Vůdci mají modré krojové košile,
černý šátek a bílý turbánek a jiné
nášivky než známe z Čech. Ale nad
přední kapsou je jasně vidět nášivka s nápisem: LEADER. Děti (9
– 12 let) sedí okolo ohně, jsou to
dívky a jeden chlapec. A něco opékají, není pochyb, opékají marshmalow! První si najdu nějaký
klacík na pláži, ale marshmalow
s písečným nádechem není úplně top. Naštěstí vedoucí rozdává
opékací špejle. Tak opékáme marshmalow a vysvětlujeme dětem,
co opékáme u nás a kde vlastně ta
naše Česká republika je. Tady na
Zélandu totiž špekáčky a chleba,
jak je známe z Čech, neseženete.
Některým účastníkům taky ukazujeme fotky, na čem plachtíme
u nás. Užíváme si to, dětem občas
předmět opékání vzplane a oni
se tomu smějí, anebo se jej snaží
uhasit. To není jako když vám hoří
konečky špekáčku, tady je to konečná, naštěstí opéct marshmalow je otázka několika okamžiků.
A jak chutná? Povrch je trochu
křupavý a uvnitř sladká fantazie
ve formě teplého a sladkého krému. Nic zdravého, ale za to skvělého. Hřeje vás oheň a přítomnost
lidí stejných zájmů a stejné lásky
k přírodě a některým principům
a posloucháme vlny, které se tříští
o břeh. Neznáme se, ale jako bychom se znali odjakživa, Uzlíka
vidí podruhé a mě poprvé a je
to jako bychom sem chodili celý
život. Potom vidíme vedoucí, jak

Myšák
Michal Pásztor – Myšák

michal.pasztor1@gmail.com

do ohně dávají válečky v alobalu.
Jedná se o banán plněný čokoládou, ano vážně. Banán ve slupce
podélně naříznete a naplníte jej
čokoládou, pak to zabalíte do alobalu a dáte do ohně.
Jako hosté můžeme ochutnat
první a je to naprostá pochoutka. Po ohýnku se uklízí odpadky a oheň se zahlazuje a není po
něm ani památky. Děti se jdou
učit, jak hodit lano tonoucímu
v moři, trénují na souši, protože je
už šero a zima. Musí lano dohodit
do vzdálenosti 12 m a je vidět, jak
je to baví. Pak si jdou do klubovny
zahrát florbal. Potom je závěrečný
nástup, který vede jedna z dívek
ve věku cca 11 let. Nástup je krásný, uctivý, disciplinovaný. Mohl by
jim ho závidět leckterý chlapecký oddíl v Čechách. Líbilo se nám
tam. Těšíme se na další společné
zážitky.
MYŠÁK

12

Ze slovenských vod »

Medzinárodný tábor Malta 2018
(Youth S.O.S)
20. až 28. augusta 2018 sme ako
vodní skauti mali tú česť zúčastniť sa na medzinárodnom projekte Youth Saving Our Seas na
Malte. Maltskí vodní skauti pozvali 5 krajín, a to Grécko, Veľkú Britániu, Írsko a naše Slovensko (10
vodných skautov), so zámerom:
vzdelávať účastníkov v oblasti
záchrany morí, rešpektovania životného prostredia a motivovať
mladých po návrate rozširovať
toto povedomie vo svojej krajine.
Naša cesta odštartovala na
hlavnej stanici v Banskej Bystrici,
odkiaľ sme cestovali vlakom do
Bratislavy, autobusom do Prahy
a z tade sme už leteli priamo na
Maltu. Prvú vec, ktorú sme pocítili, keď sme vystúpili z lietadla,
bola horúčava a ohromná vlhkosť.
Z letiska sme sa presunuli na naše
táborisko, kde sme sa hneď zoznámili s novými skautmi a vedením
tábora. Rozdelili nás do stanov
a začali sme sa ubytovávať. Samozrejme, ako praví Slováci sme
hneď bežali na pláž a nevedeli sa
dočkať chladnej vody. Pri prvom
ponore sme veľmi rýchlo zistili, že
toto je to miesto, kde budeme tráviť väčšinu svojho voľného času.
Keď sa začalo schyľovať k večeru,
prišla obrovská búrka. Podmylo
nám stany a všetci účastníci sa
museli na pokyn organizátora
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presťahovať do bývalých vojenských kasární, čo vôbec nebolo zlé,
pretože kamenné steny udržiavali
aspoň ako taký chládok. Ďalší deň
začal krásnym východom slnka
a výbornými raňajkami. Musím
sa pri jedle zastaviť, pretože to čo
nám varili bolo niečo neskutočné.

Maltská kuchyňa sa razom stala
jednou z mojich obľúbených. Porcie, ktoré dávali malým vĺčatám,
boli asi tak veľké ako naše porcie
pre veľkých roverov, no vĺčatá sa

Ester, divoch
Laura Lievajová – Ester,
Adrián Janák – Divoch
Slovenský skauting, 59.zbor Banská
Bystrica Barbakan, 1.oddiel vodných
skautov Fleur de Lis

do toho s chuťou púšťali a my sme
len s otvorenými ústami pozerali ako to do seba bez problémov
natlačili. Vráťme sa ale k programu. Každý jeden deň bol zameraný buď na znečistené moria,
záchranu morských živočíchov, či
znečistenú pitnú vodu na Malte.
Každý deň sme mali prednášky
a workshopy na tieto témy dňa.
Často nás brávali na výlety po ostrove, aby sme sa na vlastné oči
zoznámili s danou problematikou.
Výlety sme mali napríklad do
záchrannej stanice pre morské živočíchy, kde nám ukázali, ako taká
korytnačka dopadne, keď omylom
skonzumuje kus plastu. Iné výlety
boli do hotelov, v ktorých fungoval
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veľmi efektívny systém recyklovania odpadovej vody a tým pádom
šetrenie životného prostredia.
Výlety ale neboli iba edukatívneho typu, ale mali sme aj možnosť
prejsť sa ulicami hlavného mesta
Valetty, ktoré je jedno z najkrajších miest v akom som kedy bola.
Predtým ako sme vošli do mesta
sme sa rozdelili do skupín tak, aby
v každej bol aspoň jeden skaut
z každého štátu. Dostali sme hárok s úlohami, ako napríklad „naučte neznámeho človeka niečo po
slovensky”, „odfoťte sa s policajtom”, “okoštujte Pastizzi (známa
Maltská „buchta” :))” a podobne.
Najkrajší výlet a po prehodnotení aj najkrajší deň našich životov bol výlet loďou okolo dvoch
najväčších ostrovov Malty, Gozo
a Comino. Celý deň sme len ležali
na lodi (ktorá vyzerala ako pravá
pirátska), máchali sa v tyrkysovej
vode, šnorchlovali, skákali z lode,
spravili sme si dokonca aj menšiu
túru cez ostrov aby sme sa mohli
okúpať v známej Modrej Lagúne.
Jednoducho všetko bolo ako zo
sna.
Jeden deň nás prišla do tábora
pozrieť sama prezidentka Malty
Marie-Louise Coleiro Preca spolu
s manželom. So všetkými si potriasla rukou, venovala malé darčeky ako vďaku, že sa zapájame do
takýchto enviromentálnych tém
a máme okrem iného aj záujem
vzdelávať sa s problémoch ich
krajiny. Spolu s ňou nás navštívil
aj jeho excelencia, veľvyslanec Írskej republiky na Malte, Pádraig
MacCoscair. Spolu s prezidentkou
Malty otvárali oficiálne tento medzinárodný tábor. Ďalší deň prišiel
do tábora na diskusie aj Maltský
minister pre životné prostredie
Dr. José A. Herrera, ktorý s nami
preberal rôzne enviromentálne
témy a odpovedal nám na všetko,
čo nás zaujímalo. Na prednáškach
a workshopoch sme mali kapacity ako zástupkyňu Low Impact
Fisher of Europe, zástupcu Malta
Organic Agriculture Movement
a experta na úpravu vody a reverznú osmózu.
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¶¶ FOTO – LAURA LIEVAJOVÁ –

ESTER, ADRIÁN JANÁK – DIVOCH

Počas tábora, každý jeden večer
mala každá z piatich krajín svoj
vlastný Cultural Evening. To znamenalo kopec dobrého jedla a super zábavu. Samozrejme Malťania
mali v rámci svojho večera strašne veľa jedla a národných maškŕt.
Snažili sme sa okoštovať všetky,
no nie všetkým sa to podarilo pre
nedostatok miesta v žalúdku. Íri
nás pre zmenu zaskočili koláčmi
z bravčovej krvi, Gréci nás ponúkli výbornými syrmi a želatínovými cukríkmi v práškovom cukre,
u Britov to bol ich obľúbený čaj.
My Slováci sme sa nenechali zahanbiť a prekvapili sme chlebom
s masťou a cibuľou a domácou
kapustnicou! Kupodivu, všetci si
vychvaľovali slovenskú kuchyňu,
jedna Írka si dokonca vypýtala „recept“ na chleby s masťou a cibuľou. Keď sa tento nádherný týždeň
blížil ku koncu, niektorí si dokonca poplakali a posľubovali si, že
určite prídu jedny pozrieť druhých. Naša vďaka patrí Maltským
skautom ktorí tento projekt zvládli bravúrne, dali si s tým obrovské
množstvo námahy, ale určite to
stálo zato.
Teraz nám neostáva nič iné, len
sa tešiť na jarný výlet do Írska za
našimi novými kamarátmi :)
ESTER, DIVOCH
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POLSKÁ ŘEKA DRWĘCA
Nejdříve co o naší letošní polské řece uvádí Wikipedie: „Drwęca (německy Drewenz) je
řeka v severním Polsku. Protéká
územím Varmijsko-mazurského
a Kyjovsko-pomořského vojvodství. Je 252 km dlouhá. Povodí
má rozlohu 5500 km². Pramení
na východních svazích hory Dylewska Góra (Czarci Jar) v Mazurském Pojizeří v nadmořské výšce
191 m. Protéká lesnatou rovinou
na jihozápad a ústí zprava do Visly v nadmořské výšce 36,6 m ve
vzdálenosti 10 km nad Toruní ve
vesnici Złotoria.“
Pokud se nemýlím, „našel“ tuhle řeku kamarád Pípa už někdy
na přelomu roku, ale ještě týden
před odjezdem jsme si nebyli jistí, zda pojedeme právě ji nebo
si zopakujeme Wartu. Naštěstí
bylo na Wartě málo vody a museli bychom hodně přenášet, takže nakonec jedeme opět pro nás
neznámou řeku – Drwęca. Řekl
bych, že nikdo toho nelitoval, protože dle mého subjektivního názoru byla Drwęca druhá nejhezčí
polská řeka, kterou jsme od roku
2012 jeli (a možná, že byla i nejlepší).
V Bohumíně máme všichni sraz.
Přijíždí 6 aut, 24 účastníků (z toho
je 10 dětí) + pes, 9 lodí – prostě
nejpočetnější sestava za těch 7
let, co pravidelně sjíždíme polské
řeky. Nyní nás čeká už jen únavná
více než osmihodinová cesta na
sever – k naší řece Drwęca u městečka Mszanowie. Odrážíme od
břehu a mezi rákosím se pouštíme po proudu Drwęca. Překvapuje mne hloubka – neustále kolem
dvou metrů – tady strach s přetahování lodí mít nemusíme. Řeka
docela teče – odhaduju tak na 3-4
km/h, což je předpoklad k tomu,
abychom se zbytečně nenamakali. Naše denní úseky předpokládáme mezi 15-20 km.
Bezprostřední okolí Drwęca je
od roku 1961 přírodní rezervací.

