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Jednou ze zvláštností českého 
skautingu jsou dlouhodobé, cyk-
lické a celotáborové hry. Jsou plně-
ním záměru zakladatele skautin-
gu Roberta Baden-Powella a tak 
trochu přímým dědictvím myš-
lenky J. A. Komenského o výchově 
hrou. 

Skautská výchovná metoda je 
komplex prostředků, kterými do-
sahujeme cílů skautské výchovy, 
ve Stanovách Junáka je jako její 
součast definováno mimo dalších:
•	učení se prostřednictvím prak-

tických činností a her,
•	symbolický rámec nabízející 

pro určitou věkovou skupinu 
výchovnou motivaci a inspiraci,

•	postupné stimulující progra-
my,

•	využívání skautské symboliky 
a výchovného prostředí.

Vodní skauting, zejména v na-
šem prostředí, je takovou hrou 
a symbolickým rámcem sám 
o sobě. Snad, že jsme státem a ná-
rodem vnitrozemským, je u nás 
mořeplavba a vše, co k ní patří, 
odedávna silným motivačním prv-
kem (pověst o Brunclíkovi, svatý 
Vojtěch jako první prokazatel-
ný Čech na moři, české cestopisy 
pozdního středověku, renesance, 
baroka i mladší, Agustin Heřman 
a současná replika jeho lodi La 
Grace, čeští voraři, čeští námořní-
ci v rakousko-uherském loďstvu, 
množství českých jachtařů od Kon-
kolského a Krautschneidera po 
stovky provozovatelů charterových 
plaveb, věčná módnost námořnic-
kého oblečení atd. atd.).

Využijme tedy v naší skautské 
činnosti potenciálu, který nám hra 
na námořníky dává.

VýCHOVNé PROSTřEdÍ
Zkušenost říká, že prostředí ovliv-

ňuje chování bez užívání slov.
Nejčastěji se setkáme v klubovně, 

kterou vyzdobíme jako lodní kaju-
tu nebo rovnou palubu.

Většinou ji už máme po svých 

předchůdcích vyzdobenou, při-
dám jen pár nápadů:
•	kulaté lodní okénko z kruhové-

ho zrcadla, na které nalepíme 
mořský horizont ze starého ka-
lendáře,

•	 lodní kniha, do které zapisuje-
me docházku, obsah schůzek 
i provoz a opravy lodí,

•	nástěnné hodiny ukazující čas 
podle Greenwichského poled-
níku,

•	úvazník s lany místo uzlovacích 
šňůr,

•	mapu s vyznačenou letošní 
plavbou, tedy bodováním a pl-
něním stezek.

Stálé tábořiště můžeme vydávat 
za naši loď. Stany vydávat za kaju-
ty posádky a nástupiště za palubu 
je to nejmenší, také je zde zbyteč-
né popisovat stavbu vodáckého 
vlajkového stožáru. Opět přidám 
několik námětů:
•	hlásí-li hlídka z věže, brány 

nebo přímo strážního koše na 
stožáru každou návštěvu slovy 
„Čtvrtkola pravobok příď – haj-
ný!“, má o zábavu postaráno 
a my víme, že je bdělá,

•	zvoní-li hlídka lodní hodiny 

i v noci (po půl hodině a samo-
zřejmě jen potichu), není jí hlíd-
ka dlouhá a my se brzy naučíme 
i ve spánku postřehnout, že za-
spala, protože se nezvonilo,

•	světlo petrolejky na majáku je 
v dnešní době elektrifikace až 
pravěce zajímavé,

•	pravidelné nástupy k vlajce 
nejenom vychovávají k úctě ke 
státním symbolům, ale pokud 
si zejména vlčata nenavléka-
jí kroj na tři propocená trička, 
vlastně celý tábor dvakrát den-
ně převlékneme.

Spoustu nápadů a návodů nalez-
neme v knize Mirka Vosátky Z de-
níku kapitána.

NÁMěTy NA SyMBOLICKý RÁMEC
V současné době jsou k dispozici 

Plavby Čolka a Žabky jako přímé 
návody na užití námořní symboli-
ky při plnění stezky vlčat a žabiček 
(světlušek). 

