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7. oddíl vodních skautů  

Štiky Hradec Králové 

http://stikyhk.skauting.cz/  Chci se vznášet na vlnách 

 

Krůčky každé Štiky 

  Eliška se umístila na 1. místě v plavání 

a také vybojovala 2. místo v běhu 

 Šárka se umístila na 2. místě v plavání 

a na 2. místě v malování pro charitu 

 Tuleň vybojovala 1. místo v plavání a  

1. místo ve fotbale 

 Klošť se umístila na 1. místě v  dětském 

biatlonu 

 Bára vyhrála dětský půlmaraton 

 Troll a jeho florbalový tým se umístili na 

2. místě 

 Krtek vybojoval 5. místo na orienťácké 

lize škol 

 

Krátké zpravodajství 

 25.11. 2017 Poklad hradeckých 

měšťanů. Odpolední hra v ulicích 

starého města. 

 Sbírej hliník a nos ho na loděnici nebo 

do klubovny. 

 Pokud jsi starší dvanácti let, přijď na 

Potravinovou sbírku 11.11. 

Soupeři byli rádi, že si odvezli pohár, 

zbytek zůstal Štikám 

 Orlický pětitratlon 

1. místo - skauti, skautky, žabičky 

2. místo - skauti mix, vlčata 

3. místo - žabičky 

4. místo – vlčata 

 

Bája 

 

 

 

 

Oddíl Lachtanů se zmátořil a opět vás může 

provázet Záběrem. Neptejte se mě, proč se tak 

dlouho neukázali. Já sama to taky nevím. Utíkali 

přede mnou a teď se tu zčistajasna zase objevili 

a čekají na vás na další stránce. Mají dokonce 

novou členku. Říkají jí Drnda. Je jí patnáct a 

oddíl je pro ni nový.  

Spousta věcí jí však cizí není. Umí například 

poskytnout první pomoc a uvázat dobráček. 

Jenom v tom nářadí má trochu zmatek. 

Jinak Lachtani žádnou další zásadní změnou 

neprošli. Můžete se se těšit na zvídavého 

Kukela, rozumnou Mínu, výbušného Praštila i 

provokativního Lamenta. 

Ale co Štiky? Ano, už si vzpomínám! Dále 

opravujeme klubovnu. O své postřehy z celé 

rekonstrukce se s námi podělí Cukr. Kajka a 

Lanýž nám představí Sisi a Ponny, které nám 

sdělí, co se jim líbí na jejich oddíle. S Buki si 

osvěžíme své znalosti o první pomoci. Renča 

má ale také něco na srdci. Její pocity štěstí si 

můžete vyvolat ze článku Jak jsem nebyla 

sama. 

Renča však není jediná, která má něco na 

srdci. O své pocity se s vámi chce podělit i jedna 

z našich pramic. Už delší dobu vám toužila něco 

říct a teď přišel její čas. Najdete jí v nově 

zavedené rubrice Z písařovy kajuty. 

Na závět chci poděkovat všem, kteří za na 

vzniku tohoto čísla podíleli. 

Marta, šéfredaktorka časopisu Záběr 

(marticka.lev@gmail.com) 

 

 
 



 

  
Kadibudka hrozbou 

Kečup 



Oddíl Lachtanů se šel poprvé podívat na svoji 

„novou“ klubovnu. Potřebovala ale několik málo 

úprav. Všichni tedy sebrali své síly a pustili se 

do práce. Jak to tam tedy vypadá, se dozvíte za 

chvíli. 

Rekonstrukce Vily- očima Cukra  

Během minulého školního roku jsme vilu koupili a 

teď ji rekonstruujeme. Když jsme tam poprvé přišli, 

tak mi to z venku připadalo v pohodě ale vevnitř už 

tolik ne. A tak jsme začali rekonstruovat. Co jsme už 

udělali: novou střechu, skoro celé zateplení, obložili 

jsme stěny uvnitř polystyrenem, odklidili jsme 

harampádí zevnitř, zvenku a z kůlny, posekali jsme 

trávu, odvezli jsme kompost (dost nechutná 

záležitost), vykopali jsme cestičku a snědli rybíz. 