KAPITÁNSKÁ POŠTA

Je to prý nejdůležitější ichtyologická rezervace v Polsku (ichtyologie = obor zoologie, který se zabývá
studiem rybovitých obratlovců
– známých je asi 25 000 druhů).
Já osobně moc ryb nepozoruju,
ale několik druhů kačen, labutí,
jeřábů, čápů i orlů zaznamená-

Dazul
Pavel Drábek – Dazul
drabek@lachim.cz
středisko Vsetín

¶¶ BRODNICA, FOTO – ARCHIV STŘEDISKA VSETÍN
vám. Nejsem ornitolog, ale tady
mi to přijde trochu jako ptačí ráj.
Řeka je většinou lemovaná lesem
nebo stromovým remízem nebo
a rákosem ohraničujícím louky.
To, co tady označuju souhrnným

pojmem rákos, je ve skutečnosti směs zřejmě skřípince, ostřice,
rdestu, puškvorce, stulíku, orobince… včetně onoho rákosu,
který převažuje. Na levém břehu
levotočivého meandru na úrovni
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osady Świecie je na samotě okázalá rekreační dřevěnice s širokými
kamennými schody k řece, upraveným trávníkem, altánkem s luxusním posezením a dřevěným
plotem oddělujícím tento prostor
od „pole namiotoweho“. Udržovaný prostor je pochopitelně privátní, ale polští kajakáři chystající
se k vyplutí na veřejném tábořišti nás informují, že tam sice nesmíme tábořit, ale pitnou vodu
si nabrat můžeme. Majitel této
usedlosti vyvedl k vodě potrubí
s pitnou vodou, aby si mohli vodáci životodárnou tekutinu kdykoliv volně doplňovat. Na vnější
straně pravotočivého meandru
mezi Nowym Dwórem a Brodnicí
je rozhledna, ze které lze pozorovat mokřadní ptáky. Šířka údolí je
tady cca 0,5–3 km. Řeka zde silně
meandruje a její tok je obklopen
vrbami, borovicovými lesy i sítí
kanálů schovaných v rákosí. Dno
údolí je ploché, bažinaté, na jaře
musí být úplně zatopené vodami
Drwęca.
Brodnica je malebné město, které dává vyniknout historickému
centru evokujícímu gotiku. Prohlížíme si jej z vody a je to zcela
určitě netradiční pohled. První
písemná zmínka o tomhle městě
je prý už z roku 1263. Zdejší hrad
začali stavět v roce 1305 a v roce
1380 dokonce postavili kostel
i nemocnici.
Sotva vyplujeme z katastru
Brodnice, obklopuje řečiště hustý
les z obou stran. Zdá se, že přírodní rezervace zde nebyla vyhlášena

jen formálně. Navíc se tu přes nekončící meandry pádluje velmi
snadno, protože proud je zde mírný a překážky téměř žádné. Díky
hloubce (odhaduju, že průměrná
hloubka je kolem dvou metrů) zde
zřejmě ani nikdy žádné přenášení přes mělčiny nemůže hrozit,
i kdyby byly stavy řek velmi nízké.
První činnost, kterou kluci a holky zahajují pár minut poté, co se
vyhrabou ze spacáků, je pokračování v nekončícím díle – výstavbě
kanálů a jezírek v písčitém břehu.
Překvapuje mne, že tahle nepříliš
strukturovaná stavba je funkční –
nahoře někdo z nich vlije do chaotické soustavy kýbl vody a přes
vyhloubené nástrahy, klopené zatáčky, vodopády i zadržovací hráze
se vlna obohacená o jemný písek,
prodere a šplouchne do tišiny Drwęca.

Dominanta města Golub –
Dobrzyň, cihlová pevnost, která
mi připadá jak pařížská Bastila,
než ji frantíci zbourali.
Předposlení den vyrážíme na
nejzazší část kosy Hel. Celá Helská
kosa je nejmladší částí polského
pobřeží. Před 200-300 lety prý byl
na jejím místě řetězec ostrovů.

Tohle je místo, kde 2800 polských
vojáků dokázalo klást odpor německé agresi víc než měsíc – zatímco část armády zahájila cestu,
která pro pětadvacet tisíc z nich
skončila v Katyni, Charkově a Kalininu střelou do zátylku z pistole příslušníka sovětské NKVD.
Němci na tomto místě vybudovali
největší baterie na světě a dokázali zde odolávat i po kapitulaci
až do 11. května 1945. Tyhle dramatické události i dnes připomínají betonové pozůstatky obrany
a těžké výzbroje rozmístěny v lesích a plážích. Vím, že kdekoho
to moc neoslovuje, ale děcka se
mnou nadšeně vylézají na střelecké kopule, radarové věže, útočiště
posádky… Pocity těch kluků, kteří tady zašli nebo prošli ohněm,
jsou nepřenositelné a jen obtížně
sdělitelné. Odmýšlím si roztodivné sgrafity, které zdobí přístupné
části, a děkuji Bohu, že jsem nemusel žádnou takovou betonovou
stavbu zažít „naostro“.
Před úplným usnutím si v hlavě
promítám vzpomínkový film prosluněné řeky s písečným korytem,
ranním oparem nad stany, dohořívajícím ohništěm, dětmi houpajícími se v hamakách, svlažujícími
koupelemi, skoky do
tůněk,
ohýbajícím
se rákosím …. Byla
to úžasně povedená
akce se skvělými přáteli. Moc bych si přál
ji zopakovat na další
neznámé řece.
DAZUL
(redakčně zkráceno
– originál oldskauti.cz/11-19-8-2018-plavba-po-polske-rece-drweca)

KAPITÁNSKÁ POŠTA
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účast vodních skautů na
celostátním kole zvas 2018
KARLOVY VARY
V oddíle máme převahu mladších členů, proto je pro nás ZVaS
každé dva roky větší výzvou než
Svojsíkův závod. Při přípravě vycházíme ze dvou pozitivních faktů:
÷÷ Požadavky ZVaSu jsou jasně
definovány v jeho pravidlech.
÷÷ Příprava se dá snadno začlenit do běžné oddílové činnosti.
Příprava u nás začíná v lednu,
kdy si s ostatními vedoucími rozdělíme jednotlivá témata (nikdy
se nejedná o one man show).
Potom si projdu staré přípravy
„svých“ témat a modifikuji je podle změn v pravidlech. Těch naštěstí není nikdy moc, a proto
tato fáze netrvá dlouho. Materiály mám většinou v elektronické
podobě (postahované obrázky), ty
se potom dají použít kdykoliv a dá
se s nimi dále pracovat. Ukázat
dětem například všechny květiny
nebo zvířata v přírodě je bohužel
nemožné.
Děti začínáme připravovat na
jarním táboře. Na tom je obvykle

dost času na přípravu „pod střechou“ i venku. Přípravu ničím nemaskujeme, děti od začátku vědí,
že se připravují na ZVaS. Aby byla
příprava dostatečně atraktivní,
volíme formu her a soutěží. A pokud máme nějakou celoroční hru,
používáme do přípravy i motivy
této hry – tento rok jsme hráli rytíře, děti tedy skládaly rozstřihané obrázky s rytířskou tématikou

(a nejlépe jako soutěž týmů). Po
jarním táboře se ZVaSu věnujeme
formou opakování na schůzkách
a tématických bloků na výpravách.
Dětem celou dobu zdůrazňujeme, že si mají závod hlavně užít,
ale že nás i potěší jejich dobré
umístění. Při samotném závodu
(hlavně v prvním kole, což je pro
nás kolo krajské) hraje velkou mo-

tivační roli i přítomnost „konkurentů“ z oddílů našeho přístavu.
Jakékoliv umístění nezapomínáme po závodě řádně oslavit,
velikost oslavy samozřejmě závisí
na umístění. Oslava probíhá formou pohoštění (obvykle se sní
výhra nebo nakoupené zákusky)
a debatou o tom, co se komu líbilo a co ne.
Letošní 1. místo v krajském a 5.
místo v celostátním kole bylo pro
nás obrovským úspěchem, nicméně všichni si ceníme více něčeho
jiného – že jsme si to prostě užili.
A na závěr samozřejmě velké
poděkování všem organizátorům
všech kol.
PRÓFA

KAPITÁNSKÁ POŠTA
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LIBEREC
Na celostátní kolo ZVaSu jsme se
letos dostali už podruhé za sebou,
což jsme brali samo o sobě jako
obrovský úspěch. To, že kluci dokázali vybojovat třetí místo byla
jen třešnička na dortu za celoroční přípravou. Když víme, že nás
v květnu čeká postupový ZVaS, zeptáme se vždy v září kluků, jestli se
chtějí pokusit o nějaký výkon nebo
ne, a když jo (což tvrdí vždycky),
tak naplánujeme náplň schůzek
podle okruhů na ZVaS a začneme
je drtit. Některé věci si mohou cvičit doma sami podle připravených
materiálů, které máme na webu,
a akční rodiče jim sami vymýšlí
různé křížovky. U přípravy kluků je
náročné to, že je to vůbec nebaví,
oni by chtěli vyhrávat, ale nechtějí se učit, a tak je to hodně o tom,
že je k tomu musíme dokopat.
Když se kluci dostali do vyšších
kol, začali jsme pracovat zejména na spolupráci a na tom, aby se
nejdříve poradili, než vykřiknou
nějaký nesmysl. Před celostátním
kolem v Kostelci jsme si s kluky ujasnili, že je úplně jedno, jak
dopadnou, hlavně aby si to užili.
Když jsme viděli konkurenci, kdy
se soutěžní družiny skládaly zejména z čerstvých skautů, nevěřili
jsme, že máme s druhákem a třeťákem v týmu vůbec nějakou šanci. Před samotným závodem jsme
jim ještě všem zavázali pořádně
tkaničky a jednomu se rozpadly boty, tak musel běžet v mých
a já v sandálech. Kluci si užili jak
závod, tak doprovodné aktivity
a večerní hostinu, ale před vyhlášením výsledků byli nervózní. Ze
třetího místa byli zklamaní, protože samozřejmě mířili výše, ale
my byly nadšené a dojaté.
Celkem bylo v základních kolech
8840 účastníků
YTOŠA
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¶¶ FOTO VŠECH MODRÝCH ÚČASTNÍKŮ, FOTO – KATEŘINA ČEJKOVÁ – YTOŠA
HRADEC KRÁLOVÉ
Už zase po mně redakce KP chce,
abych psala o něčem, na čem jsem
nebyla. A ani tentokrát nestihnu
převelet úkol na někoho, kdo tam
byl, protože termín je do víkendu, a to samozřejmě jedeme na
oddílovou výpravu. Naštěstí se
aspoň podařilo přípravu výpravy
převelet na rovery a kormidelníky,
nákup na člunaře, tak se tedy pokusím.
Skautských závodů se účastníme pravidelně, a tak i tentokrát
jsme vyslali tři hrdinné týmy ke
všemu odhodlaných námořníčků
na okresní kolo. Přípravu jsme nepojímali nijak velkolepě. Jednak
jsme měli plnou hlavu stavby klubovny, na loděnici se toho moc nestihne, takže na několika zimních
schůzkách jsme se spíš seznámili
s disciplínami, aby hlavně ti mladší alespoň věděli, o co půjde. Dubnové okresní kolo proběhlo hladce,
obsadili jsme první, třetí a sedmé
místo. Celému oddílu stale dýchá
na záda vítězství skautek v celostátním kole SZ v roce 2013, a tak
vlčata větřila šanci ukázat „velkým“, že i „malí“ něco dokážou.
Vítězové patřili mezi nejstarší vlčata, jak už to tak na těchto

