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S  inskou kulturou se poprvé 
setkáváme již v letadle. 
K obědu dostáváme sendvič 

z tmavého chleba se zrníčky a div-
nou pomazánkou uvnitř. Rozhlížím 
se po letadle a inští spolucestující 
si vysloveně pochutnávají. Když si 
všimnou, že je sleduji, s úsměvem 
mi vysvětlí, že tento tmavý chléb je 
tradiční inský. Je hutný, má spous-
tu energie, dlouho vydrží a navíc 
skvěle chutná. Naši skauti jejich 
nadšení nesdílejí.

V Helsinkách přeskočíme do auto-
busu a jedeme prý jen kratičkou 
vzdálenost 255 kilometrů za tři 
hodiny do Raumy. Finsko je oproti 

Česku neuvěřitelně velké, takže 
se zde čas a vzdálenosti vnímají 
trochu odlišně. Cestou se díváme 
po krajině a užíváme si pohodlí ši-
roké dálnice. Všude lesy, rovina, ob-
čas zahlédneme jezero a zase lesy. 
Vysedáme někde na konci světa, 
v lese a pěšky jdeme asi kilometr 
ke skautskému srubu. Příroda vy-
padá podobně jako u nás, jen nám 
připadá, že tu jsou lesy zelenější, 
borůvky větší, houby jedlejší, ptáci 
hlasitější, i ten srub se do krajiny 

více hodí a všechno se tu zdá být 
v pořádku. A konečně přichází-
me k moři. Teda na první pohled 
vypadá spíše na větší rybník. Je 

dost mělké, všude rákosí, na dno 
pořádně není vidět a smrdí jako 
pravej českej bahňák. Inu, tak tohle 
je to Baltské moře! Balt se dlouho-
době potýká s velkým, převážně 
organickým znečištěním, proto tu 
bují řasy a sinice, které ve vodě 
spotřebovávají kyslík. A nedostatek 
kyslíku se projevuje úbytkem ryb, 
místní rybáři tak kvůli znečištění 
přicházejí o svou obživu.

Po několika minutách cesty přichá-
zíme na tábořiště. A první věc, kte-
rá se po příchodu na tábořiště musí 
udělat, je zatopit v sauně! Dřív, než 
se postaví stany, dřív, než se začne 
chystat večeře! Saunová kultura 
je ve Finsku opravdu důležitá. 
Sauna je všude. Doma ji má kdekdo, 
najdete ji v klubovnách i na tábo-
řištích. Na našem lesním tábořišti 
stojí jeden velký srub a opodál 
na břehu moře stejně velká sauna. 
Krásná roubená stavba s terasou, 
převlékací místností, koupelnou 
a samotnou saunou. Uvnitř se topí 
dřevem v normálních kamínkách. 
Krásné a jednoduché.

Finové si saunu umí užít. Vůbec 
neřešíme, kolik času strávit uvnitř 
a kolik venku, kolik kol je optimální. 
Prostě chodíme dovnitř a ven, jak 
se nám zlíbí. Fin Pete s potutelným 
úsměvem bere s sebou do sauny 
něco zabaleného do alobalu. Chvíli 
nás napíná, ale nakonec prozrazuje, 
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Pádlujeme mezi ostrovy Archipelaga, pomalu se stmívá, k základně ještě kus cesty. Kolem projíždí moto-
rák, pasažéři mávají, my máváme jim. Člun už je za námi, když k nám dorazí jeho kýlová vlna a nemilosrd-
ně cvakne Barčin kajak… Jsme na projektu Waters United. Loni jsme v České republice hostili skauty z Fin-
ska. Letos jsme my následovali vodu z pramene Nisy a letěli do jihozápadního Finska k Baltskému moři.
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že to jsou párky a že si je upečeme 
na horkých kamenech. Přijde mi to 
divné, ale chutnají skvěle.