Myslím si, že jsme toho zatím stihli celkem dost a že 

snad aspoň na kousek zimy budeme moct mít 

schůzky ve Vile.      

Cukr 

 

 

Praštil neklidně přešlapoval v cíli. „To my 

jsme je předjeli, ne oni nás!“ mudroval. Vztekal 

se vždy. Když tu Lament přiběhl s další 

zprávou. „Kluci, tak už to neřešte,“ ozvala se 

Drnda, „pojďte raději na buřta.“ 

Zmatek v cíli na Třech jezech - 

opět očima Cukra 

Tohle je článek o závodu Napříč Prahou přes 

tři jezy, kterého se každoročně účastníme. Já 

jsem jel v kategorii open spolu s Kajkou, 

Lanýžem, Pískem, Bájou a Jirkou. Těsně před 

cílem nás dohnala jedna loď, která na nás celý 

závod tlačila. Nakonec jsme ji o 1 vteřinu 

předjeli. Počítali jsme, že jsme dojeli pátí, ale 

Renča tvrdila, že druzí, a tak jsme netrpělivě 

čekali na vyvěšení výsledků. Asi po půl hodině 

čekání přiběhla Bája, že výsledky už jsou tam, 

a tak jsme rychle běželi. Ale zkuste hádat, co 

bylo na výsledkové listině. Bylo tam, že jsme 

třetí a že nás o jednu sekundu předjela ta loď, 

kterou jsme předjeli my. A tak jsme podali 

protest. Potom jsme čekali a čekali a čekali a 

čekali.... Po dlouhé době čekání konečně 

zahlásili, že už mají výsledky a my jsme zjistili, 

že jsme pátí, jak jsme počítali. Pak bylo 

vyhlášení a my jsme jeli domů. 

Cukr 

 

Drnda shání vybavení. Co má dělat? 

Co je nového na oddílových 

stránkách 
stikyhk.skauting.cz 

Asi jste už všichni zaznamenali, že oddílové 

stránky prošly zásadní změnou vzhledu. 

Doufám, že se vám líbí. Kromě vzhledu přibyly i 

některé nové odkazy. V rubrice „Pro členy“ 

najdete vždy aktuální Štičí bazar a pozor nově 

i Štičí nabídku, tzn. věci, které lze za drobný 

peníz získat od jiné Štiky, která povyrostla nebo 

se zmohla na luxusnější verzi svého vybavení. 

Skaut je hospodárný a tak pokud máte doma 

ještě něco, co může dobře sloužit, pošlete 

Renče fotku, krátký popis (velikost apod.) a věc 

bude vystavena. Naopak než něco koupíte, 

podívejte se do Štičí nabídky. 

Renča 



  Lachtani měli besedu se záchranářem. O první pomoci toho hodně slyšeli, ale nikdy 

si nebyli úplně jistí. Nejvíc toho věděla Mína a Drna. Drnda byla nová a vždy dokázala 

překvapit. Kluci na ni hodně žárlili, kromě Kukela, který jí bez meškání kladl nejrůznější 

otázky. Záchranář dívky pochválil a potom si to dohromady celé shrnuli. Nakonec pak 

byli všichni zase o něco chytřejší. 

Nedýchá! Co mám dělat? 

 

 

Nepřímá masáž srdce se zahajuje 

v momentě, kdy je člověk v bezvědomí 

a nedýchá. Tento člověk se pozná, tak 

že leží a nehýbe se. 

 

Vždy přistupujte k hlavě, ne k nohám, aby 
nakonec třeba nemuseli ostatní pomáhat vám.  
 

Zkuste postiženého oslovit. A pokud 

nereaguje, zkontrolujte dýchání. 
Zakloňte hlavu, tím se pootevřou ústa. Jednou 

rukou přidržujte hlavu, druhou dejte na hrudník 

a pozorujte, jestli se ruka zvedá. 



 

Lament si zase zapomněl turbánek, Praštil 

z toho šílel. „Klídek Praštile,“ řekla Drnda a 

přišla zezadu k Lamentovi. Vzala za cípy jeho 

šátku a ozdobila jej dobráčkem. „Chceš se ho 

také naučit Lamente?“ zeptala se ho. A on 

vědom si své sklerózy přisvědčil. Moc dobře 

věděl, že to není naposled, kdy si turbánek 

zapomněl. Později si přidali další a nakonec se 

ho naučil vázat všichni. 