závodech bývá, a tak už s nimi byla
trochu řeč.
Před krajským kolem proběhl
motivační rozhovor s hlídkou.
K: kapitán, H: hlídka
K: „Tak jaké máte plány s tím
krajským kolem?“
H: „No…pojedeme.“
Ben: „Mohli bysme to vyhrát.“
K: „No tak…, mohli bysme si to
tak naplánovat, proč ne?“
H: „Jo, tak jo.“
K: „Ale váš plán má jeden nedostatek.“
…….
„Asi nebudeme sami, kdo chce
vyhrát.“ Ozval se po dlouhém tichu
Krtek, posádkový logik.
K: „No právě. Takže co pro to vítězství uděláte?“
„Budeme se snažit. Co nejvíc.“ vypálil Troll.
I tato zdrcující taktika podlehla kritice zbytku posádky, že to je
málo, že to asi taky budou chtít
všichni.
„Tak asi budeme muset zase
makat, jako vždycky, když něco
chceme…“ Shrnula to s mírně protaženým obličejem Ema.
K: „To by mohlo fungovat. Má
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ještě někdo lepší nápad?“
Protože nikdo neměl, na nástupu
byl plán zvítězit oznámen zbytku
oddílu. Byl oceněn srdečným smíchem.
K: „Protože skaut je prospěšný
a pomáhá jiným, obzváště bratrům a sestrám, co mají dobrou
vůli, tak my, skauti a roveři, jim
v tom plánu pomůžeme.“
Smích zcela utichl, jelikož všem
došlo, že z toho kouká zase nějaká
práce. A koukala. Hlídka se podrobila samokritice a vyhodnotila,
v čem je slabá. Skauti se podrobili
o poznání příjemnější sebekritice
a rozebrali si témata ZVaSu podle
toho, v čem jsou dobří. Témata
měli za úkol si připravit účelnou
formou.
Následující
schůzky
a hlavně cesty vlakem (ještě že na
Ploučnici je to tak daleko) jsme se
věnovali utvrzování znalostí a dovedností nebohé hlídky. Skauti je
nešetřili a nepomáhaly žádné výmluvy na únavu z Kotoráku apod.
Krajské kolo se událo v Novém
Městě nad Metují. Jako doprovod
byli vysláni dva skauti (jeden se
zcela zištným cílem splnit si kuchyňskou službou v servistýmu
část odborky Kuchař, po namazání 1500 housek mu byl tento bod
uznán) a jeden rover. Přijela jsem
hlídku podpořit na vyhlášení výsledků a byly to opravdu nervy.
Ze zkušeností víme, že projít krajským kolem je na celém závodu
to nejtěžší. Ale dopadlo to dobře,
vyhráli to. Navíc se jim v „Nováči“
moc líbilo, organizátoři připravili
opravdu pěkný víkend.
Vyčerpaní vítězové nechtějí už
o ZvaSu ani slyšet. Takže na nějaké připravování na „republiku“ se
nedá mluvit. Kromě toho se oddíl
chystá na puťák do Polska, tak se
nechce ani skautům. Na závod
jsme tak trochu zapomněli, ačkoliv jsme výsledky z kraje podrobili zkoumání, kde byly mezery. Jen
specialista na dopravní situace
Rádio využil deštivé dopoledne
na puťáku k vypilování znalostí.
Uprostřed ohromné louky, kde nebylo nic než řeka a vesnička za polem, to bylo opravdu názorné.
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¶¶ FOTO – ARCHIV 7. ODDÍLU VS ŠTIKY
Po táboře makáme opět na
klubovně, poslední dva týdny už
denně, jak se nám blíží termín
„otevření“. Vítězové makají samozřejmě taky a tiše doufají, že by
v manuální zručnosti mohlo být
třeba zatloukání hřebíků, nebo
vrtačka nebo něco s krumpáčem,
v nouzi třeba i natírání. Září je
našlapané jako vždy, nějaké ty
prezentační akce pro veřejnost
a ještě Jezy. No ale ty jsou až po
finále ZVaSu. Tak se hlídka těší, že
když to nevyjde, tak si pro útěchu
zapádlují v Praze. No, z útěchy
nic nebylo, protože je nás moc
a lodí málo. Bylo rozhodnuto, že

“ZVaSáci na Jezy nepojedou, když
mají to finále.”
Finále bylo opět svěřeno do rukou skautů jako doprovodu a několika ochotným rodičům jako
řidičům.
Jako obvykle toho z finále vím
úplně nejmíň, ale to nejdůležitější volali hned po nástupu. Tentokrát na mě už nezkoušeli fígle, že
jsou na konci řady, ať se nezlobím
apod. Nacvičili si hezké unisono
řvaní do telefonu, že vyhráli. To
bylo taky hezké. Ale to nejdůležitější to nebylo. Hlavní bylo pro
mě, jako kapitánku, že jsem tam
nebyla a klaplo to, že skauti měli
o závod zájem, i když se jich vlastně netýkal, a tak to vlastně bylo
takové oddílové vítězství, nejen
Žraločí.
A odměna pro vítěze? Holky
z boleslavské Pětky nám na poslední chvíli půjčily loď, takže
ZVaSáci mohli jet na Jezy!
No a teď mají být podle zadání
redakce nějaké tipy na to, jak vyhrát a jak se připravovat. Pokud
nechcete proměnit schůzky ve
školní hodiny s Karelm IV., sasankou a mlokem skvrnitým, tak asi
takovéto:
¶¶ Vše co děláte, musí mít nějaký
smysl. Děti musí vědět, proč se
to dělá. Ptejte se jich, proč si
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myslí, že je to tak a tak.
¶¶ Podporujte je, aby se ptaly a pátraly po důvodech. Nemyslím
zrovna nějaké vysoké principy.
Myslím úplně obyčejné věci.
Třeba – Proč tady postavili ten
jez? A jak to, že z vody je najednou elektrika? A co s tolika elektrikou ten pán vevnitř dělá, když
si tam svítí jen jednou žárovkou
a možná kouká na televizi?
¶¶ Znalostní věci zařazujte tak, jak
se na výpravách přihodí – nějaká ta kytka, dopravní značka,
kuchyně… Nějaké věci na procvičení sice zbydou, ale už jich
není moc.
¶¶ Vítězství je většinou v hlavě –
kdo tomu věří a jde za tím, ten
většinou vyhrává. Ale ne všichni jsou takoví. Některým dětem
prostě na závodění nezáleží. Na
závod jdou, ale nějaké umístění
jim nepřijde tak důležité. Tak je
netrapte, nejsou o nic horší než
ti chrti, závodění není to nejdůležitější, je to pořád jen prostředek.
NĚCO KONKRÉTNÍHO
Všimla jsem si, že hodně bodů
se ztrácí ne proto, že někdo něco
neví, ale proto, že děti něco neřeknou, protože si prostě myslí, že to
asi není ono nebo tak něco. Nebo,
že naopak všichni mluví a někdo
řekne něco dobře, ale zanikne to,
protože pozornost je upřena na
1-2 „leadry“.
Jednu schůzku jsme věnovali
právě těmto problémům. Hlídka
dostala za úkol naplánovat nějaký výlet na mapě. Během plnění
jsem je pozorovala a na konci jsem
upozorňovala na nedostatky v komunikaci. Např. tři členové hledali
to samé, každý vymýšlel vlastní
trasu, někdo už našel studánku,
ale neřekl to, takže studánku hledali dál i jiní dva apod. Musím říci,
že to bylo nad očekávání účinné,
druhý „výlet“ byl už plánovaný
mnohem konstruktivněji. Snažili
se navzájem poslouchat a neskákat si do řeči, nechat dokončovat
věty i ty pomalejší nebo tišší.
Dále jsme se věnovali problému
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„co uděláte, když na otázku budou
mít dva nějaký názor a dva nějaký
jiný“, zkrátka jak se rozhodnout,
co se oznámí jako „správná“ odpověď. Hlídka diskutovala a domluvili si nějaká pravidla, třeba že
dají na „posádkového odborníka“
nebo budou hlasovat apod. Nebo,
že se ještě jednou zamyslí atd.
Bylo moc fajn sledovat, jak čtvrťáci a páťáci krásně kooperují.
Tady musím, říci, že nám závod
moc pomohl motivačně. Nevím,
zda by se mi takovéto téma podařilo úspěšně zařadit u vlčat do
programu bez nějakého jasného
důvodu (= to se může na stanovišti stát a jedeme tam za týden a je
to finále).
Během schůzky přišla do klubovny návštěva – původní majitelka
našeho domečku a také vodačka.
Domeček vlastnili s bratrem. Zaujala ji jejich stará kánoe, kterou
jsme zavěsili pod strop. Rozpovídala se, jak kánoi stavěli a jak to
tehdá bylo. Protože hovor byl delší
a takový prostě pamětnický, vlčata
za chvíli upřela pozornost jinam.
Když návštěva odešla, využila
jsem situace a zadala pět otázek
na to, co paní říkala (nějaká taková
disciplína v závodě taky je). Kupodivu odpověděli všechno správně,
ačkoliv se zdálo, že neposlouchají!
A tak se stalo, že jsme s krátkým

odstupem vyhráli finále Svojsíkova závodu i ZVaSu. Je to k něčemu
dobré? Děti samozřejmě berou
vítězství jako takové velmi vážně
a byly asi opravdu hrdé a šťastné. Za mě to znamená asi jediné
– že zažily pocit chtít – něco pro
to udělat – uspět. Že věci, které
na začátku vypadají jako šílenství,
se mohou stát. A že na to nemusí
být samy, že existují lidé, kteří jim
jsou ochotni v tom snažení pomoci prostě jen z prostého přátelství.
RENČA
7. oddíl vodních skautů Štiky
OSTRAVA
Nezaslali žádný článek.
CELKOVÝ PŘEHLED UMÍSTĚNÍ VODÁCKÝCH ODDÍLŮ NA
CELOSTÁTNÍM KOLE ZVAS

Umístění vodáků – holky 4. místo, 11. místo a jedna nesoutěžní.
Dále kluci 1. místo, 3. místo a 5.
místo.
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Napříč prahou přes tři jezy
Člověk si říká, že v Praze plyne
čas možná trochu jinak. Že toto
město se jen pomalu probouzí
do každodenního rána a naopak
usíná až za rozbřesku. Zvlášť
staroslavné centrum se všemi
památkami, pamětihodnostmi,
pozoruhodnostmi a vůbec všemi „P“, kterými se Praha pyšní.
A jen jednou v roce na svátek
sv. Václava, patrona naší země, se
naskytne možnost proplout tou
nejkrásnější částí Prahy přes tři
jezy, které krotí vltavský proud. Vidět všechnu tu krásu z její hladiny
je zážitek, který se jen tak nenaskytne každému. Je samozřejmě
možné si zakoupit lístek na loď
a nechat se po vodní hladině svézt
parníkem, ale to přece žádnému
vodákovi nemůže stačit.
A pravděpodobně jen málokdo
z těch čtyř tisíc vodních živlů, kteří spluli Vltavu, nalodili se na Císařské louce a někteří dopluli až
k ostrovu Štvanici, tušilo, že tento zážitek mají jen díky vodním
skautům. Přitom propluli pod
těmi nejkrásnějšími pražskými
mosty: Palackého a Jiráskovým,
pod mostem Legii nad Střeleckým ostrovem, nezapomenutelně působivým Karlovým mostem
i Mánesovým mostem, Čechovým, Štefánikovým, Hlávkovým
i Negrelliho viaduktem, překonali
hned tři neméně slavné jezy Šítkovský, Staroměstský – Karlovku
a Helmovský.
Vděčíme za to přesněji díky
skautům z 13. přístavu, kteří
v roce 1939 vyhlásili tento závod
na oslavu založení nové libeňské