Pokud chceme příběh obměňo-
vat, využijme kupř. i u nás dobře 
známých knih Artura Ransoma 
Boj o ostrov (Vlaštovky a Amazon-
ky), Trosečníci z Vlaštovky, Zamrzlá 
loď kapitána Flinta a devíti dalších 

Jak na symbolický rámec u vodáků?
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jeho titulů. V nich si děti z anglické 
jezerní krajiny hrají tak, že pro nás 
to jsou vlastně návody na dlouho-
dobé hry (najdete zde také náměty 
na činnost v zimě, ve skalách, při 
ochraně přírody, pokladovou nebo 
dětmi vymyšlený pirátský příběh). 

Náměty pro nejmenší najdeme 
i ve známých titulech Daniel De-
foe: Robinson (převyprávěný J. V. 
Plevou) jako námět pro tzv. nástra-
hy pustého ostrova, Robert Louis 
Stevenson: Ostrov pokladů (stále 
živá pokladovka) a třeba Jules Ver-
ne: Dva roky prázdnin (už pro ten 
lákavý titul). Nevýhodou knižních 
námětů je, že je musíte nejprve 
přečíst, pak si vybrat dílčí historky 
pro jednotlivé úkoly a pak znovu 
kousky předčítat mrňatům, která 
dnes čtou jen málo.

Proto využijme věcí dostupných 
v televizi, na CD apod.
•	Stevensonův Ostrov pokladů 

(Treasure Island) byl zfilmován 
již sedmkrát, zajímat nás bude 
navazující fikce Silverův návrat 
na ostrov pokladů,

•	30 tisíc mil pod mořem něko-
likrát zpracované podmořské 
putování ponorkou kapitána 
Nema,

•	Tajuplný ostrov, v modernějším 
zpracování Tajemný ostrov je 
rovněž několikrát zfilmovaná 
verneovka o trosečnících, kte-

rým pomáhá tajuplný kapitán 
Nemo, 

•	Žlutovous nebo Pirát Zlatovous 
je parodie na pirátské příběhy. 
Děj se točí okolo příběhu ze 17. 
století o děsivém pirátovi Žlu-
tovousovi a jeho výpravě za báj-
ným pokladem, jehož mapu má 
na hlavě vytetovanou jeho syn,

•	nedělejme si iluze, že vlčata 
a žabičky neznají sérii Piráti 
z Karibiku. Její jednotlivé díly 
vyprávějí příhody inspirované 
námořnickými pověrami,

•	Příběhy Pepka námořníka (Po-
peye the Sailor) a Kačera Do-
nalda (Donald Duck) využijme 
nejen jako motivaci, ale i jako 
promítání za odměnu. 

Pro motivaci skautů a skautek, 
resp. roverů využijme historických 
příběhů a událostí. Typickým pří-
kladem takovéhoto použití jsou 
náměty jednotlivých Navigamů 
(den D, plavby do Indie, pirátská 
historie Karibiku, bitva o Guad-
alcanal, historie Hanzy, arabská 
mořeplavba doby Sindibáda a sa-
mozřejmě blížící se katastrofa 
Titanicu; zde můžeme odkoukat 
přípravu jednotlivých úkolů pro 
předtáborovou i táborovou hru.

Už skoro všedním námětem je 
objevení Ameriky Kryštofem Ko-
lumbem, plavba piráta Francise 
Draka a objevné plavby Cookovy, 
ale dejme skautům a zejména ro-
verům vyhledat údaje o méně zná-
mých příbězích formou projektu.
•	Objevil Kolumbus Ameriku, 

nebo věděl, kam pluje?
•	Kudy vlastně plul Odysseus?
•	Přistáli Číňané v 15. století 

v Americe?
•	Byl Fernando Magellan oprav-

du první kapitán, který obeplul 
zemi?

•	 Jak skončila výprava sira Johna 
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Franklina?
•	Byla plavba voru Kon-Tiki ná-

hodná nebo byla Heyerdahlova 
teorie potvrzena?

•	Kdo objevil Zemi Františka Jo-
sefa a proč se nestala součástí 
Rakouska-Uherska?

•	V čem bylo prvenství dobrodru-
ha Mórice Beňovského?

•	Byla příčinou vzpoury na Boun-
ty výjimečná krutost kapitána 
Williama Blaigha?

•	 Jaký byl život zmíněného Au-
gustina Heřmana?

Uspořádejte „vědecké sympo-
sium“ na dané téma, při kterém 
učte zásadám debaty a diskuze.