Blíží se půlnoc a venku je takové 
zvláštní světlo. Slunce nízko, ale 
pořád se mu nechce zapadnout. Že 
je vidět dlouho do noci, to je cel-
kem fajn, ale ve čtyři hodiny ráno 
by si člověk opravdu přál tmu a ne 
světlo jako v poledne. Vesa nám 
vypráví, že Finové přes léto moc 
nenaspí, stačí jim tak šest hodin. 
Zato v zimě to dohání – do práce 
se chodí málo, spí se alespoň deset 
hodin denně a ke konci zimy jsou 
lidé ze tmy nevrlí. Tomu se mi 
nechce věřit, protože Finové jsou 
velmi milí, ochotní lidé, co se ne-
stresují a usmívají se na svět. 

Takové Finy potkáváme také 
v uličkách blízkého města Rauma, 
které poznáváme skrze vyzvědač-
skou hru. Běháme mezi krásnými 
dřevěnými rybářskými staveními 
ze 17. a 18. století a na nejzají-
mavějších místech máme za úkol 
vyfotit sel ie. Vběhnu do jedné 
z uliček a málem vrazím do sku-
pinky česky hovořících dam. Než 
mě soupeři chytí, zjišťuji, že dámy 
jsou české krajkářky a připravují 
zde výstavu své tvorby. Krajky jsou 
totiž v Raumě i u nás významným 
historickým řemeslem.

Od krajek v Raumě se přesouváme 
k plachtám na ostrovech Archipela-
ga, kde se věnujeme všemožným ak-
tivitám, které se nějak pojí s mořem. 
Sedáme do seakajaků a na plachet-
nice a vydáváme se prozkoumávat 

AKTIVITY 
Rescue! Záchranářské aktivity na vodě

Házečka a podkova
Když nám někdo spadne do vody, ať už na plachetnici, v bazénu či 
rybníce, první věc, co bychom měli udělat, je něco po něm hodit… 
něco, čím bychom ho dostali na břeh, aniž bychom museli riskovat 
svoje zdraví. Ideálně házečku, kruh, podkovu nebo dlouhé bidlo, větev 
či provaz.
Je dobré si házení vyzkoušet nanečisto. Správně namířit házečku, na-
tož podkovu na 15 metrů při větru a vlnách není vůbec snadné. Můžete 
použít i házečku vlastní výroby.

Když se někdo cvakne na moři
Na mořském kajaku jezdíme kolem ostrovů, pozorujeme moře, ptáky 
a okolní lodě. Když tu náhle kýlová vlna motorového člunu cvakne Bar-
čin kajak! Co teď? Ke břehu daleko! Naštěstí stačí druhý kajakář, který se 
ještě necvaknul, a ten dokáže Barče loď bezpečně vylít a pomůže jí zpět 
nahoru. 
Jak na to? 
Nejdřív se musím dostat k Barče a chytit její kajak. Bára se chytne mé 
přídě a ve vodě čeká. Abych byl stabilní, chytím Bářin kajak za špičku 
a natočím jej kolmo na svůj kajak (naše lodě tvoří T). Takže i kdyby 
přišla vlna, mohu se o její kajak opřít – je to takový můj přídavný plovák. 
Mořský kajak má totiž oproti běžným kajakům jednu velkou výhodu. 
Na přídi i na zádi má uzavřené komory se vzduchem, takže i když nabere 
vodu, pořád plave. Vezmu Bářin kajak za špičku a vytáhnu si ji před sebe 
na svůj kajak. Tím ten její dostanu částečně z vody a už jej mohu otočit 
a tím vylít. Teď už jen spustit kajak znovu do vody, postavit jej podélně 
a pořádně držet, aby se Barča mohla opatrně nasoukat zpět do svého 
kajaku.

Donut raft 
Finové nás naučili vytvořit improvizovaný raft  z větví a plachty. Po-
jmenovali jsme ho podle americké koblihy, jejíž tvar připomíná. Jeho 
stavba je jednodušší a rychlejší než stavba voru, a navíc s donut raft y 
lze hrát různé soutěže, boje apod.
Potřebujete jednu velkou nebo dvě menší plachty s celkovým rozmě-
rem tři krát čtyři metry, provázek a spoustu větví a větviček. Plachtu 
roztáhněte na zem a doprostřed z větví poskládejte donut o průměru 
cca dva metry. Dbejte na to, aby se plachta nepropíchala. Naspod mů-
žete pro změkčení dát třeba listí. Až budete mít pěkný úhledný dvou-
metrový donut z větví, zabalte jej do plachty a obvažte provázkem, aby 
držel pohromadě. A je hotovo! Vezměte pádlo, prvního dobrovolníka 
a můžete na vodu.