Nauč se ozdobit svůj šátek 

uzlem dobrého skutku 

Není snad oddílové akce v kroji, kdyby si 

někdo nezapomněl turbánek. Pak takovému 

nešťastníkovi nezbývá než ozdobit svůj šátek 

uzlem dobrého skutku 

– dobráčkem. Vypadá 

velmi esteticky, na 

provaze ještě víc než 

na šátku.  

 

Až se naučíte uvázat 

na uzlovačce, můžete pokročit k dalšímu 

efektnímu využití tohoto uzlu a uplést si bužírku 

na klíče, na mobil apod. Stačí uvázat dobráček 

ze čtyř provazů (jako kdybyste přestřihli 

skautský šátek za krkem ). Pak volné konce 

dobráčku překládat přes sebe metodou „jednou 

nahoru, jednou dolů“. 

 

 

 

  

Pokud nedýchá, jedná se o tzv. srdeční zástavu. 

Okamžitě kontaktujte ZZS. 

Ruce po celou dobu propnuté v loktech. Hrudník se 

stlačuje do hloubky 5-ti centimetrů v intervalu 

100stlačení za minutu, do příjezdu záchranné služby. 

Text: Buki 

Ilustrace: Bára 

2) 

1) 3) Renča 



„Míno, proč všichni kolem těch lodí tolik 

nadělají. Furt je myjou a taky někdy laminátujou. 

A taky nechápu, proč se všichni tak šklebí, když 

se odře o kámen. Je to jenom loď. Obyčejná 

pramice a my se o ni staráme jak o princeznu,“ 

podivuje se Kukel. „Loď má svoji duši,“ 

vysvětluje Mína. „Nikdy nemůžeš vědět, co si 

myslí, či po čem touží, a proto se o ni musíme 

starat, aby si o nás myslela jen to dobré.“ 

Chci se vznášet na vlnách 

Obvykle zažívám pocity štěstí. Šťastně 

vzpomínám na ten zážitek, kdy jsem vítězně 

projela kolem bóje. Během závodu jsem si také 

vytrpěla své. Můj bort škrábala pádla a lavičky 

tížila váha závodnic. Když jsem sjížděla jez, 

vlnolam hekal pod náporem vody. Kbelík, který 

si celou jízdu náramně užíval, musel také začít 

najednou pracovat. No to bylo řečí, že si měli 

sehnat jinou vylejvačku. Hlavní ale bylo, že jsme 

vyhráli. Miluji závody. Jsou mnohem lepší než 

nějaká výprava, kdy do mě naloží sedm lidí, 

kteří líně pádlují a vesele u toho kecaj. Já 

preferuji spíše tempo a vychutnávám si 

adrenalin, který do mě vhánějí pádla. Ten pocit, 

kdy jede loď vedle lodi a přetahují se o první 

pozici.  

Teď je zima a já mrznu a nudím se. Ostatní 

pramice už spí. Jsme spoutány řetězy. Kdyby tu 

byla alespoň pádla. Díky nim měl můj život 

smysl a já zažívala radost z pohybu. Pádla jsou 

vždy veselá hovorná a akční. Je s nimi sranda. 

Škoda, že jsou uložená v loděnici. Tam za nimi 

nemůžu. Blíž je klubovna, kde se ukládají vesty. 

S těmi jsem si nikdy moc nerozuměla. Jsou to 

takové trapky, které na zimu odešly do 

vytápěných domů. Prý aby je nekousla nějaká 

myš. Jsou úzkoprsé. Vždy, když se jede na 

divokou vodu, nebo se má sjet peřej, dělají 

kolem toho strašné cavyky, jako by se bály 

trochy vody. Trvají na tom, aby byly úplně 

stažené a celou dobu se křečovitě drží svého 

majitele. Vlastně jsem ráda, že odešly. Opravdu 

bych nechtěla poslouchat to jejich žalostné 

vzdychání. Taky hodně vyšilujou na novoroční 

plavbě, že je jim prý zima a bojí se, aby 

nenastydly. Já jsem ta, která se otužuje. Ony si 

nemají co stěžovat. Princezny jedny 

rozmazlené. 

