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Zkus být Štikou! 

 

             7. oddíl Štiky HK 

http://stikyhk.skauting.cz/ 

Máme tu další číslo Záběru, které jsme 

tentokrát pojali spíše jako dvouměsíčník, 

abychom Vám mohli vylíčit události celého září, 

ve kterém jsme zorganizovali výběrové řízení 

nováčků. Proč máme tolik zájemců o místo 

v oddíle, se dozvíte od rodičů, kteří nám 

odpověděli na náš dotazník. Více ve článku: 

Proč zrovna Štiky?  

Letos jsme byli úspěšní i na závodech Tři 

jezy. Další informace na webu. 

Opět jsme pozvali do časopisu Oldu! Zajímá 

Vás život námořníků? Jestli ano, máme pro 

Vás i upoutávku na námořnickou knížku, která 

je k zapůjčení u Máji. Dejte si ale pozor, abyste 

ji nezničili. Jinak poznáte Máju, jakou jste ještě 

nikdy nepoznali. 

Marta, šéfredaktorka časopisu Záběr 

(marticka.lev@gmail.com) 

Můžete nám psát do Redakce. 

 

 

 

 

Štiky rostou, sílí a vyspívají. Kdo má 

z oddílu o rok navíc? 

V září a říjnu slaví narozeniny 

Září 

Jožin  10. narozeniny 

Troll  10. narozeniny  

Sušenka  13. narozeniny 

 

Říjen 

Sekyrka  12. narozeniny 

Marta  14. narozeniny 

Kocourek  38. narozeniny 

 

 

Marta 



  

 

 

 

 

 

 

Dlouhý pořadník dychtivých zájemců toužících 

dostat se do oddílu, ale my všechny přijmout 

nemůžeme. Musíme se mezi nimi vybrat, a 

proto jsme je pozvali do programu… 

Zkus být Štikou! 

Do nedávna jsme přijímali členy do oddílu 

tak, že jsme je nabírali podle toho, kdo je 

v pořadníku nejdéle. Tento způsob se však 

neosvědčil. Proč? Pro to je hned několik 

důvodů. První problém je, že si rodiče přejí dát 

své dítě do oddílu bez ohledu na to, zdali si to 

přeje ono samo. Postrádá potom štičího ducha, 

do kterého se zahrnuje kamarádství, 

nápomocnost, sounáležitost, 

pospolitost a dobrá nálada. Bez 

těchto vlastností se stávající 

člen nemůže cítit v oddíle 

pohodlně a ve většině případů 

to vyústí v odchod z oddílu. My 

tomu ale chceme předcházet! 

Proto jsme se shodli, že si 

mezi zájemci vybereme. 

Varianta výběrového řízení se 

nám všem zdála být krutá, ale 

my už jsme v oddíle chtěli mít 

jenom ty, kteří si to opravdu 

přejí. Těch, kteří si to přáli, ale 

bylo více než volných míst. 

Museli jsme si také ujasnit, co 

od nováčků požadujeme. Jaké by měli mít 

vlastnosti či dovednosti. Přátelství, obětavost a 

nápomocnost se rozvíjí především životem 

mezi Štikami, tudíž jsme se u nich snažili  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vypozorovat potenciál, který by se rozvinul, 

a z daného jedince by vykvetla skvělá Štika, 

která by do oddílu chodila s radostí, byla 

samostatná a zvládla oddílový život bez 

asistence rodičů. Všichni jsme se usnesli, že o 

tohle nám jde. Teď ale máme rozhodnout, jak 

si vybereme. 

Kdybychom přišli všichni, včetně nováčků, 

bylo by nás příliš mnoho a my bychom nemohli 

všechny pečlivě sledovat. Rozhodli jsme se, že 

všechny rozdělíme do skupin, které 

namícháme z nováčků a členů všech posádek. 

Velkou zodpovědnost přebrali kormidelníci, 

kteří skupinám veleli a připravovali program na 

schůzku. Účelem bylo seznámit nováčky 

s oddílovým životem. 

Zahrnovali rozverné hry, 

ježdění na lodích, skautskou 

praxi, ale i vytrhávání trávy a 

sbírání odpadků. Ochutnali 

všechny naše činnosti, včetně 

práce na vile, kde jsme poznali 

pilnost a snahu jedince. 