¶¶ FOTO – ROBINSON
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klubovny. A tradice největšího závodu vodních skautů napříč Prahou přes 3 jezy byla založena.
O úspěchu letošní akce hovoří
nejlépe čísla – 194 závodních posádek (vždyť v každé pramici plulo
5–7 osob), na 1094 projíždějících
lodí ve volném splutí i 167 zalitých nebo cvaklých lodí (pro zajímavost z toho 80 % tj. 79 pevných
kánoí a 90 % tj. 67 paddleboardistů) a více než 4000 vodáků.
Skautům by tedy nemělo uniknout, proč se dodnes hlavní závod jmenuje Memoriál Hugo
Sedláčka (zvídavý skaut už žhaví
bezdrátové připojení svého mobilu, tabletu nebo počítače, nebo
může nakouknout do naší Vodácké příručky ;-)!
Projet 6,5 kilometrů po Vltavě
za méně než hodinu je jistě vyčerpávající. Většině skautských
posádek se tento čas podařilo překonat. Je samozřejmě otázkou pro
každého, zda byli závodníci vůbec
schopni kromě závodu vnímat i tu
krásu kolem sebe. Z vyčerpaných
tváří bychom mohli soudit, že ani
ne, ale vzhledem k tomu, že závod každoročně přiláká stále více
a více závodníků, pravděpodobně něco jim přece jen ze závodu
v paměti zůstane. Vždyť nejde jen
o to vyhrát, ale také se zúčastnit,
podpořit, potkat se s kamarády,
prostě se setkat a sjet si tu Vltavu Prahou, když to jde jen jednou
v roce.
V odpoledních hodinách možnosti splout centrem Prahy využila i široká veřejnost. U té jsem si
naopak jistý, že krásu kolem sebe
vnímá více než intenzivně.
Je to vidět i na tom, že právě
s nimi mají záchranáři i organizátoři na jezech největší starosti. O svou bezpečnost příliš
nedbají, plovací vesta je pro
ně přebytečným komfortem
a případný chlad řeší douškem
alkoholu. Ti, kteří zvolí bezpečí raftu, se možná opájí pocitem, že z něj nelze vypadnout,

ostatní to prostě jen zkusí a ono
to někdy vyjde a jinde zase ne. Je
však pravdou, že většina vodních
živlů z široké pražské i mimopražské veřejnosti se zachovala
zodpovědně, vesty na sobě měla,
alkoholických nápojů užívala
v míře bezpečné a především
uposlechla pokynů organizátorů
na jezech a do nebezpečných úseků vplouvala postupně, organizovaně a o to víc si to také užívala.
Páteční ráno 28. září vypadalo
slavnostně už od rozednění, den
se do svátečního hávu oblékal
jen pozvolna. Podzimní počasí na
sebe upozornilo chladným a mlhavým rozbřeskem. Od vody byl cítit chlad a několik desítek vodních
skautů se postupně připravovalo
na závod. Bylo nutné vše připravit a zajistit. Obavy z chladného
počasí ale brzy rozptýlilo slunce,
které vytvořilo z dnešního ročníku nezapomenutelný zážitek pro
všechny účastníky i organizátory.
Díky všem.
MÍRA

¶¶ FOTO – VOJTA URBÁNEK

¶¶ START, FOTO – BÁRA ŠOCOVÁ
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Byli jsme při tom ...
Dne 1. června 1931 byl v Lounech odhalen pomník Tomáše Garrigue Masaryka. Čestnou stráž
tvořili baráčníci, sokolové a skauti. Bronzová socha Otakara Ševce
však vadila nacistům, takže byla
po deseti letech násilně odstraněna. V myslích lounských občanů
však zůstala.
Dne 28. října 2018 byl v Lounech odhalen pomník našeho
prvního prezidenta podruhé.
O jeho věrnou kopii se zasloužil
sochař Ladislav Jezbera. Čestnou
stráž u pomníku tvořili sokolové
a skauti. Doufáme, že tato socha
bude připomínat demokratické
ideály i dalším generacím.
Z královského města Loun 		
FRANTA POŠŤÁK POSPÍŠIL

Ohlédnutí za podzimním srazem VS
v Plzni
O nedělním poledni 11. listopadu 2018 se aula Gymnázia v Plzni
zaplnila téměř devadesáti nejen
vodními skauty, kteří se shromáždili na zakončení podzimního srazu vodních skautů. Před obědem,
který měl zajistit dostatek energie
na návrat domů všech účastníků, byl zahájen poslední blokový
program „ZAKONČENÍ, HODNOCENÍ, KAPITÁNSKÁ VRBA“. V mých
očích se stala tato chvíle jednou
z nejdůležitějších celého setkání
a byť to tak nevypadalo, v krátkém, téměř zrychleném tempu,
se zde řeklo mnoho důležitého
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a zásadního. Přesnou posloupnost všeho po mne už prosím nechtějte, vybírám po paměti i se
svým troufalým komentářem...
Přede všemi přítomnými bylo
ještě jednou IN MEMORIAM poděkováno Jaromíru Kubecovi –
Saddámovi nejen za jeho práci
pro vodní skauting a z rukou hlavního kapitána převzal ocenění
hlavního kapitanátu VS jeho syn
Kaskadér.
Byli představeni noví kapitáni
a kapitánky vodních skautů, kteří tuto kvalifikaci získali v rámci individuálního splnění všech

potřebných kompetencí – jmenovitě Blanka Komišová – Pastelka
z Plzně, Eliška Čapková Ebelová
– Šišule a Matyáš Ebel – Decibel
z Prahy. Před přítomnými bratry
a sestrami převzali jmenovací dekrety i odznak kapitánů vodních
skautů.
Před shromážděnými kapitány a kapitánkami VS byly předány ocenění nejlepším přístavům
a oddílům, kteří se zúčastnili Poháru přístavu – skautské regaty
a skautského pádla ve všech kategoriích a byly předány výsledkové listiny i stuhy HKVS z rukou
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hlavního organizátora Oldy Pešiny s gratulací hlavního kapitána i jeho zástupkyně. Kompletní
výsledky najdete v příloze tohoto
čísla Kapitánské pošty.
Bylo oznámeno, že na dalším
srazu kapitánů a kapitánek VS se
můžeme těšit na pohostinnost
vodních skautů z Hradce Králové
v termínu 5.–7. 4. 2019.
Stále však je prostor i do budoucna pro ostatní přístavy či
oddíly vodních skautů, aby se neostýchaly přivítat ostatní vodní
skauty v místě svého působení.
Organizátorů a hostitelů srazů
vodních skautů – naší výjimečné
jedinečné vzdělávací akce, není
nikdy dost.
Členové HKVS si vyslechli nejen
pochvalné uznání za náplň celého srazu, ale i pozitivní ohlasy
na programy „HKVS – informační
okénko“ i představení „Jak funguje HKVS?“. Přítomní se shodli
nejen na uznání za práci, kterou
celý tým HKVS odvádí, ale zároveň
vybídli Kapitanát i k tomu, aby se
nebál cíleně oslovovat i ostatní
vodní kapitány a kapitánky s dílčími prosbami, úkoly, žádostmi,

aby informační toky neplynuly jen
jedním směrem, ale obousměrně
pro spokojenost celého hnutí vodních skautů.
Všechny programy samozřejmě
nelze srovnávat. Nicméně dle jasně slyšitelné odezvy byly aklamačně nejlépe hodnocené programy
„Vázání uzlů“, „Sexuální výchova
v oddíle“, „Strečink a posilování“,
„Hra po městě“ či programy na
plaveckém bazéně v Lochotíně.
Předpokládanou pozornost zúčastněných vzbudila i exkurze do
pivovaru Plzeňský prazdroj, ale
také velmi zajímavá prohlídka
Nové scény Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni.
I ostatní přednášky si samozřejmě našly zaslouženě své posluchače. Ať už to bylo povídání
o plavbě na La Grace, „Psychické
bezpečí dětí“, seznámení s odborkou Mezinárodní skaut(ka), Já
a první princip, prohlídka Plzně
s průvodcem či hra po městě.
Očekávaným vrcholem podzimních srazů bývá i ples VS tentokrát
ve společenském v reprezentativních prostorách sálu pivovarského muzea Secese Plzeňského

prazdroje. Zde je potřeba uvést
i uznání „tanečním mistrům“ Cedníkovi a Kuldě za jejich taneční
organizaci celého večera i zavedení tanečních pořádků a především
názornou ukázku a představení
všech tanců dle programu.
Poslední bod programu byl však
také naplněn hodnocením a zpětnou vazbou k uplynulému vzdělávacímu víkendu.
Vysoká úroveň této akce se zrcadlila i ve všeobecné spokojenosti
všech zúčastněných se skladbou
a náplní všech programových
bloků. Mnozí jistě litovali, že nebylo možné se zúčastnit všech
nebo alespoň většiny programů,
protože mnohé se uskutečnily ve
stejnou dobu, a tak rozhodovala
rychlost přihlášení či preference
každého účastníka.
Je již tradicí, že srazy kapitánů
jsou skvěle zorganizovány, program je atraktivní a účast i spokojenost všech zúčastněných je
velká. Za to vše tentokrát patřil
dík především plzeňským hostitelům v čele s krajským kapitánem
Ježourem.
MIRA

Plesová sezóna vodních skautů
12. 1. 2019 – ples Třináctka
Opařany
19. 1.2019 – ples Flotila a Maják Liberec
26. 1. 2019 – ples Viribus Unitis Ostrava (Paskal)
2. 2. 2019 – ples Eskadra
Ostrava (Kolja)
9. 2. 2019 – ples Jablonec nad
Nisou
2. 3. 2019 – ples Mimoň
(Kvído)

KAPITÁNSKÁ POŠTA
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Přihlas se na Námořní
akademii!
Pojďte s námi na chvíli myslet
na prázdniny. Že je léto ještě daleko? Ale ono to uteče jako voda.
Že ještě netušíte, co budete dělat
o letních prázdninách? Pojeďte
s námi na Námořní akademii!
Čeká na vás spousta nových vědomostí, lidé ze všech koutů republiky, neopakovatelná atmosféra
a nezapomenutelné zážitky. Tohle
všechno a mnohem víc vám nabízí čekatelský lesní kurz vodních
skautů Námořní akademie.
Chcete nahlédnout pod pokličku? V odkazu najdete trailer na
další ročník:
https://w w w.youtube.com/
watch?v=J2LeUuFno-o
Ale dost mluvení, jak vám každý potvrdí, Námořní akademie se
musí zažít.
A kdy že se to všechno odehraje? Nejprve se sejdeme na táborové části, v termínu 16.–25. srpna
2019. S létem však Námořní akademie nekončí, čekají nás ještě
dva víkendy, první 4. – 6. října
a druhý, zkouškový, 15. – 17. listopadu.
Přihlašování na Námořní akademii končí 31. ledna 2019. Od
1. února do 28. února budete mít
čas na vypracování domácího
úkolu a 11. března bude na stránkách zveřejněn seznam přijatých
kadetů pro rok 2019.

KAPITÁNSKÁ POŠTA

Ptáte se, kde je možné se přihlásit a postupně nacházet všechny
informace?
Přihláška je dostupná na internetové adrese tady: http://
n a . d a r k h e l m . e u /c o n t e n t /
p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka-na-2019
Veškeré potřebné informace
budou dostupné na webových
stránkách Námořní akademie:
http://namorniakademie.cz
Za přípravný Tým NA 2019
MERUŇKA
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Zkouškový víkend ČLK SEALs
Letošní zkouškový víkend ČLK
SEALs proběhl 2. - 4. 11. 2018 na
základně Tortuga v Nymburce,
kde se pokusilo složit čekatelskou
zkoušku 26 frekventantů z řad lidí
s modrým i béžovým krojem.
Instruktoři pro nás přichystali nezapomenutelný víkend, při
kterém jsme kromě zkoušek stihli i spoustu zajímavých aktivit.
Vyzkoušeli jsme si záchranu tonoucího v bazénu a na večer bylo
připraveno kasino se spoustou
zajímavých her od piškvorek přes
dámu až po pexeso. Celý večer
skončil tancováním, u kterého samozřejmě nechyběli ani instruktoři. Ti se také po celou dobu
snažili nám co nejvíce pomáhat,
hráli s námi hry a smáli stejným
vtipům.
V sobotu večer se všichni odebrali do parku na místo osvětlené loučemi s výhledem na vodu
a krásný kostel za ní. Tady byl
úspěšným účastníkům zkoušek
předán dekret a čekatelský odznak. Čekatelskou zkoušku úspěšně složilo 16 lidí.
Víkend nabitý zážitky a zároveň
celý kurz byl ukončen plavbou
na dračích lodích po Labi. Kurz
předčil očekávání nás a zanechal
v nich nezapomenutelné zážitky.
Za frekventanty ČLK SEALs 2018
KETCHA

KAPITÁNSKÁ POŠTA

25

Mokré dějiny »

mokré dějiny zemí koruny české
XXXIV. Rössler-Ořovský
a vodní skauti
Pan komerční rada Rössler, narozený roku 1869, byl na začátku
dvacátého století váženým obchodním manažerem.
Bratr Ořovský byl spolupracovníkem náčelníka A. B. Svojsíka,
spoluzakladatelem Junáka – českého skauta a prvním jeho starostou. Uvědomíme-li si, že starosta
měl především starost o ekonomiku spolku, neudiví nás, že pánové Rössler a Ořovský byli jedna
a táž osoba.
Ba víc, tato osoba byla předsedou Českého olympijského
výboru a partnerem Jiřího Gutha-Jarkovského, českého člena Mezinárodního olympijského výboru.
Svému otci, bohatému pražskému drogistovi, se Pepík moc
nevyvedl. Místo, aby se po vyučování učil v krámu říkat „Küss die
Hand, gnädige Frau“, utíkal na
hřiště skotačit s ostatními skotáky. Už ve svých dvanácti letech
založil Bruslařský klub, a protože
nechtěl, aby se z oficiální registrace otec dozvěděl, co zase synek vyvádí, počeštil si jméno na
Ořovský. V patnácti letech si ze
tří prken postavil maňáska (pozn.
red.: v Kapitánské poště, která
vyšla v únoru roku 1970, se můžeme dočíst, že tzv. maňásek je
předchůdcem dnešních kajaků,
doslova je to „lodička s malou stabilitou, dobře se hodící k různým
hrám a kratochvílím, při kterých
se naučíte rychle zacházet s oboustranným pádlem a držet balanc“)
a s bráchou Karlem na něm řádili na Vltavě, později na kajaku po
Berounce, Labi i Orlici. Přirozeně
se tak dostal i k veslování, což se
mu tatík pokusil zarazit tím, že
ho poslal řídit filiálku svého velkoobchodu v Terstu. Josef zde filiálku vedl dobře, odbyl si vojnu, ale
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ve volném čase se tu seznámil se
sportovním jachtingem.