TIP! Vyzkoušejte si v kmeni navzájem se topit a zachraňovat, nejlé-
pe pod vedením zkušeného plavčíka.

S dalšími 3 500 skauty 
táboříme v lese na ploše 
jeden a půl kilometru 
čtvereční.
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ostrovy. Přemítáme, jaké to asi 
bylo v dávných dobách… objevovat 
nová území, narážet na neznámé 
útesy… My naštěstí máme výborné 
námořní mapy a na útesy si dáváme 
pořádný pozor. Navigace je věda – 
kardinální znaky, červená bóje, jaký 
je kurz, kam fouká vítr… Je třeba mít 
se pořád na pozoru.

Poslední tři dny ve Finsku nás to 
zavane na obří skautský tábor PII-
RU 2014. Je to zvláštní a příjemné. 
S dalšími 3 500 skauty táboříme 
v lese na ploše jeden a půl kilo-
metru čtvereční. Les je zaplněný 
různými stany a vázanými stav-
bami, všude se prohání smějící 
se skauti a skautky, a když je čas 
jídla, vytvoří se dlouhé dvojstupy, 
které se vinou do centrální jídelny. 
Panuje tu trochu jiná atmosféra, 
než na jakou jsme zvyklí. Finové 
upjatě dodržují všechny táborové 
předpisy, hlídají harmonogram, 
který jim neustále šlape jak hodin-
ky. My Češi máme tendenci trochu 
si všechno poupravit, aby nám to 
více vyhovovalo. 

Roveři a rangers mají na PIIRU 
různé úkoly. Některé kmeny staví 
vázané stavby a provozují kavárnu, 

jiné pořádají program pro mlad-
ší, někdo pomáhá v kuchyni či 
s ostrahou tábořiště, další fotí 
a píšou do novin a jiní se starají 
o saunu. PIIRU je pro inské rovery 
velká příležitost přispět společ-
né věci podle toho, co kdo umí, 
kde se chce uplatnit a co si chce 
vyzkoušet. Naše parta na PIIRU 
prezentuje český skauting stavbou 
dvou podsaďáků, podáváním skvělé 
zelňačky a bramboráků. Obzvláště 
bramboráky si Finové rychle oblíbí, 
a ty stejně rychle zmizí ze stolů.

Poslední den sedíme na trávě 
na ostrovní pevnosti Suomenlinna 
v Helsinkách, probíráme zážitky 
a poznatky z uplynulých dní a s chu-
tí obědváme tmavý inský chléb. 

Bylo to krásné, nevšední, zajímavé. 
Udivuje mě, jak jsou naše kultury 
odlišné a přitom tak podobné. Mile 
mě překvapilo, jak skvěle si akci 
může užít 36 lidí, kteří se na začát-
ku vůbec neznají a mluví odlišným 
jazykem. A uteklo to jako… no 
samozřejmě jako voda. 

ROVERING AKCE

 INZERCE
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Perwanger kůže

Vibram® Vertical podešev

pro plně automatické mačky

nový Heel Locking systém

zateplená GORE-TEX® 

Insulated Comfort membrána

Projekt Waters United 
je mezinárodní akce realizovaná formou putovního tábora o dvou roční-
cích (2013, 2014). Třicet šest účastníků (napůl Čechů a napůl Finů) bádá 
nad problematikou vody ze všech možných úhlů, pokud možno akčním 
a skautským způsobem. 
Projekt Waters United 2014 byl spolufinancován Evropskou Unií – agentu-
rou Mládež. Na jeho realizaci se podíleli především Pete a Veera a velkou 
měrou i samotní účastníci. Děkujeme.

TIPY

O české části projektu Waters United 2013 si můžeš přečíst v Rover-
ském kmeni, ročník 17, číslo 83.
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