Kde jsme toho ale poznali 

nejvíce, byla víkendová výprava 

na Orlici. Tam se otestovalo 

úplně všechno. Vaření, nošení 

dřeva, tahání lodí, samostatnost 

a jiné důležité vlastnosti pro 

budoucí Štiku. Jak ale oznámit 

koho jsme vybrali a koho ne? 

Po doplutí na loděnici jsme nováčkům rozdali 

vzkazy v lahvi, kde bylo jejich přijetí či nepřijetí 

napsáno. Blahopřejeme Ladě, Šárce, Elišce, 

Berenice, Matějovi, Kryštofovi a Jonášovi, kteří 

jsou přijati mezi Štiky! 

 

Marta 

 

NA PALUBĚ 



 

Někteří z oddílu si možná kladou otázku… 

Proč zrovna Štiky? 

Co je vlastně na nás tak atraktivního, že to 

k nám táhne tolik zájemců. Tak jsme se zeptali 

rodičů různých nováčků a zde 

máme odpovědi! 

Co Vás přivedlo k nápadu 

přihlásit vaše dítě do oddílu? 

Přáli jste si to vy nebo vaše 

dítě? 

Vítek chtěl a chce pořád chodit do 

skauta a myslíme si, že je pro 

něho skaut se vším, co k němu 

patří dobrou volbou, jak trávit 

smysluplně volný čas. Tuto 

otázku jsme si položili už v první 

třídě a jsme pořád přesvědčeni, že smíšený 

skautský oddíl je nejlepší volba pro něho. A 

navíc vodu milujeme celá rodina. 

Ano, smíšený skautský oddíl je dobré 

prostředí, protože se tam člověk seznámí 

s děvčaty i chlapci všech věkových kategorií, 

což mu přináší nové poznatky i zkušenosti. 

Jaká máte očekávání? Čemu si myslíte, že 

by se vaše dítě mohlo v oddíle naučit? 

Jaká máme očekávání? Nevím, jak Vám 
nejlépe srozumitelně odpovědět. Ztotožňuji se 
s činností skautů. Domnívám se, že vodní 
skauti spolu musí ještě více spolupracovat a 
vydržet trochu toho „nepohodlí“ na vodě,….:-) 
Naopak díky tomu se z nich mohou stát „lepší“ 
dospěláci. Mohou vzniknout opravdu hluboké 
přátelské vazby, děti se přirozeně naučí se 

starat nejen sám o sebe, ale i o 
druhé. 
 
Jaký smysl má podle Vás být 

členem Štik? V Hradci je 

hodně skautských oddílů, tak 

proč zrovna Štiky? 

Ano, v Hradci je skautských 

oddílů více, ale jen jeden je 

zároveň vodácký kroužek. Je to 

jak skaut, tak vodák, dva v 

jednom!!! Lada je navíc vodní 

živel, takže od té doby, co jsem 

našla vodní skaut, mně ty ostatní 

připadají moc na suchu :) 

Líbí se nám zdravý sportovní duch, který 

u vás vládne. 

Jasně! Každý se uplatní a je jedno, jak je 

výkonný! Všichni mají příležitost! 

Marta

 

 

O tom co jsme dělali na naší poslední 

výpravě, a jak takový nováček tuto výpravu 

přežil. 

Nováčkovská výprava na Orlici 

O prvním říjnovém víkendu se roveři, 

kormidelníci, člunaři a naši nováčci, kteří se 

zapojili do programu „Zkus být štikou“, vydali 

na Orlici. Splouvali jsme úsek od Týniště až na 

naší loděnici. Tento úsek už je takovou 

oddílovou tradicí, a tak jsme se do ní rozhodli 

zasvětit i nováčky. 

Nejdříve jsme samozřejmě absolvovali cestu 

vlakem. Velkou část dne jsme opékali 

špekáčky a někteří labužníci dokonce i sýry a 

klobásy. Obědovou zastávku jsme si také 

zpestřili herkou a hrou s tenisákem, při které  

 

 

 

 

 

málokdo 

zůstal 

suchý, což 

ale při 

nádherném 

počasí vůbec nevadilo. Po příjezdu na 

tábořiště jsme hráli hry. Softball samozřejmě 

nesměl chybět a nováčci si s vypětím opravdu 

všech sil postavili i stany. S pomocí nováčků, 

kteří celý den zvládali dost obstojně, jsme 

uvařili večeři a připravili dřevo na oheň. Když 

se setmělo, nemohlo chybět ani zpívání u 



ohně. Někteří odpadli dříve, jiní později, ale 

postupně se všichni vydali do svých spacáků. 