Po návratu do Prahy a postupném vedení firmy měl dost elánu, času a finančních prostředků,
aby Čechům přinášel další a další
sporty. Věnoval se tenisu (a zavedl
i stolní tenis), fotbalu, soudcoval
první derby Sparta – Slávie (aby
zabránil rvačce fanoušků, prohlásil zápas za nerozhodný s poukazem na anglická pravidla, která
v tu dobu měl jako jediný u sebe),
pouštěl se i do hokeje (ještě s míčkem).
Známé je jeho zavedení lyží,
když si r. 1887 pro Bruslařský klub
vyžádal z Osla ceník sportovních
potřeb a Norové si název Bruslařský klub vyložili jako Bruslar
Ski Klub, tedy lyžařský klub nějakého Bruslara, a jako ukázku mu
odeslali dva páry lyží. Rakouští
celníci z toho byli paf a posléze
lyže proclili jako dva páry vesel.
Ořovský paf nebyl a s bráchou lyže
vyzkoušeli na tehdy zasněženém

Václavském náměstí.
To se mu zalíbilo, další lyže nechal dělat u českých truhlářů
a s podobně sportovně zatíženým
řídícím učitelem Bucharem z Jilemnice vybavoval lyžemi krkonošské děti a organizoval lyžařské
závody, a to i ty mezinárodní (při
jednom z nich se odehrála známá
tragédie závodníka Hanče a jeho
kamaráda Vrbaty).

Jako chlapovi s rozhledem mu
neušlo, že k rozvoji sportovních
odvětví je zapotřebí organizace.
Zakládá tedy Český ski klub (pozdější Svaz lyžařů království českého), Český lawn tennis club, Český
Yacht klub s odborem kanoistiky,
Český Sculling Cercle s tenisovým
a fotbalovým odborem, Český svaz
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hokejový, Ústřední svaz těžké atletiky, Český svaz šermířský. Spolu
z dr. Guthem-Jarkovským pak ještě Českou atletickou amatérskou
unii a Český olympijský výbor.
Veslování, jachting, lyže, hokej – to všechno je voda, ke které
měl Rössler-Ořovský asi nejblíže.
Uhradil návštěvu dvou anglických
vodních turistů a zalíbily se mu
jejich canoes. Opět sáhl do kapsy
a r. 1910 zakoupil v Kanadě šest
žebrovek. Jednu si nechal sám,
obdařil ji romantickým jménem
Commasagera a se svou dcerou
Mášou s ní brázdil převážně Vltavu, což vzhledem k časové náročnosti plavby znamenalo přespat
v některé plavecké hospodě. Vznikl tak český rivercamping čili vodácký puťák.

To už nebyl jen houževnatým
sběratelem sportovních medailí
Ořovským, ale i váženým olympijským činovníkem Rösslerem,
který působil na několika olympiádách jako mezinárodní rozhodčí, a hlavně dosáhl toho, že česká
výprava v r. 1912 ve Švédsku vystupovala samostatně, nikoli jako
součást výpravy rakouské. Dokázal to portrétem císaře pána na
desetizlatce s nápisem Franciscus
Josephus I, D. G. Austriae Imperator, Hungriae et Bohemiae Rex
(když mají Čechové svého krále,
jsou zřejmě samostatným národem) uznali monarchisté Řecka,
Švédska a Británie.

¶¶ PROFESOR F. DRTINA
skauti Vltavu z Českých Budějovic
do Prahy na vorech (opravdový
rivercamping). Po vzniku ČSR se
více věnoval politickému životu
a československému školství, ale
zemřel již v roce 1925.

¶¶ MINCE
Na této olympiádě se potkal
s místními námořními skauty.
Protože v té době aktivně pomáhal profesoru Svojsíkovi se vznikem prvních junáckých oddílů,
poptal se švédských kluků co a jak
a nadchl se. Hned po návratu to
začal zkoušet na vlastních dětech
a několika členech Yachtklubu.
A protože to bylo nakažlivé, chytili
se toho i další známí a spolutvůrci
českého skautingu.
Nejaktivněji si počínali dva vysokoškolští profesoři:
Filolog a politik František Drtina
a technik inženýr Ludvík Šimek.
Při Vysokoškolském sportovním
klubu založili další skupinu (ještě
ne zcela oddíl) vodního skautingu.
Profesor Drtina byl aktivnější – ještě v roce 1912 spluli jeho
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¶¶ PROFESOR ŠIMEK
Profesor Šimek byl vytrvalejší – vodnímu skautingu se věnoval dlouhodobě (zemřel 20 let
po Drtinovi), v době, kdy Ořovský byl starostou Junáka a Svazu
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skautů-junáků, byl hlavním kapitánem a představitelem vodáků
ve vrcholných orgánech Svazu.
Vedl první oddíl, napsal první příručku Vodní skauting, zavedl Řád
stříbrného bobra ... a vedle toho
byl světově uznávaným radiotechnikem.
Josef Rössler-Ořovský se během
1. světové války musel zdržet
olympijských aktivit, ale aktivním být nepřestal. Své obchodní
styky a jazykové schopnosti využil pro zapojení českých skautů
do humanitární činnosti v rámci
Červeného kříže (mj. nakupoval
léky) a jako nadšený filatelista
nakreslil a s předstihem dal vytisknout pro kurýrní poštu českých skautů první československé
známky, ty známky, které jsou
prvními skautskými známkami
vůbec. Když Svojsík 28. října 1918
svolal pražské skauty ke službě
vlasti, slibovali věrnost na českou
olympijskou vlajku, kterou na sraz
přinesl Ořovský.

Šimek ten den také nezahálel:
Pro spojení se světem poskytl Národnímu výboru výkonný radiotelegraf, aby nebylo nutno používat
telegrafu pošt a železnice, tehdy
ještě císařsko-královských.
Pan komerční rada Rössler se po
převratu kromě obchodu věnoval
mezinárodnímu olympijskému
hnutí, jachtingu, lyžování a podpoře skautingu. Vodním skautům
předal jejich první logo a svůj
hausbót. Jejich vedení nejprve
převzal jeho syn, a pak jeho přítel
profesor Šimek. Ořovský reprezentoval jako starosta Svazu J-S čs.
skauty na Jamboree 1922 v Anglii,
spolupořádal kanoistické závody
a jachetní regaty.

KAPITÁNSKÁ POŠTA
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Nebyl však pouhým bafuňářem
(pozn. red.: funkcionář) – na Commasageře dál splouval Vltavu
a inicioval vznik tzv. staničních
knih – účastnických zápisníků ve
vltavských hospodách a kempech.
Ctěn a uznáván zemřel počátkem roku 1933, ale mezi romantickými skauty, trempy a vodáky
stále žije jeho písnička Indián.
P. S. zájemcům doporučuji:
https://magazin.aktualne.cz/
sto-let-ceskych-vodnich-skautu-v-breznu-1918-vyrazila-jednic/r~25ac5eba261e11e89509ac1f6b220ee8/
v~sl:e95dbda5fdd3602ccb6ef09904bcc817/
VEZÍR

PŘÍŠTĚ: TESKNĚ HUČÍ NIAGARA (TRAMPOVÉ A DOBRODRUZI)
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Termínka

2019

¶¶ TERMÍN
8. – 10. 2. 2019
5. – 7. 4. 2019
28. 4. 2019
1. – 5. 5. 2019

¶¶ AKCE
Závěrečný víkend KLŠVS
Jarní sraz VS
Kotorský závod
SkaRe

16. – 19. 5. 2019
17. – 19. 5. 2019
24. – 26. 5. 2019

SKoK (Skautský kormidelnický kurz)
ČLK SEALs – jarní víkend
Kapka HKVS 2019 – 1. víkend
zahajovací a seznamovací

24. – 26. 5. 2019
1. 6. 2019
13. – 17. 6. 2019
16. – 25. 8. 2019
16. – 25. 8. 2019
23. – 25. 8. 2019
23. – 31. 8. 2019
20. – 22. 9. 2019
28. 9. 2019
4. – 6. 10. 2019
5. 10. 2019
12. 10. 2019
18. – 20. 10. 2019
8. – 10. 11. 2019
15. – 17. 11. 2019
15. – 17. 11. 2019

Sindibád Race
Menadry – Mimoňské pádlo
Jachetní kurz
ČLK SEALs – letní běh
ČLK VS Námořní akademie - letní běh
Kapka HKVS 2019 – 2. víkend divoká voda
Lodní tesař
Kapka HKVS 2019 – 3. víkend praxe
Napříč Prahou – přes tři jezy
ČLK VS Námořní akademie – podzimní víkend
Jablonecká regata
Orlický pětitratlon
Kapka HKVS 2019 – 4. víkend zkouškový
Podzimní sraz VS
ČLK SEALs – závěrečný víkend
ČLK VS Námořní akademie – zkouškový víkend

¶¶ MÍSTO
Jablonec nad Nisou
Hradec Králové
Liberec
Slezská Harta
Poděbrady
Třebíč
Orlická přehrada
Mimoň
Kovářov

České Vrbné
Seč
Brandýs nad Labem
Praha
Jablonec nad Nisou
Hradec Králové
Praha
Pardubice

elektronická
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METODICKÝ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HKVS
ČÍSLO 56, PROSINEC 2018
Vydává Hlavní kapitanát vodních skautů pro vnitřní potřebu.
Aktuální číslo Kapitánské pošty i archiv starších čísel včetně verzí pro tisk je k dispozici na webu vodni.skauting.cz/kapitanska-posta.
Kapitánskou poštu dostávají emailem ti, co se přihlásili k jejímu odběru vyplněním formuláře na webu.
Pokud si přejete být zařazeni do databáze, vyplňte svůj email v příslušném formuláři. Pokud si nadále nepřejete eKP na svůj e-mail
dostávat, stačí napsat na: odber-kp-pdf+unsubscribe@hkvs.cz.
Příspěvky, postřehy, připomínky, informace, pozvánky či fotky zasílejte na adresu: kp@skaut.cz.
Do tohoto čísla přispěli: Veronika Bajzíková – Meruňka, Vladimír Cvrček – Vezír, Kateřina Čejková – Ytoša, Renata Čížková – Renča,
Pavel Drábek – Dazul, Jan Fischer – Hvězdář, Miroslav Havlík – Mira, Jan Hruška – Prófa, Adrián Janák – Divoch, Jana Karaová – Kulda,
Pavlína Kroupová – Pavlínka, Laura Lievajová – Ester, Jan Mrkos – Hondzik, Marek Niesig – Ketcha, Michal Pásztor – Myšák, František
Pospíšil – Pošťák, David Svoboda – Cedník
Fotografie uvnitř čísla: Kateřina Čejková – Ytoša, Adrián Janák – Divoch, Michal Janata – Kalich, Laura Lievajová – Ester, Michal Pásztor
– Myšák, Robinson, David Svoboda – Cedník, Bára Šocová, Vojtěch Urbánek – Vojta, Petr Váňa, archiv 7. oddílu VS Štiky, archiv HKVS,
archiv KLŠVS, archiv Střediska Vsetín
Foto na titulní straně: Jiří Sejkora – @SejkPcePhoto
Redakční rada: Jana Karaová – Kulda, Klára Abendrothová – Škvrně, David Svoboda – Cedník, Aneta Byšková – Anténa
Korektury: David Svoboda – Cedník • Sazba: Klára Abendrothová – Škvrně
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Výsledková listina Napříč Prahou - přes tři jezy 29.09.2018 13:29
pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6