Těším se na jaro, až budu čistit Orlici. Nevadí 

mi odpadky. Hlavně že je řeka čistá. Po celé 

akci mě pak celou umyjí od bláta a já se svěžím 

pocitem můžu jet dál. Tentokrát ne na vodě, ale 

na vleku. Vlek jsem vždycky tajně obdivovala. 

Je takovej velkej a silnej a drží mě 

s obdivuhodnou lehkostí. Prolétne mnou vlna 

vzrušení, když mě přitáhne svými popruhy. Jen 

kdyby ty vesty dole tolik nevyšilovaly. Není to 

ten pocit, jako když jezdím v meandrech a jsem 

plná napětí, jestli zase narazím do břehu. Je to 

sice podobné, ale tentokrát létám a vznáším se 

na vlnách. Tyhle prožitky jsou už ale také utnuty. 

Vlek je v garáži a já pod budovou povodí. 

Toužím po dalším závodě. Toužím po další 

výpravě. Chci se vznášet na vlnách. Chci sjíždět 

peřeje a také mám ráda vás, mé milé Štiky, a 

doufám, že si spolu na jaře užijeme spoustu 

legrace.  A taky že vyhrajeme nějaké závody.  

Marta 

 

  



 

  
„Aku. Podej mi aku. Tak kde to vázne?“ rozčiloval se Praštil na žebříku. „Co je to aku?“ 

podivila se Drnda. „Vy ženský. Vám aby člověk říkal dvakrát,“ postěžoval si Praštil. „To víš, 

oni se v tom vyžívaj,“ zvolal provokativně Lament. „Sklapni Lamente,“ usadil ho Praštil, „tak 

už mi konečně podej aku.“ 

Já ale vážně nevím, co chceš Praštile,“ řekla bezradně Drnda a Praštil se chytil za hlavu. 

 

           

           

           

   
          

           

  
  

        

  
          

           
 

1. Vrtačka s akumulátorem 

2. Izolační materiál 

3. Stěny na Vile obkládáme ... (čím ?) 

4. Když je něco moc vysoko a 

nedosáhnu na to  použiji ... (co?) 

5. Svislý směř určujeme podle ... 

6. Nejlepší kamarád vrtačky 

7. Když v izolaci vznikne škvíra, 

spraví to izolační ... 

8. Na řezání dřeva se používá … 

 

 

Ségra 



Drnda měla své první závody, které 

organizovali Lachtani. Skaut jako takový teprve 

poznávala a skamarádila se tam se dvěma 

holkami. Hodně se jich ptala, co na schůzkách 

dělají a tiše s srovnávala, co ji zatím potkalo u 

Lachtanů.  

Sisi a Ponny 

Jak to chodí u jiných oddílů? Jsou více na vodě 

nebo v klubovně? Vážou také uzly?  

Z jakého oddílu jsi? 

Sisi: Já jsem ze 4. oddílů z Jablonce. 

Ponny: Já jsem z 5. oddílu Velrybáři. 

Jak vypadá vaše běžná schůzka? 

Sisi: Na jaře a na podzim chodíme na 

Jabloneckou přehradu, přes zimu jsme 

v klubovně, vážeme uzle a učíme se šifry a 

první pomoc. 

Ponny: Chodíme do lesa, když je hezký počasí 

chodíme na pramky. 

Jakým aktivitám se nejvíce věnujete? 

 

Sisi: V letě pádlujeme, v zimě se věnujeme 

uzlům atd. 

Co tě nejvíce baví na schůzkách? 

Ponny: To že jsem na pramkách a že můžem 

pádlovat. 

Co nového tě oddíl na učil? 

Sisi: Být hodně samostatná a víc 

spolupracovat. 

Ponny: Více poslouchat a naslouchat. 

Co se ti na něm nejvíc líbí? 

Sisi: Že tam mám hodně kamarádů a že jsou 

všichni fajn.

. 