Druhý den jsme se nasnídali, dali si teplý 

rum, složili stany, a už jsme byli zase na vodě. 

Noc přečkal každý nováček bez újmy. Pak už 

byl jen oběd, další rozverné hry a dojeli jsme 

na loděnici. Protože jsme jeli přímo raketovým 

tempem, dorazili jsme o něco dříve, a tak jsme 

museli na rodiče chvilku čekat. Následovalo už 

jen závěrečné předání vzkazů v láhvi pro 

nováčky, ve kterém se po domácím otevření 

dozvěděli, zda obstáli a zda se mohou dostavit 

na příští schůzku. 

Výprava se opravdu vydařila a myslím, že 

každý nováček si odnesl skvělé zážitky a 

zkušenosti a bude na ně ještě dlouho 

vzpomínat. 

 

 

 

 

 

 

 

Plavčíkova dobrodružství – k zakoupení u 

všech dobrých knihkupců. 

Plachetnicí dvěma oceány 

Armstrong Sperry 

Knížka popisuje život chlapce, kterého to už 

od mala táhne k moři. Jeho nejlepším přítelem 

se v dětství stane starý Clarke Messina, 

vysloužilý námořník, který mu vypráví příběhy 

ze všech koutů světa. Ukáže mu jak zacházet 

s kompasem, nastavit lano, uvázat dvacet uzlů 

a spoustu dalších užitečných dovedností. 

Když je starší, sežene si práci v dílnách a 

pomáhá na stavbě 

Letícího oblaku, který 

se má stát nejrychlejší 

plachetnicí na světě. 

Touha po moři však 

neustává a on se 

nakonec na Letící 

oblak nalodí jako 

plavčík. Život na lodi 

je drsný a Enoch 

Thacher tu zažívá 

veselé i smutné příhody. Poznává Letící oblak, 

moře i život námořníků. 

 

Přesto, že je příběh fikcí, věrně zaznamenává 

historickou skutečnost a zvyky námořníků na 

lodích. Příběh sice není zrovna strhující, ale 

rozhodně se z něj dozvídáme zajímavé 

informace. Navíc je obohacen o nádherné 

ilustrace, takže si atmosféru na lodi dokážeme 

představit. Jsou tu i schémata plachet a 

vysvětlení nejrůznějších pojmů. Knížka je sice 

psána trochu starším jazykem, ale velice 

jednoduše, takže by to nemělo být na 

překážku. Doporučuji všem začínajícím 

námořníkům. 

Knihu je možné si u mě zapůjčit. Upozorňuji 

ale, že je poněkud křehčí, a pokud bude 

vrácena v rozsalátovaném stavu, bude dotyčný 

zardoušen, roztrhán a zakopán na odlehlém 

místě. 

Mája 

Ségra 

DENÍK MOŘSKÉHO 

VLKA 



Zajímají vás podrobnosti ze života 

námořníků, a co vše vlastně takový námořník 

dělá? To vše, a ještě mnohem více se dozvíte 

v tomto článku. 

Vše co jste chtěli vědět o 

námořnících a jejich životě na 

moři 

Jak vypadal běžný den námořníka?  

Námořníci vstávali podle hlídek ale, když se 

loď dostala do nějaké bouřky, tak hlídka 

nehlídka, každý musel dělat, to co je zrovna 

potřeba. Přes den se 

museli samozřejmě 

starat o chod lodi. 

Například: skasávat 

plachty podle 

počasí, spravovat 

díry v lodi a starat se 

o to, aby náklad, 

který je na lodi, byl 

dobře upevněný, 

kdyby nebyl, loď by 

se mohla při větším 

náklonu celá 

převrhnout. Když 

přišlo bezvětří a měli všechno uklizené, 

vyčištěné, vyprané a usušené tak pak mohli 

ležet na palubě ve stínu plachty a odpočívat.  