číslo kat.
104 R
109 R
100 R
110 R
107 R
103 R
108 R
111 R
105 R
101 R
102 R
112 R
113 R
106 R
132 F
134 F
135 F
130 F
131 F
133 F

loď
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
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

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 15 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

přístav
Junák, př. Sedmička Pardubice
Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Albatrosové

posádka
Vodní krysy
Albatrosové R
Junák, stř. Povodeň Benátky n. J., 8. OVS M. Boleslav Osmička - Pekáč
Junák, stř. ÚTA N. Město nad Metují, Albatros
Jestřábi
Junák, př. Flotila Liberec, Fregata 1
Wasp
Junák, stř. Vysoké Mýto
Carpe diem
Junák, př. Flotila Liberec, Fregata 3
Nimitz
Junák, př. Ralsko Mimoň, 2.ovs H2O
2.ovs H2O- roveři A
Junák, př. ORION Karlovy Vary, Mintaka
Junák, stř. Javor Č. Třebová, NANTUCKET - Velrybáři Ledňáčci
Junák, př. Slanečci Kolín, Ţraloci
Tykve
Junák, př. Ralsko Mimoň, 2.ovs H2O
2.ovs H2O- roveři B
Junák, př. Maják Liberec, Přeţivší
Přeţivší
Junák, stř. VAVÉHA Č. Budějovice, 11. odd. Toulavá, Bárka, Větev Větvička
Junák, stř. K. Šimka Hradec Králové, 7. OVS Štiky Narvalky
Junák, př. Neptun Znojmo, 1. OVS Znojmo
Kočeny
Junák, stř. ÚTA N. Město nad Metují, Vydry
Vydry
Junák, stř. Javor Č. Třebová, NANTUCKET - Velrybáři Nautis
Junák, stř. Jablonec nad Nisou, 4. dívčí odd. FRAM Lysky

do 18 let Junák, stř. Lesní Moudrost Dobřichovice, Bobři Řevnice

Slunečnice (loď), Plankton (posádka)

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)

místo
Pardubice
Praha
Mladá Boleslav

jména

Lipan, Rychlík, Sysel, Vosák, Šotek
Jack, Gaius, Nemo, Johan, Ondráš
Treska, Indián, Ţralok, Timi, Kulich
Nové Město nad Metují Kámen, Hipo, Kuře, Lachtan, Stopař

Liberec
Vysoké Mýto
Liberec
Mimoň
Karlovy Vary
Česká Třebová
Kolín
Mimoň
Liberec
České Budějovice
Hradec Králové
Znojmo

Alf, Omyl, Ketcha, Serţant, Rebit
Tonda, Tomino, Elis, Kuba, Dan

Gedţitka, Godzila, Tomáš, Motýlek, Krab

Bobr, Šmoula, Bodý, Jiří, Jéňa

Pehan, Šoha, Shaun, Frodo, Antman

Doktor, Boxer, Delfín, Skřítek, Luk
Ferda, Mongol, Flegy, Kokina, Doby

Aleky, Aby, Švejk, Miky, Činy

Veverka,Ţelva,Miki,Křemílek,Kašpárek

Michal, Elrond, Albi, Hopík
Buki, Ségra, Zulu,Marta, Lanýţ
Peťa, Evča, Barča, Šárka, Křika

Nové Město nad Metují Sova, Baterka, Myška, Veverka, Peggy

Česká Třebová
Frogy, Dandy, Pizi, Natka, Míša
Jablonec nad Nisou Dupajda, Kapřík, Turbánek, Borůvka, Syslík
Řevnice
Klárka, Ema, Dubka, Áďa, Lída

čas

2. 3. pře
Hl.
jez jez nes cíl roz

0:39:38
0:40:26
0:41:33
0:43:00
0:43:19
0:44:02
0:44:13
0:44:16
0:46:11
0:46:16
0:46:44
0:48:16
0:49:07
1:54:06
0:46:04
0:47:19
0:50:31
0:50:43
0:51:09
0:52:28
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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
28
29
--1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

306
305
314
317
326
302
331
316
307
312
315
321
310
311
308
301
323
313
330
327
319
320
318
324
325
304
328
322
329
303
309
354
356
352
358
360
350
353
355
359
351
357

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

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

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

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 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

Junák, stř. Vyškov, 1. OVS Luleč - "Severní hvězda" Altair Luleč

Junák, stř. Vysoké Mýto
Junák, stř. K. Šimka Hradec Králové, 7. OVS Štiky
Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Albatrosové
Junák, př. Maják Liberec, skauti
Junák, stř. Jablonec nad Nisou, 4. OVS
Junák, př. Ralsko Mimoň, 2.ovs H2O
Junák, př. Sedmička Pardubice

Junák, stř. Vyškov, 1. OVS Luleč - "Severní hvězda"

Junák, př. Poutníci Kolín, 22. odd. Galeje
Junák, př. Slanečci Kolín, Ţraloci
Junák, př. Ţlutá Ponorka Třebíč, 5. OVS
Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Bobři
Junák, stř. Ţelivák Hradec Králové, Dvanáctka
Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Bobři

Junák, stř. Javor Č. Třebová, NANTUCKET - Velrybáři

Junák, př. Neptun Znojmo, 1. OVS Znojmo
Junák, př. Modrá kotva Liběchov
Junák, stř. Štika Turnov, 4. chlapecký odd.
Junák, př. Flotila Liberec, Fregata 1
Junák, př. Omaha Plzeň, Kotva

Junák, stř. Lesní Moudrost Dobřichovice, Bobři Řevnice

Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Albatrosové
Junák, př. Neptun Znojmo, 1. OVS Znojmo

Junák, stř. VAVÉHA Č. Budějovice, 11. odd. Toulavá, Bárka, Větev

Junák, př. RETRA Brandýs n. L.
Junák, př. Flotila Liberec, Fregata 3
Junák, př. Dub Všenory, 5. Modrý oddlíl
Junák, stř. Štika Turnov, 4. chlapecký odd.

Junák, stř. Povodeň Benátky n. J., 8. OVS M. Boleslav

Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Bobři
Junák, stř. K. Šimka Hradec Králové, 7. OVS Štiky
Junák, př. Maják Liberec, ţabičky + skautky
Junák, stř. Vyškov, 5. OVS "RA"
Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Kačky
Junák, stř. ÚTA N. Město nad Metují, Vydry
Junák, př. M. Boleslav, 5.OVS
Junák, př. Ţlutá Ponorka Třebíč, 4. OVS
Junák, př. Sedmička Pardubice
Junák, př. Ralsko Mimoň
Junák, př. Slanečci Kolín, Rosničky

Junák, stř. VAVÉHA Č. Budějovice, 5. odd. Stříbrné rybky

Jantaři
Kladivouni
Albatrosové S1
Potápníci
NajsMajsners
2.ovs H2O - skauti
Ţraloci
Betelgeuse Luleč
Galeje
Ţraloci
Palvin
Bobři S3
Ţelivák
Bobři S1
Rejnoci
Waterboyz 2
Buřtěnky
Divočáci II
Essex
Ţraloci
Bobři - Neruda
Albatrosové S2
Vodní rebelové
11. oddíl Bárka
Piraně
Hornet
Velký Satýskové
Divočáci I
Osmička A
Bobři S2
Kosatky
Kosatky
Bellatrix Vyškov
Kačky G1
Ondatry
Pětka
Lekníny
Potápky
Neonky
Rosničky
Stříbrné rybky

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)

Luleč
Vysoké Mýto
Hradec Králové
Praha
Liberec
Jablonec nad Nisou
Mimoň
Pardubice
Luleč
Kolín
Kolín
Třebíč
Praha
Hradec Králové
Praha
Česká Třebová
Znojmo
Liběchov
Turnov
Liberec
Plzeň
Řevnice
Praha
Znojmo
České Budějovice
Brandýs nad Labem
Liberec
Všenory
Turnov
Mladá Boleslav
Praha
Hradec Králové
Liberec
Vyškov
Praha

Jéňa, Jindra, Tom, Davča, Jirka
Kouba, Kuba, Martin, Vojta, Jáchym
Olda,Sekyrka, Sušenka, Kečup, Cukr
Cedník, Jonda, Óňa, Alchym, Kýbl
Čajíček,Puštík,Vořech,Mrazík,Pepíno
Guru, Pytlík, Pavián, Delfín, Dţuzna
Ţirafka, Morče, Seznam, Jarek, Šíma
Candát, Kapr, Bobeš, Fakír, Jakub
Štěpán, Šimon, Marťas, Prcek, Banán

Ďobek,Kucík,Nela,Mišule,Alex
Špunt, Maník, Viktor, Dan, Martin

Mravenec, Steve, Ozzy, Kubadva, Alvin

Vojta, Jurda, Patrik, Ondra, Šíma
Veverčák, Dave, Ben, Matěj, Maty

Olda, Nevim, Banán, David, Aidam
Stolička, Šnek, Rychlík, Magnet, Johny

Daneček, Oliver, Kuba, Kája, Fanda

York, Číňan, Tuleň, Bety, Jarmilka
Ufon, Kuba, Štěpik, Wojcek,Cicvok

Bodie, Haf, Chroust, HPS, Viper

Mája, Maruška, Spajdy, Helča, Sběratel

Kaktus, Michal, Šohaj, Blecha, Jerry
Davídek, Jéňa, Majda, Alice, Barča

Tom, Šárka, Lečo, Janča, Kyklop

Jenda, Velryba, Knedlík, Šáša, Vodník

Vavú, Zuzka, Lukáš, Denis, Ondra

Sis, Krtek, Jáchym, Vichr, Šimon
Ruda, Aljaška, Houbička,Tintin, Jenda

Čuník, Vojta, Kuba, Lemur, Vojta

Kozáč, Náprstek, Troll, Jean, Vojta
Hardy, Max, Troll, Jáchym, Sirius,

Renča, Kajka, Klošť, Bája, Bára

Kačka, Škubánek, Zmizík, Pavouček, Brčko

Lucka, Bětka, Veve, Alena, Venda

Maki, Ami, Pája, Máňa, Nela
Nové Město nad Metují Ovčák, Kiki, Hopi, Křupka, Pulec
Mladá Boleslav
Maru, Monkey, Elvi, Méďa, Noemi
Třebíč
Delfa, Večeře, Karkulka, Míša, Linda
Pardubice
Dţína, Světluška, Váţka, Bára, Střela
Mimoň
Míňa, Puštík, Kůrka, Cíťa, Píďala
Kolín
Danke, Štěně, Elfi, Nešika, Člověk
České Budějovice Zlato, Ňamka, Čapka, Méďa, Štika

0:40:32
0:41:26
0:42:10
0:42:15
0:43:38
0:44:12
0:44:58
0:45:35
0:45:50
0:46:27
0:46:52
0:47:07
0:47:14
0:47:20
0:47:29
0:47:40
0:47:51
0:47:51
0:49:14
0:49:24
0:49:39
0:50:14
0:50:42
0:50:55
0:52:03
0:52:20
0:54:10
0:56:35
1:00:29
0:55:14
0:46:05
0:45:53
0:48:23
0:49:00
0:49:17
0:49:38
0:49:45
0:49:59
0:50:33
0:51:20
0:52:18
0:53:37

x

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

383
381
398
384
400
395
389
393
380
396
396
390
392
391
387
382
385
388
399
397
401
394
386
420
426
428
427
423
429
421
424
425
422