Využívejte R+R jako organizátory 
a značkaře jednotlivých částí tábo-
rové nebo celoroční hry, případně 
je nechte celou připravit a vést.

Uspořádejte roverský kostýmový 
ples na téma konkrétní události.

Seznamte rovery a rangers s myš-
lenkou charitativních plaveb Rudy 
Krautschneidera.

CELOTÁBOROVKA NA PUŤÁKU
Častým nešvarem vodáckých 

putovních táborů je absence pro-
gramové a výchovné linie. Proč na 

takovém puťáku neaplikovat ně-
který příběh rozdělený na etapy:
•	Sindibádovy plavby,
•	postupné dosažení Indie ná-

mořní cestou,
•	obeplutí Země výpravou Mage-

lanovou.
Kromě pádlování, stavění stanů, 

vaření a sportovních her (čutání) 
věnujte každý den jednu hodinku 
plnění úkolu z námětu rozepsané-
mu na etapy (…výstup na blízkou 
horu…komunikace s domorodci… 
stavba žulového pylonu…obchod 
a výměna zboží…lov velryby a sle-
ďů…zápis do lodního deníku…bo-
tanická pozorování…).

Na putovním táboře můžeme 
využít nabyté dovednosti signali-
zace. 

MORSEOVA ABECEdA
Morseova abeceda se zdá překo-

naná, ale je tak geniálně jednodu-
chá, že nám poslouží vždy, kdykoli 
se dostaneme do úzkých (nejspíše 
tehdy, kdy dojdou baterie, nebo se 
dostaneme do místa bez signálu).

Pro náměty nemusíme chodit do 
historie, stačí sledovat kupř. Dis-
covery Channel (v češtině) a najít 
pravidelný pořad typu Opravdu 
to přežili, kde jsou rekonstrukce 
příběhů, v nichž se dostali do kri-
tické situace lidé i v dnešní době 
plné technických vymožeností. 
Morseova abeceda, případně její 
minimum SOS je zřetelná na vel-
kou vzdálenost opticky (praporky, 
odrazná plocha, kouř) i akustic-
ky (klepání osob v závalu, skalách 
apod.). Jestliže si u příležitosti 100. 
výročí skautingu u nás připomí-
náme skauty vězněné totalitními 
režimy, zmiňme, že se mezi sebou 
dorozumívali převážně morseov-
kou vyklepávanou na potrubí.

Morseova abeceda se do roku 
1996 používala jako prostředek 
tísňového volání, dnes je na lodích 
výtlaku větším než 300 t nahraze-
na jiným systémem. Přesto hned 
tak nezanikne. Používá se amatéry 
a při převodu na vibrace se použí-
vá při komunikaci s tělesně posti-
ženými. 

Abychom se vrátili k symbolické-
mu prostředí a námětu Navigamu 
2012: říká se, že nouzový signál 
SOS byl poprvé vysílán z potápějí-
cího se Titanicu. Byl, ale ne poprvé 
a  jen jednou jako poslední sig-
nál, předtím byl použit kód CQD 
(„come quick, danger“). To „save 
our souls“ je jen mnemotechnické 
zapamatování jednoduchého stří-
dání trojic teček a čárek.

CHRISTMAS AT SEA
Závěrem jedna méně známá, ale 

v tomto ročním období aktuální 
námořnická tradice:

CHRISTMAS AT SEA aneb Vánoce 
(u) na moři.

Od roku 1898 dobrovolníci spo-
lečnosti Seamen´s Church Institu-
te sbírají, nakupují a hlavně ručně 
vyrábějí předměty pro námořníky, 
kteří v době Vánoc pracují na moři. 
Do přístavů a na lodě pak dodávají 
tisíce balíčků, které obsahují ru-
kavice, šály, pletené čepice a kuk-
ly, ořechy, čokoládu a samozřejmě 
vánoční pozdravy a přání. Na Boží 
hod pak kapitán balíčky rozdá po-
sádce. 

Program Christmas at Sea se 
z Ameriky rozšířil do většiny zemí, 
které mají námořníky.

I vy můžete vlastnoručně vyrobe-
nými dárky potěšit. Ve svém okolí 
jistě naleznete charitativní orga-
nizaci, která vámi vyrobené dárky 
předá potřebným, kterými nemusí 
být zrovna námořníci.

Vezír
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