Jak probíhal jejich hygienický úder? 

Žádný hygienický úder nebyl. Možná si 

občas dali do kýble vodu a opláchli se. 

Jak, a podle čeho se vybírali námořníci, 

kteří se budou moci zúčastnit plavby? 

Někteří námořníci se vybírali podle 

schopností, například navigátor, kormidelník, 

lodní tesař a kuchař, který většinou fungoval 

jako takový sluha pro kapitána. Pro ostatní 

námořníky byla jedinou kvalifikací dostatečná 

síla, a aby se nebáli vylézt na stožár. Většinou 

byl velký problém na práci námořníka někoho 

sehnat, a tak se večer před odjezdem lodi 

kapitán vydal do přístavu po hospodách, sebral 

všechny podnapilé námořníky a naložili je na 

loď. Oni se probudili, až když byli kdovíjak 

daleko na moři a nezbylo jim nic jiného, než 

zůstat na lodi a pracovat. 

 

Jak a za co se trestali námořníci? 

Trestali se za to, že nesplnili nějaký rozkaz, 

že zaspali na hlídce, to bylo velké provinění. 

Mezi tresty patří například podvlečení pod 

kýlem. To znamená, že námořníkovi, který měl 

být potrestán, dali opasek a uvázali ho na dvě 

lana, dovedli ho na příď lodi, tam ho shodili. On 

musel loď podplavat od přídě na záď. Další 

tresty byli spíše takové neoblíbené práce, jako 

třeba spaní u kotevního řetězu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byly i námořnice? 

Námořnice v podstatě nebyly, protože 

zaprvé nebyl žádný hygienický úder a za 

druhé, kdyby byla jedna námořnice mezi 

čtyřiceti chlapy, asi by to s ní špatně dopadlo. 

Dále také proto, že nebyly ani žádné záchody 

a soukromí. Navíc v minulosti žena směla jen 

rodit, vychovávat děti a starat se o domácnost, 

takže nějaké námořničení nepřicházelo 

v úvahu. 

Je pravda, že námořníci byli pořád opilí? 

Proč? 

To pravda 

není. Byli opilí 

hlavně, když byli 

v přístavu. Pili 

z radosti, že 

přežili a jsou na 

pevnině. Na lodi 

se námořníci ani 

k alkoholu moc 

nedostali. 

Dostávali jenom trochu před bojem na kuráž 

nebo po bitvě na oslavu. 

 

 

Podtažení pod kýlem 

Informace o životě námořníků poskytl Olda 

Ilustrace: Bára 

Napsala: Ségra 



Skautský slib jakožto slavnostní záležitost 

vyžaduje náležitou přípravu. Ne jinak tomu bylo 

letos na Javorce. 

Skautský slib 

Jakmile jsme dohráli vzrušující bojovou hru  

v lese, byl vyhlášen konec srandy, rozdělili 

jsme se na týmy podle šikovnosti, sympatií a 

jiných důležitých parametrů a dali se do práce. 

Místo slibu bylo letos výjimečně krásné – malý 

ostrůvek pod lesním jezem, na který se šlo po 

lávce (která byla taktéž předmětem našeho 

odpoledního snažení). Javorka kolem ostrůvku 

docela bystře teče a tak krása tohoto místa 

dodala sil a práce šla pěkně od ruky. Vytvořili 

jsme čtyřpatrovou pyramidu, řádně vycpanou 

chrundíčkem, čtyři fagule čili pochodně a již 

zmíněnou lávku. A protože nás bylo dost a 

jsme nejen šikovní, ale někteří z nás mají i 

smysl pro krásu, podařilo se ohniště stylizovat 

do kompasové růžice a vkusně ozdobit šiškami 

a pilinami. Byli jsme s dílem spokojeni, jen 

někteří pesimisté se obávali, že ohniště tak 

krásné, že hrozí, že si na něm do večera 

někdo opeče buřty.  