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

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

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ
Ţ

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 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 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let
do 11 let

Junák, stř. Vyškov, 1. OVS Luleč - "Severní hvězda" Vega Luleč

Luleč
Mladá Boleslav
Junák, př. Flotila Liberec, Fregatka
Ohio
Liberec
Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Bobři
Bobříci
Praha
Junák, př. Ralsko Mimoň, 2.ovs H2O
Přístav Ralsko Mimoň Mimoň
Junák, př. Neptun Znojmo, 1. OVS Znojmo
Waterboyz 1
Znojmo
Junák, př. Sedmička Pardubice
Vokouni
Pardubice
Junák, př. Ţlutá Ponorka Třebíč, 5. OVS
Blackrock
Třebíč
Junák, stř. Jablonec nad Nisou, 4. OVS
Delfíni
Jablonec nad Nisou
Junák, stř. Bobři Havlíčkův Brod, Rackové
Lentilky 2
Havlíčkův Brod
Junák, stř. Bobři Havlíčkův Brod, Rackové
Lentilky 2
Havlíčkův Brod
Junák, př. Maják Liberec, vlčata
Mořští Vlci
Liberec
Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Albatrosové
Albatrosové B
Praha
Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Rackové
Rackové B
Praha
Junák, př. Neratovice, Kariboo
Hopíci
Neratovice
Junák, stř. Javor Č. Třebová, NANTUCKET - Velrybáři Mečouni
Česká Třebová
Junák, stř. Úsvit Děčín, 3. OVS
Mečouni
Děčín
Junák, stř. K. Šimka Hradec Králové, 7. OVS Štiky Calima
Hradec Králové
Junák, př. Flotila Liberec, Fregatka
Katrína
Liberec
Junák, stř. Bobři Havlíčkův Brod, Rackové
Tornádo
Havlíčkův Brod
Junák, stř. Willi Líbeznice, Pátý oceán
Čerti
Hovorčovice
Junák, př. Dub Všenory, 5. Modrý oddlíl
Malý Satýskové
Všenory
Junák, př. Modrá kotva Liběchov
Racci
Liběchov
Junák, stř. Povodeň Benátky n. J., 8. OVS M. Boleslav Osmička - ţabky
Mladá Boleslav
Junák, stř. K. Šimka Hradec Králové, 7. OVS Štiky Delfíni
Hradec Králové
Junák, př. Neptun Znojmo, 1. OVS Znojmo
Vodácké rebelky Znojmo
Junák, př. Maják Liberec, ţabičky + skautky
Ţabičky
Liberec
Junák, stř. Vyškov, 1. OVS Luleč - "Severní hvězda" Polaris Luleč
Luleč
Junák, př. Ralsko Mimoň
Chobotničky
Mimoň
Junák, př. Eskadra Ostrava, 12. dívčí vodní odd. 12. DVO ţabičky Ostrava-Poruba
Junák, stř. Vyškov, 1. OVS Luleč - "Severní hvězda" Deneb Luleč
Luleč
Junák, př. Ţlutá Ponorka Třebíč, 4. OVS
Kuňky
Třebíč
Junák, př. Slanečci Kolín, Vydříci
Vydřísci
Kolín
Junák, stř. Povodeň Benátky n. J., 8. OVS M. Boleslav Osmička I.

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)

Mroţ, Honzík, Ţelvák, Franta, Vojta
Edison, Rob, Deerko, Svišť, Dispro
Zip, Zeppelin, Kentán, Kulička, Hledač

Bubla, Tobiáš, Matýsek, Sam, Šimon
Ţigul, Potápka, Láďa, Starosta, Ferda

Kuba, Kikin, Šíma, César, Míša

Asterix, Aladin, Idefix, Hvězdář, Šipka

Petr, Rufus, Viking, Jeţek, Mauglí
Fík, Gogen, Váša, Denny, Houba
Dominik, Jája, Vendy, Johanka, Lukáš
Dominik, Jája, Vendy, Johanka, Lukáš
Jarda, Pardón, Hodinář, Kaudak, Ţralok

Kohn, Permi, Bobo, Aram, Víťa
Jikra, Dan, Eliáš, Ţába, Silák

Honzik, Mapik, Raketa, Kačka, Ráďa

Kofí, Prófa, Liška, Smajlík, Ponny
Nemo, Zip, Nejdeto, Tlapka, Šimon
Rádio,Ben, Krtek,Kryštof,Tučňák
Tatanka, Námořník, Specialista, Upír, Patrik

Ronja, Laurinka, Aneţka, Martin, Anička

Sekki, Juko, Zajda, Blecha, Pepin
Jácha, Kolibřík, Vojta, Plazivec, Ela
Kaskadér, Pišta, Můza, Mašinka, Andy
Peťura, Simča, Elda, Borůvka, Bambule

Jitka, Lada, Tuleň, Šárka, Ema
Marťa, Terka, Uran, Šašek, Áďa
Ţíţala, Řízek, Pady, Áďa, Berta
Kiki, Klárka, Sára, Julča, Anička

Pivča, Nataša, Ţuţu, Sofí, Karkulka

Delfín, Ami, Uzlík, Hihi, Dobby

Anička, Justinka, Nikča, Emča, Julka
Uzlík, Soňa, Rozálka, Majda, Ţanda
Piňďa, Cukřík, Agáta, Kačka, Nikča

0:45:32
0:47:28
0:47:58
0:48:42
0:48:48
0:49:09
0:49:25
0:49:41
0:49:58
0:50:12
0:50:12
0:50:22
0:50:45
0:50:56
0:52:10
0:52:20
0:53:08
0:53:10
0:54:13
0:55:03
0:56:40
0:59:50
1:02:31
0:50:42
0:51:09
0:51:41
0:51:51
0:54:08
0:55:16
0:55:46
0:55:57
0:56:57
0:57:38

c
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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
28
29
30
31
32
33
--

457
456
451
461
452
460
467
462
455
474
478
476
477
466
464
473
475
453
459
469
472
458
450
483
463
471
465
468
479
482
481
470
480
454

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

C5-9
C5-9
C5-9
P650
C5-9
P650
P550
P650
C5-9
P530
P530
P550
P550
P650
P550
P550
P550
C5-9
P550
P530
P530
P530
P550
P530
P550
P530
P550
P530
Raft
Raft
Raft
P530
Raft
C5-9

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ž
M
M
M
M
M
Ţ
M
M
Ţ
M
M
M
M
M
Ţ
M
M
M
M

KONDOR, skupina ŠÁN
KONDOR, skupina ŠÁN
KONDOR, skupina ŠÁN
Junák, př. Poutníci Kolín, 8. odd. Vydry
do 11 let KONDOR, skupina ŠÁN
do 15 let SK Vltava Český Krumlov
do 15 let Junák, stř. Krále Jiřího Poděbrady, 3. odd. - Krokodýli
do 11 let Junák, př. Poutníci Kolín, 8. odd. Vydry
do 15 let KONDOR, skupina ŠÁN
do 11 let Junák, př. Omaha Plzeň, Kotva
do 15 let Junák, stř. ÚTA N. Město nad Metují, Albatros
do 11 let Junák, stř. Lesní Moudrost Dobřichovice, Bobři Řevnice
do 15 let Junák, př. Modrá flotila Nymburk, Volavky
do 15 let Junák, stř. K. Šimka Hradec Králové, 7. OVS Štiky
do 15 let Junák, př. Neratovice
do 15 let Junák, př. ORION Karlovy Vary, Alnitak
do 11 let Junák, stř. Lesní Moudrost Dobřichovice, Bobři Řevnice
do 15 let KONDOR, skupina ŠÁN
do 15 let Junák, stř. Ţelivák Hradec Králové, Dvanáctka
do 11 let Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Rackové
do 15 let Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Ţelvy
do 11 let Junák, př. Omaha Plzeň
do 11 let Junák, stř. Javor Č. Třebová, NANTUCKET - Velrybáři
do 15 let Junák, stř. ÚTA N. Město nad Metují, Vydry
do 15 let Junák, př. Ţlutá Ponorka Třebíč, 6. OVS ("Šestka Třebíč")
do 11 let Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Rackové
do 11 let Junák, př. Neratovice, Kariboo
do 11 let Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Rackové
do 15 let Junák, stř. Radost a Naděje Beroun, Lasičky
do 15 let Junák, stř. Radost a Naděje Beroun, Lasičky
do 15 let Junák, stř. Radost a Naděje Beroun, Lasičky
do 11 let Junák, 4. př. Jana Nerudy Praha, Rackové
do 15 let Junák, stř. Radost a Naděje Beroun, Lasičky
do 15 let KONDOR, skupina ŠÁN
do 15 let
do 15 let
do 15 let
do 15 let

Calima
Katrína
Meluzína
Vydry
Hurikán
Krokodýli
Poutníci
Mistrál
Tučňáci
Kormoráni

Praha 4
Praha 4
Praha 4
Kolín
Praha 4
Český Krumlov
Poděbrady
Kolín
Praha 4
Plzeň

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)

Slon, Čača, Jeníček, Dándý, Müsli, Fína, Bejk

Červ, Hany, Grejdy, Sekvoj, Cvrček, Tuţka
Slunda,Terka,Vojta,Evelyn,Leontýnka,Minišéf
Pat, Bramborák, Rebelka, Klokan, Johanka, Šumák, Jonáš

Palouďák, Váţka, Jonda, Sandokan, Miky, Pája, Viky

David, Mort, David, Kryšpín, Dan, Pavel

Smišík,Kuba,Agátka,Max,Bětka,Anička
Bája, Lţička, Bedna, Merlin, Evelínka, Vašík, Majda

Morčák, Krysák, Med, Kim, Ráďa, Vydra

Nové Město nad Metují Max, Tučňák, Kajman, Pavouk, Fanta, Slůně

Bobříci - Pampeliška Řevnice

Ledňáčci
Zvasáci
Atlantida
Rackové
Bobříci - Narciska
Vichr
Ţelivka
Rackové Z2
Ţelvy
Černá střela
Delfíni
Amazonky
Šestka
Rackové Z4
Delfínci
Rackové Z1
Lasičky 1
Lasičky 4
Lasičky 3
Rackové Z3
Lasičky 2
Vánek

Mazák, Vokurka, Sirka, Radar, Hugo, Kopyto, Ponoška

Nymburk
Hradec Králové
Neratovice
Karlovy Vary
Řevnice
Praha 4
Hradec Králové
Praha
Praha
Plzeň
Česká Třebová

Věšák, Včelka, Beruška, Vokurka, Einstein, Lux, Knedlík

Míra, Banča, Vajco, Marťas, Wiky, Ještěrka

Kulda,Háňa, Eliška,Troll, Písk, Berča
Lečo, Pískle, Péťa, Bafan, Cukřík, Ţelvička, Rebelka

Lowán, Chůvík, Darwin, Rorýs, Ferda, Dory, Fanda

Zip, Hopík, Květinka, Ţralok, Čolek, Anička, Lukáš

Ufon, Jupiter, Franta, Jáchym, Ondra, Klára

Beny, Áďa, Áňa, Anet, Jula, Lucka
Pepa, Michal, Matěj, Lukáš, Matyáš, Štěpán, Honza

Bety, Eliška, Sojka, Týna, Barča, Bára, Majda
Bobr, Niki, Lištík, Kačka, Skokan, Hejkal, Heduška

Olda, Lego, Cooper, Maci, Vydra, Amík

Nové Město nad Metují Mihule, Liška, Nemo, Beruška, Pampeliška

Třebíč
Praha
Neratovice
Praha
Beroun
Beroun
Beroun
Praha
Beroun
Praha 4

Buqa, Adelóna, Vykous, Pamela, Dobromila, Růţovka
Guma, Samuel, Sebastián, Jakub, Fanda, Ben, Adam

Humr, Tom, Bobr, Kuba, Anča, Ochechule, Plţík
Ţuţu, Mikrol, Gynďák, Vojta, Adam, Vojta, Ousan

