KORMIDELNICKÝ KURZ
SVATOJIŘSKÁ PLAVBA
I. Verze 
Sešli jsme se 20. 4. v 17:00 na sk. domě, v klubovně 2. Oddílu H2O Mimoň. Když jsme se
všichni sešli, hned nám Kvído vyčinil, že neodepisujeme Miňonce na e-maily. Potom následovala
přednáška o bezpečnosti. Potom jsme naložili pramice a kanoi na vozejk. Následovalo rozdělení
do posádek a poté nám řekli, abychom se dostali do Hradčan po vyznačené cestě. Šli jsme po
červené a potom po žluté, asi celkem 7 km. V Hradčanech jsme se u maringotky pod chatou
najedli, a dostali jsme od Kvída instrukce. Měli jsme spát na Generálovi pod převisem. Stopař se
Žvanilem připravili spaní a Čtvrtka rozdělal oheň. Asi kolem 22:00 jsme šli spát.
Vstávali jsme asi v 7:15. Čtvrtka rozdělal oheň, potom jsme si vyčistili zuby. Dali jsme si
topinky, které byly z jedné strany velmi opečené, a šli jsme zjistit, kde je dům č. 405, který jsme
podle instrukcí od Kvída měli najít, instrukce jsme směli rozdělat v 8:00. Našli jsme dům, ve
kterém byla před námi už druhá posádka, a zjistili jsme informace: jméno majitele, počet dětí a
vlastní jméno manželky. Poté jsme se převlékli, vzali si věci a pramice a šli jsme se nalodit.
Plavba proběhla v pořádku a asi okolo 12:00 jsme byli na osadě. Za chvilku dorazil Cipajs
s Aničkou a poté Kvído s Miňonkou na kanoi. Potom následovala přednáška s Aničkou o účelech
hry. Zahráli jsme si pár her, mezi nimi i Hu-tu-tu-tu. Poté následoval oběd, k němuž byla polévka
a boloňské špagety. Pak jsme měli chvilku klidu a poté jsme šli na vodu cvičit jízdu na pramicích.
Pak jsme měli dokončení přednášky o hře, následovala hra a potom měl Stopař se Smíškem
připravené 2 hry a to na skautskou praxi a hledání lístečků. Následovala krátká dešťová
přeháňka a mezitím se připravovala večeře. Na večer si pro nás Anička připravila večerní hru.
Hra byla hlavně pro zapojení našich hlaviček. Po lese byly rozmístěny svíčky a u nich lístečky s
otázkami, na které jsme měli odpovědět. Někteří z nás byli tak šikovní, že když vraceli lístečky po
přečtením tak je ve spěchu dali moc blízko ke svíčce a lístečky samozřejmě začaly hořet. Takže
jsme málem podpálili les, ale nakonec to dopadlo dobře. Po ukončení hry jsme se postupně
odebírali ke spánku.
Ráno nás probudilo kokrhání Cipajsova kohouta. Když jsme se oblékli, tak nás Plejtvák
vzal na krátkou rozcvičku. Po rozcvičce jsme si vyčistili zuby a nasnídali se. Pak jsme si zabalili
všechny věci a vydali se na vodu. Někdy to bylo trochu nebezpečný, ale přežili jsme to všichni. U
jezu jsme si dali svačinu, chleba se salámem a jablko s perníkem a pokračovali jsme dál v cestě.
Když jsme dojeli do cíle, čekal tam na nás Cipajs s teplým obědem, ke kterému byla bramborová
kaše a salám ve vajíčku. Oběd nám bodnul, trochu nás zahřál a hladovce zasytil. Když jsme se
naobědvali tak jsme se převlékli do suchého a odebrali se na vlak. Po příjezdu do Mimoně jsme
se vydali k loděnici, aby jsme uklidili lodě a mohli odejít domů. Lodě uklizeny a my se vydáváme
směr domov. Víkend jsme si užili, máme super zážitky a už se těšíme na příště.