Večer před slibem je tradičně místo pro to, 

abych pohovořila s těmi, kteří se chystají večer 

slibovat. Povídáme si o tom, jak se daří 

dodržovat ten či onen skautský zákon, se 

kterým jsou největší trable, co se oddílu daří a 

co by se dalo zlepšit, v čem se oddíl liší od 

jiných kolektivů, jaké to asi je být 

kormidelníkem apod. Na závěr krátce 

zhodnotím každou Štiku svýma očima a 

naznačím, kde bych hledala prostor pro 

zlepšení. S vlčaty a žabičkami je rozhovor 

kratší a jednodušší se skauty si povídáme déle 

a krutěji . 

Mezitím důvěryhodné Štiky vyrobí deset 

lodiček se svíčkami a čas se pomalu nachýlí k 

odchodu na slibové místo. Jak známo i 

obyčejná místa vypadají ve tmě tajemně a to 

samozřejmě platí i pro naše ohniště, v potu 

tváří zhotovené. Svítí hvězdy a my se jeden po 

druhém posouváme po lávce na ostrůvek. Už i 

největší vypravěči jsou zticha a všichni 

vytvoříme půlkruh, na jehož začátku jsem já a 

na konci Olda. Mezi námi stojí zbytek oddílu, 

slibující, kormidelníci, člunaři i roveři 

promícháni tak jak přišli, bez rozdílu věku nebo 

důležitosti. Vedle mě zaujal místo Troll a tak 

mu svěřuji první lodičku a zapaluji první svíčku. 

Držím ji v ruce a mluvím o tom, jak se očekává, 

že se bude chovat člověk, který dostojí 

prvnímu skautskému zákonu, totiž 

pravdomluvnosti. Nejde jen o to nelhat, ale být 

důvěryhodným člověkem, nepřekrucovat 

vyprávění, aby se stal třeba zajímavějším nebo 

aby získal nějaké výhody, neplést si pravdu s 

polopravdou. Pak lodičku se svíčkou předám 

Trollovi, který, pokud je rozhodnut, že se 

takovým člověkem stane, pronese slovo 

„Přijímám!“ a pošle loďku dalšímu. Občas se 

loďka dostane k někomu, kdo již svůj slib složil. 

Pro takovou Štiku je to okamžik, kdy může 

zhodnotit, jak na tom ve skutečnosti je. Podle 

toho odpovídá buď „Daří se mi“ nebo „Snažím 

se“, může zaznít i „Nedaří se mi“. Lodička 

zanedlouho doputuje až k Oldovi, který ji 

vypustí do proudu a světýlko se mihotá po 

vodní hladině. Někdy zhasne brzy a někdy 

pluje dál. Některé loďky se zastaví ve vracáku 

a vidíme je celou dobu. Tak to jde pořád dál, 

dokud se všichni nezamyslíme nad deseti body 

skautského zákona. Tento rituál jsme si 

vymysleli a provází nás u každého slibu. 

Kdo věří, že celý život vydrží na tato slova a 

tuto chvíli myslet, může se u ohně pustit do 

složení slibu. Oheň však ještě nehoří, stojíme 

potmě v kruhu kolem našeho ohniště a 

čekáme. Docela dlouho a pod košile se začne 

plazit chlad od noční řeky. Nikdo však 

nepromluví. Všichni čekají. Konečně na 

druhém břehu vyskočí plamínek, z plamínku je 

oheň, který se náhle rozhoří a prská a 

přibližuje se k nám. Hoří první fagule, na které 

přináší Rádio oheň severu a z této světové 

strany také přiloží faguli k pagodě a pronáší 

slova o síle a odvaze. Po lávce postupně 

přicházejí ohňoví poslové z východu, jihu a 

západu. Narvalové zapálili čtvrtý slibový oheň 

Štik. Teprve teď je vidět, že za našimi zády visí 

státní i oddílová vlajka a všem je krásně vidět 

do tváří. Chlad je pryč a postupně slibují 

žabičky, vlčata i skauti. Mluví o tom, že budou 

plnit dobré skutky, milovat Českou republiku, 

ctít pravdu a lásku a nebudou se vzdávat. My 



zbylí jsme svědky a přejeme jim, ať se daří a 

nedají se odradit neúspěchy. Na závěr spojíme 

ruce v kruh a posílám stisknutí. Kdo ho ucítí, 

posílá ho dál. Slova „kruh se uzavřel“ končí 

celou slavnost a my se můžeme vrátit k 

loděnici.  