Dušan, Anička, Verča, Klárka, Terka
Terčík, Barča, Blecha, Zorka, Evelína
Kéba, Andělka, Verča, Klára, Adéla
Hondzik, Adam, Jonáš, Permi, Martin, Vojta, Honza

Doktor, Aneţka, Eliška, Anička, Markéta, Vojta
Klapka, Bříza, Hydrant, Kruger, Číča, Martin, Markéta

0:41:26
0:42:15
0:43:41
0:44:41
0:44:50
0:47:44
0:48:30
0:49:10
0:49:10
0:49:58
0:50:11
0:51:57
0:53:03
0:53:54
0:54:01
0:54:46
0:54:56
0:56:28
0:56:40
0:57:59
0:59:25
1:00:03
1:01:42
1:02:35
1:04:30
1:08:34
1:10:23
1:10:51
1:15:32
1:15:37
1:17:04
1:18:25
1:21:44
0:54:06

c

c

x
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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
------

180
165
163
171
161
170
182
169
167
173
179
184
186
181
172
164
185
168
187
187
175
160
188
189
190
183
177
174
162
166
176
178

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

P650
P650
C5-9
P550
P550
P550
P550
P650
P550
P550
P550
P650
P550
P550
P650
P550
P650
P550
P530
P530
P550
Raft
Raft
Raft
Raft
Raft
Raft
P530
C5-9
P550
Raft
Raft

M
M
M
M
M
M
M
M
Ž
M
Ţ
M
M
M
M
M
M
Ţ
M
M
M
M
M
M
Ţ
M
M
M
M
M
M
M

nad 18 let ŢIVA a.s.
nad 18 let Sokol Klášterec nad Orlicí

ŢIVA a.s.

do 18 let KONDOR, skupina ŠÁN

nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let

do 18 let

nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let

do 18 let
do 18 let

nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let

Klášterec nad Orlicí
Klášterec nad Orlicí
Praha 4
Litoměřice
Jablonec nad Nisou
Litoměřice/Praha
Praha
Plzeň
Luleč
Liběchov
Říčany
Liberec
Havlíčkův Brod
Všenory
Kolín
Brandýs nad Labem
Třebíč
Plzeň
Ostrava
Ostrava
Pardubice
Praha
Mimoň
Beroun
Beroun
Přelouč

Tornádo
Řízci
NEvím
Čmeláčí druţina
RS
Zátoka 2
Junák, stř. Vyškov, 1. OVS Luleč - "Severní hvězda" Pollux Luleč
Junák, př. Modrá kotva Liběchov
Neprší
Junák, stř. Lípa Říčany, 2. odd. skautek Dálava Suchá Námořka + 1H20
Junák, př. Flotila Liberec, Fregata 3
Yelita
Junák, stř. Bobři Havlíčkův Brod, Pavouci
Pavouci
Junák, př. Dub Všenory, 5. Modrý oddlíl
Satýskové
Junák, př. Poutníci Kolín, 22. odd. Galeje
Dream team
(převáţně) RETRA Brandýs nad Labem
RETRA čtyřka
Junák, př. Ţlutá Ponorka Třebíč, 5. OVS
Bezuzly
Junák, př. Omaha Plzeň, Zátoka
Zátoka 1
Junák, př. Eskadra Ostrava
Rodinná
Junák, př. Eskadra Ostrava
Rodinná
Junák, př. Sedmička Pardubice
Rosničky
Junák, stř. Polaris Praha
Aligátoři
Junák, př. Ralsko Mimoň, 2.ovs H2O
Starý škeble
Junák, stř. Radost a Naděje Beroun, RS
Roveři Beroun
Junák, stř. Radost a Naděje Beroun, RS
Junák, stř. Přelouč
Salma
Ikea 2
Junák, stř. Šipka Praha, 22. OVS
Oldskauti Šipky
Praha 6
KONDOR, skupina ŠÁN
Fukejř
Praha 4
Junák, stř. Štika Turnov, 4. chlapecký odd.
Vlci
Ikea 1
Ikea 3
Junák, stř. Radobýl Litoměřice, Severská 2
Junák, stř. Jablonec nad Nisou, 4. OVS
Čmeláčí druţina
Junák, stř. Prosek Praha, RBR
Junák, př. Omaha Plzeň, Zátoka

Zkaţený stoprocentní dţus ze stoprocentně plesnivého citrusového plodu plovoucí po Vltavě

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)

David Kristejn, Zdeněk Kristejn, Lukáš Kristejn, Milan Faltus, Milda Faltus

Vůdce, Dan, Zdenda, Fífa, Matyáš
Vojtěška, Řezník, Jezinka, Čip, Rony, Punčocha, Huba

Šroubek, Štětka , Mánička, Martin, Tarzan

Odrazka, Bidlo, Vír, Ţofka, Yetti

Čmelák, Tomík, Terka, Evik, Marťa

Kuba, Petra, Otto, Koivo, Karfík

Kolečko,Kalíšek,Gonzáles,Matador,Hrášek

Evka, Loki, Denča, Klárka, Popi

Šaman,Ondra,Medvídek,Buchta,Šipka,Štístko,Martinka

Zebra, Bléďa, Ţárovka,Mata Hari, Pampy

Ručník, Riki, Tomáš, Moták, Rebel

Toto, Nataniel, Unkas, Vilda

Zuzka, Vlaštovka, Lednice, Hejkal, Klíčník, Kuba

Rošťák,Radek,Eliška,Voják,Vlasta
Naty, Kája, Honza, Chobot., Klárka

Dobby,Neo,Bezu,Jürgen
Lůca,Pastelka,Tamara,Šéfka

Chosé,Pepa,Julie,Julie,Sofie,Kryštof
Chosé,Pepa,Julie,Julie,Sofie,Kryštof
Api, Speedy, Naty, Pinky, Anička,Sumec

Pavelo, Virus, Bedna, Dan

Kvído, Karen, Pindruše, Plejtvák, Matěj

Vašek, Týna, Monča, Hanča
Dáda, Kolčavka, Ája, Bára
Jirja, Katka, XX, XY

Medved,Adéla,Jitka,Jakub,Jitka,Magda
Bond, Rolnička, Zuzka, Mirek, Martin, Kamila, Lucka

Kopyto, Čil, Jakub V., Jitka V., A.L., J.B.
Bílek, Macek, Danda Vořešprut, Francouz, Silvestr

Brouk,Veronika,Lukaš,Jana,Franta,Jindřiška

0:38:03
0:39:25
0:39:37
0:44:17
0:44:38
0:49:11
0:49:12
0:49:22
0:50:05
0:50:40
0:51:09
0:51:32
0:52:09
0:53:04
0:53:23
0:53:49
0:55:55
0:58:27
1:02:24
1:02:24
1:03:34
1:10:11
1:12:28
1:22:06
1:27:21
1:28:09
1:29:33
1:04:37
1:09:47
1:31:20
1:39:52

Čmelda,Magda,Jindriska,Fanda loď nedojela

c

c
c
c
c

c

x
x

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

212
211
226
225
214
219
210
213
220
221
222
215
223
218
216
217
224
265
251
264
250
262
260
263
257
261
259
252
258
253
254
255
256

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

C2
C2
C2

C2plast

C2
C2plast
C2
C2
C2plast
C2plast
C2plast
C2plast
C2plast
C2plast
C2plast
C2plast
C2plast
Ksjezd
Ksjezd
C2plast
P530
C2gum
C2plast
K
C2plast
K
C2plast
Ksjezd
C2plast
C2gum
C2plast
C2plast
C2plast

M
M
M
M
Ž
M
M
Ţ
M
M
M
M
M
M
M
M
Ţ
M
M
Ţ
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Junák, stř. Roţmberská růţe Třeboň, Neptun
Junák, stř. Roţmberská růţe Třeboň, Neptun
Fiasko
Junák, př. Flotila Liberec, Fregata 3
Junák, stř. Roţmberská růţe Třeboň, Neptun
do 18 let Junák, stř. Duha Brno, Znamení duhy

nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let

nad 18 let
nad 18 let Junák, stř. Roţmberská růţe Třeboň, Neptun

do 18 let Junák, stř. Duha Brno, Znamení duhy
do 18 let Junák, stř. Duha Brno, Znamení duhy
do 18 let Junák, stř. Duha Brno, Znamení duhy
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let
nad 18 let

Junák, stř. Duha Brno, Znamení duhy

Junák, stř. Duha Brno, Znamení duhy
Kanoepolo Praha
KVS Ţamberk
do 18 let Junák, př. Neptun Znojmo, 1. OVS Znojmo
do 18 let Junák, stř. ÚTA N. Město nad Metují, Vydry
do 11 let Vodní záchranná sluţba ČČK Praha 15, pobočný spolek
do 11 let Vodní záchranná sluţba ČČK Praha 15, pobočný spolek
nad 18 let Vodní záchranná sluţba ČČK Praha 15, pobočný spolek
do 15 let Vodní záchranná sluţba ČČK Praha 15, pobočný spolek
nad 18 let Vodní záchranná sluţba ČČK Praha 15, pobočný spolek
do 15 let Vodní záchranná sluţba ČČK Praha 15, pobočný spolek
nad 18 let
do 15 let Vodní záchranná sluţba ČČK Praha 15, pobočný spolek
nad 18 let

do 18 let Junák, př. Omaha Plzeň, Kotva
do 18 let Junák, stř. Bobři Havlíčkův Brod, Rackové
do 18 let Slunovrat Hodonín

Standa, Simča
Standa, Martin

Třeboň
Třeboň
Plyšová tulení rodina Praha
Bosá noha
Liberec
Lenka, Eva
Třeboň
Jó Kréta, Kréta
Brno
Kontiki
Míša, Miška
Třeboň
Kardinální problém -ém

No dobry no
Pasywalk
Mokrý banditi 1

Brno
Praha

Nedostudovaný archytekt - ekt

Mokrý banditi 4
Mokrý banditi 2
Mokrý banditi 3

Praha
Praha
Praha
Divoká Šárka Cahová Brno
Domča
Praha
Nosál Pavel
Letohrad
Kocóři
Znojmo
Medúzky
Nové Město nad Metují
Rejnočci
Praha
Ţralůčci
Praha
Michal Floriánek Praha 15
Kapříci
Praha
Vorváněk
Praha
Štičátka
Praha
Fiedler Vojtěch
Hnátnice
Sumečci
Praha
H+K
Praha
Jezdci královny Pumpy 1 Plzeň
Jezdci královny Pumpy 2 Havlíčkův Brod
Jezdci královny Pumpy 3 Hodonín

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)

Stanislav Mašek, Simona Ťoupalíková

Standa Mašek, Martin Mašek
Broskvička, Šavel
Meloun, Vodník Česílko
Lenka Klečková, Eva Dušková
Enkidu, Edard
Vláďa, Klára
Čočina, Miška
Vitto,Čibo
Pampi, Champi
Vodo, Ondja
Káťa, Jiřík
Medţi,Antas
Krocan, Verča
Venca, Lovec
Kuba, Tom
Jiřin, Miloketr
Dominika
Nosál Pavel
Petr Chadim

0:47:44
0:47:46
0:54:21
0:55:25
0:58:22
1:02:32
1:05:13
1:15:49
1:23:02
1:33:00
1:37:02
1:50:26
1:51:07
1:51:19
1:50:49
1:54:00

c
c
c
c
c

c
loď nedojela c
0:34:44
0:39:22
1:00:19 c
Hermelínka, Kotě, Dory, Dydy, Hádě, Čuník, Motýlek
1:03:44
Skuhrová Kristýna, Namyslov Jiří
1:29:35
Dostálová Markéta, Dacik Edis
1:30:07
Michal Floriánek
1:30:12
Jan Tůma, Ester Mátlová
1:30:39 c
Nehasil Lukáš
1:30:59
Dacik Hana, Šimonek Ondřej
1:30:59
Fiedler Vojtěch
0:43:09 x
Pánek Patrik, Peruth Vojtěch
1:30:40 x
Bobr, Kája
1:44:16
Amazonka, Rámus
loď nedojela c
Dafka, Valda
loď nedojela
Alex, Myšák
loď nedojela

x
x

x
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