SVATOJIŘSKÁ PLAVBA
II. Verze 
V pátek 20. 4. jsme se sešli na skautském domě a hned jsme od Kvída dostali přednášku o
bezpečnosti při hrách, schůzkách a družinových výpravách. Pak jsme dostali test, aby se zjistilo,
jak jsme dávali pozor a co jsme si zapamatovali. Hned potom jsme naložili dvě pramice a kanoi,
které byli odvezeny do Hradčan. Poté jsme byli rozděleni do nových posádek, kvůli absenci
některých účastníků kurzu. Naši posádku tvoří: Smíšek, Rambo, Ája, Padák, Jerry a Plejtvák alias
Modelka. Následně jsme dostali nepřehlednou mapu a ještě méně přehledné instrukce a hned
vyrazili. Jelikož jsme vůbec nevěděli kudy jít a z mapy jsme bohužel nebyli schopni nic vyčíst, tak
jsme se rozhodli vydat se přes Boreček, směrem na Hradčany. Když jsme konečně dorazili na
Boreček, vydali jsme se lesní cestou směrem, kterým jsme si mysleli, že se nejrychleji dostaneme
do Hradčan a asi po 30 min. jsme zjistili, že jdeme špatně. Jenže se nám nechtělo vracet zpět, tak
jsme šli dál a doufali, že někam dojdeme. Nakonec jsme vyšli před Hradčanami. Po rychlé poradě
jsme se vydali po běžecké trati Meandrů. Na rozcestí k brodu jsme šli doleva a vyšli jsme
v Hradčanech u skautské chaty, u které na nás již čekaly batohy, pádla a vesty. Jenže my jsme si
jich skoro nevšimli a hned jsme se rozeběhli z kopce, pod kterým u ohně seděl Kvído
s Miňonkou, když jsme tam doběhli tak z maringotky vyšel Cipajs s Aničkou a okamžitě nám
vynadal, protože jsme nechali naše vybavení u stromu. To znamenalo, že budeme muset zpátky
do kopce, i když nás nehorázně boleli nohy po namáhavé a dlouhé cestě. Konečně jsme se i
s našimi věcmi vrátili zpátky k Cipajsovi a on nám oznámil, že za 20 min. vyrážíme. Máme
chvilku na jídlo a odpočinek. Po 20 min. nás Cipajs odvedl přes Hradčany pod nějaké skály a dal
nám instrukce a řekl co a jak. Po namáhavém výstupu do kopce, ke skalnímu převisu, pod
kterým jsme měli přespat. Vybalili jsme si věci, najedli se, převlékli se do věcí na spaní, poté jsme
zalezli do spacáků. Vymysleli téma a dlouho do noci jsme povídali. Nakonec jsme usnuli mezi 1-2
hod ranní.
Ráno okolo 6 hod jsme vstali a sbalili si věci. Ale instrukce od Cipajse jsme směli rozdělat
až v 8, takže nás napadlo, že prolezeme okolní skály a tak se také stalo. Hned v 8 jsme otevřeli
zprávu s instrukcemi a vydali se splnit zadané úkoly. Měli jsme najít pramice a odjet na Veselou.
Po nalezení pramic jsme šli k brodu, nasedli do lodi a vyrazili. Na kormidle se vystřídali všichni, i
když ne každému to šlo, takže jsme se občas trošku pohádali, ale po chvilce se znovu usmířili.
Cesta na Veselou nám zabrala asi 3 hodiny. Dojeli jsme asi v 11 dopoledne, ale na Veselé nikdo
nebyl. Ale za pár minut přijel Cipajs se psy. Po chvilce přijel Kvído s Miňonkou a udělali oběd.
Odpoledne bylo několik her a soutěží. V odpoledních hodinách jsme šli na vodu a byl i závod,
který jsme kvůli neschopnosti Padáka prohráli. K večeři jsme měli chleby s paštikou, kterou
Stopař nesnáší. Po večeři nás čekala ta nejlepší hra, co jsme kdy hrály. Hru 4ByRoll vymyslel
"Modelka". V této hře zvítězil tým Stopaře, ale nemůžu říct o kolik, jelikož rozhodčí zápas moc
nesledoval. Po dohrání hry jsme se přesunuli zpátky k chatě a čekali na večerní Aničky hru. V
lese byli zapálené svíčky a u nich napsané otázky a hádanky. Hra skončila remízou. Po večerní
hře šli někteří spát a pár lidí zůstalo sedět u ohně a povídali si asi do 23:00.

Ráno mezi 8-9 hodinou jsme vstávali a Modelka měl rozcvičku. Když jsme se vrátily z
rozcvičky tak jsme si všichni vyčistili zuby a šli snídat. Při snídani nás Cipajs požádal, aby jsme
hodily do řeky 2 velké hromady listí,jelikož se k tomu nikdo neměl, tak to musel udělat Stopař,
Matahary a Modelka. Rychle se všichni zabalili, převlékli na vodu a mohli jsme vyjet. Vyrazili
jsme asi v 10:30. Naší pramici kormidlovala Matahary, nikdo jiný kormidlovat nechtěl. Ale po
chvíli Kvído řekl, ať se s ní někdo vymění tak jsme na kormidlo posadili Padáka, ale toho jsme
také za chvilku museli vyměnit. To znamenalo, že na kormidlo musel i Modelka, který
kormidlování pramice nemá rád. Když jsme dojeli k jezu tak si ho Kvído s Miňonkou sjeli, ale my
ostatní jsme museli přetahovat, protože pramici bychom na tomhle jezu akorát zničili. Když jsme
přetáhli lodě, tak jsme dostali svačinu a začalo pršet. Po chvíli jsme jeli dál a asi za 30min jsme
dojeli k mostu, na kterém na nás čekal Cipajs s obědem. K obědu jsme měli opečený salám a kaši.
Než jsme dojedli, tak nám Cipajs vyložil naše věci a mi se převlékli do suchého. Mezitím přijela
Káťa a odvezla lodě a naše věci, jel s ní i Kvído a Miňonka, my jsme museli jet vlakem. Z
Mimoňského nádraží jsme šli na skautský dům vyložit lodě a vzít si batohy. Nakonec jsme se
rozloučili a vyrazili domů.