Ráno se na ostrov vracíme, místo už je zase 

docela obyčejné a osamělé. Jenom my víme, 

co se zde odehrálo a na co můžeme 

vzpomínat. Kdo chce, může si vzít z ohniště 

uhlík nebo se vydat po proudu Javorky hledat 

lodičku. Není špatné mít hezké vzpomínky 

schované doma v šuplíku. 

Renča 

Rainbow i Zlatá laň už se vám představily, 

dnes to bude Niña, nejmenší loď z flotily 

Kryštofa Kolumba. 

Niña 

To, že Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, asi 

všichni víte, ale víte také, kolik problémů musel 

Kolumbus vyřešit, než vůbec vyplul? 

Přesvědčit tehdejší společnost o plavbě do 

naprosto neznámých vod, bylo téměř 

nemožné. Lidé věřili, že oceán za západ od 

Evropy je nekonečný a pro lodi nesjízdný, jiný 

argument varoval, že plavec, který by se dostal 

k protinožcům, nikdy by se nemohl vrátit, 

protože by žádná loď neproplula proti vodě 

prudce dolů spadající. Přes všechny tyto mýty 

se Kolumbovi nakonec podařilo přesvědčit 

španělský královský dvůr. 

Teď teprve nastaly Kryštofovi skutečné 

starosti. Bylo třeba sehnat lodě a námořníky. 

Ani jedno nebylo lehké. Menších, chatrnějších 

nebo přestárlých lodí bylo na prodej dost, ale 

na plavbu dalekou a obtížnou, bylo zapotřebí 

bytelného a dobře stavěného korábu. 

Takového se však žádný loďař nechtěl vzdát, 

protože jej sám využíval při výnosné dopravě 

obchodního zboží. Konečně i šlechtici a 

peněžníci, kteří se nabídli Kolumbovu výpravu 

financovat, neměli chuť příliš přehnat výši 

svých příspěvků. Všeobecně se celý podnik 

považoval za ztřeštěný a hlavně nebezpečný. 

Zase musely pomoci královské úřady: Daly 

prostě Kolumbovi právo ve španělských 

přístavech vhodné lodi zabavit, a jejich majitelé 

budou mu je muset prodat. Teď si už 

Kolumbus vybral rychle, jeho volba padla na 

dvě karavely a karaku (Santa Maria), dvě o 

100 tunách, třetí byla ještě o něco menší. 

Byly to lodi poměrně skromné – v té době se již 

stavěly koráby až o 400 tunách -, ale na tak 

veliké lodi by Kolumbovi věřitelé neposkytli 

úvěr. Bylo dost, že vůbec dali peníze v sázku! 

Přesto tedy velikost Kolumbových lodí byla 

průměrná, byly v dobrém stavu a dostatečně 

vybaveny, každá měla tři stěžně, vyvýšenou 

zadní palubu, byly stavěné pěkně doširoka, 

takže neměly velký ponor, což je bude chránit 

před najetím na skalní hroty číhající pod 

hladinou neznámých břehů. Také plachty, 

skladištní prostory i děla v podpalubí byly v 

pořádku. 

A tak tu konečně jednoho dne stály tři plně 

vystrojené karavely, Santa Maria, Niña a Pinta, 

na kotvách v andaluském přístavu Palos při 

Atlantském oceánu. 

 

A teď už se podíváme blíže na Niñu… 

Přesné rozměry Niñi nejsou známé, víme, že 

vážila něco mezi 50-60 tunami a na délku 

měřila přibližně 15 m. Všechno jsou to ale 

závěry vyvozované z nejrůznějších zmínek, 

žádné nákresy lodi se nedochovaly. 

Zajímavé je, že Niña není oficiální jméno lodi, 

jmenovala se Sainta Clara a Niña je něco jako 

její přezdívka. Ve španělštině to znamená 

dívka, ale její přezdívka je pravděpodobně 

odvozená od jména jejího vlastníka Juana 

Niño. 

Niña nebyla největší (Santa Maria) ani 

nejrychlejší (Pinta) loď z flotily, zato prý byla 

nejoblíbenější lodí Kryštofa Kolumba. Ani 

Delfíni nejsou nejsilnější, nebo nejrychlejší, ale 

na svou Niñu nedají dopustit. 
Mája 