„Držíme pospolu,“ vysvětlovala Mína 

Kukelovi, „nemůžeme nechat druhého v žádné 

šlamastyce ani se mu vysmívat. I kdyby to byl 

Praštil, kdo spadl do bláta, neměl bys z toho mít 

srandu, ale podat mu pomocnou ruku. Musím tě 

však pochválit, jak pomáháš Drndě. Je nová a 

není to pro ni lehké. K Praštilovi by ses měl ale 

chovat lépe. Není to pro něj procházka růžovým 

sadem, dělat nám kormidelníka, proto je občas 

trochu výbušný. Možná sis všiml, že když mu 

pomáháme, je mnohem milejší.   



Jak jsem nebyla sama 

Že samota je zlá a tíží, o tom není pochyb. 

Zvláštním druhem samoty je samota uprostřed 

davu lidí. Zažívají ji hlavně osoby, na jejichž 

bedrech leží nějaká zodpovědnost, třeba že 

uskuteční nějaké skautské vodácké závody. 

Nebo že zorganizují veselé stanoviště pro 

hradecké občany v rámci dětského dne. Nedej 

bože, že zrekonstruují klubovnu. Tyto osoby 

jsou často ve svém konání osamoceny, ač jsou 

obklopeny davem lidí, zavaleny dotazy a 

telefonáty, takže teoreticky o nějaké samotě 

nemůže být řeč. Jenže jak se blíží „TO“, osoba 

náhle zjišťuje, že nic není zařízeno a co hůř, 

nikdo se o to nezajímá. Prostě je na „TO“ sama. 

Letošní podzim byl slibný. Naskytlo se mnoho 

příležitostí být samotnou uprostřed davu. Jenže 

onen zdrcující pocit se proti očekávání 

nedostavil. Překazilo mi ho hned několik 

událostí a mnoho lidí.  

Východočeský maraton – všichni chtějí jet, 

čekají na instrukce. Ouha chce jet i Olda, jenže 

startovat bude jinde, jindy a s jinou lodí než 

naše pramice. Nezbývá než zkusit Rádia. Na 

emailový dotaz ohledně dopravy Krávy do 

Sezemic, přišla odpověď „Počítám s tím“. Hm. 

Rádiovy emaily jsou zřídkakdy delší než osm 

slov včetně podpisu, ale přeci jen by mě 

uklidnily nějaké podrobnosti. Ale ono to všechno 

klaplo, nakladači, vykladači, převažeči 

závodníků, zprávy z cíle. Ještě ke všemu dvě 

vítězství. Nezbývá než vyvěsit aktualitu na web.  

Skautský den na Hradišti – počáteční jistota jen 

já, Mája a Buki. S blížícím se termínem už jen já 

a Buki. Moje hlídací babička oznámila víkend 

s kamarádkou. No to to zase dopadne. No 

dopadlo to výborně! Na schůzce se přihlašuje 

les rukou ochotných přijít na stanoviště. Hm. 

Ráno přijedu na Češík, zkontroluji uchystané 

disciplíny, rozhodím doplňující úkoly a musím 

zmizet. Odpoledne přijedu na kukačku – na 

stanovišti se obměnili lidé, vše opět funguje. Po 

skončení je za hodinku vše sbaleno a kromě 

pěti mokrých zabahněných Pálav v garáži ani 

nevím, že nějaká akce proběhla. 

A je tu Pětitratlon. Olda opatrně oznamuje 

služební cestu za polární kruh. Paráda, šance 

utrhnout si ostudu před půlkou republiky strmě 

vzrostla.  Nevím, zda to Štiky vycítily, ale 

tentokrát mi v mobilu pípají jen samé příjemné 

dotazy a oznámení. Petra mě zavalila krabicemi 

s cenami pro závodníky. Pro jistotu i na další 

ročník. Po schůzce před závody Kečup píše, že 

taťka zajistí stanoviště. Jonášův taťka už ve 

středu shání potřebné vybavení na postavení 

lávky a žebříku. Sám si je odveze, super, 

nemusím na kole s krosnou. Píše Krab – má 

nápad na doplňkovou disciplínu. Čtvrtek – Kajka 

se tváří, že nevidí problém ušít do soboty čtyři 

chybějící startovní čísla. Jo a 20 klacků na 

buřty? Pohoda, zařídí. Pátek večer – Buki píše, 

že může půjčit stan na start, kdyby pršelo. 

Cililink, volá Olda. Co tak důležitého se děje, že 

volá z polárních krajů? Očekávám zprávu typu: 

chybí klíče, lano, apod. Ale ne, Olda v dobrém 

rozmaru oznamuje, že se právě vykoupal v řece 

Ob, která má nyní příjemných 5 st. Celsia. 

Vzduch 8 st. takže prima podmínky. Jak je vidět, 

být skautem prostě dává smysl a tak s novým 

optimismem hledím vpřed. 

Ve schránce mám dopis. Normální dopis. Píše 

Berča, že s Benem přijdou už také v osm ráno 

a pomůžou s přípravou. A že má nápad na 

vylepšení cen za první místo. V sobotu dorážím 

v půl desáté na loděnici. Vše je hotové, na 

registraci vysmátý Rádio s Májou. Rádio má 

notebook! Hurá, na to jsem zapomněla, že 

potřebujeme záložní. Rozhodčí jsou na 

stanovištích, hoří oheň, vlajky visí, sedačky 

v kánoích jsou opravené, bójky se lesknou a 

houpají na vodě v krásném podzimním 

sluníčku.  

Já mám slunce v duši. Děkuji vám Štiky i rodiče, 

že jste mě v tom nenechali. Skauti a skautky, 

předvedli jste skvělý výkon, ačkoliv se to těžko 

pojmenovává a skoro to není vidět. Každý jste 

byl tam, kde jste to slíbil a provedl bezvadně 

úkol, který vám byl svěřen. Neslyšela jsem ani 

slovo nadávek či svalování něčeho na někoho 

jiného. Smáli jste se a ještě stihli vyhrát. 

Nepotřebovali jste mě. Nedělali jste leklou 

tresku a hlásili jste se ke všemu možnému. A 

v neděli? V plném počtu v deset ráno všichni 

nastoupeni na Vile na brigádě. Ach jo, 

zapomněli jsme AKU a pilku. Cukr sedá na kolo 

a za chvíli se vrací s AKU i pilou. AKU měl 

doma, pilu ne. Stavil se cestou u Bukače a půjčil 

si ji. 

Přátelé, po letošním podzimu věřím, že tu 

klubovnu spolu dostavíme a Silvestr ve Vile 

BUDE!
Renča 



 

Drndě je patnáct a zrovna přišla do oddílu 

jako nováček. Místní slang jí dělá problémy a 

často nechápe, o co jde. Když se ale zeptá 

ostatních, tak zjišťuje, že není sama, která 

nemá ponětí.  

Retardérka 

Slovo podivného znění, skoro až jazykolam 

můžeme zaslechnout v oddíle docela často, 

alespoň v porovnání s běžnou společností. Bez 

ženské koncovky -érka je slovo dokonce 

užíváno jakožto oslovení kamaráda nižšího 

rozumového nadání. Protože je ale skaut 

zdvořilý, snažíme se tomu vyhýbat, že.  

Ale proč bychom se z nadávky nemohli 

poučit? Retardovaný vlastně znamená cizím 

slovem zpomalený. Nevím, zda se stavitelé jezů 

inspirovali u starých Římanů nebo u kolegů 

mdlého rozumu, každopádně si slovo 

retardérka vybrali jako označení propusti, kde si 

přáli zpomalit proud vody. Proud řeky prostě 

zretardovali, tedy zpomalili. Ducha řeky není 

možné zpomalit a předělat k obrazu svému. 

Řeka si stejně časem udělá, co bude chtít. Tak 

alespoň ten proud se lidé pokusili trochu zkrotit, 

aby mohli přes jez pustit dříve vory z klád, dnes 

svá sportovní plavidla. 

V propusti nenajdeme retarda (ačkoliv 

v případě některých klientů vodáckých 

kanceláří bychom možná úspěšní byli), ale 

retardér, tedy kamenný, betonový někdy i 

gumový výčnělek. Čeština označila tento 

výčnělek libozvučným slovem „zdrhlo“. Asi aby 

to drhlo. Nebo abychom lépe zdrhli. Těžko říci. 

Každopádně je zdrhlo vynálezem pana Bazika 

a tak se retardérce říká i Bazikova propust. 

Retardérka je i poslední propustí při závodě Tři 

jezy. Díky zdrhlům se v ní ta voda tak čeří a 

bublá. 

Renča 
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