Cesta za divokou vodou (2006-2009)
Rok 2006 je ve znamení dalšího
zdokonalování na divoké vodě, jehoţ
vrcholem je společná expedice se Ţlutým
Kvítkem na Salzu a Steyer do Rakouska. Po
návratu z po dlouhé době první zahraniční
vodácké akce nás doma zastihuje smutná
zpráva – 21.5.2006 zemřel dlouholetý
kapitán oddílu a přístavu Mládě. Činnost
oddílu ale dál nabírá na obrátkách,
s výcvikem na vodě a doprovody dětských posádek na Českém poháru vodáků začíná
pomáhat Pískle (Petra Hladíková) a také se našel nový webmajster Medvěd (Karel Fait), který
oprašuje po Boţovi oddílové stránky a dává jim nový vzhled a mnohem větší rozsah.
Tohoto roku jedeme naposledy na
naše tábořiště u Korečnického mlýna na
Tábor Zlatokopů s táborovou hrou Zlatá
horečka připravenou Kaštanem a
Světýlkem. V této době ještě netušíme,
ţe jsme zde naposledy – aţ na jaře roku
2007 vydává Povodí Berounky zákaz
táboření na našem místě. Tábor se po
dohodě s majitelem pozemku narychlo
přesouvá přímo na nádvoří pobořeného
Korečnického mlýna, které během jary
čistíme od náletových dřevin a
popadaných stromů. Místo díky naší práci prokouklo a spokojený majitel přislibuje, ţe
nádvoří mlýna budeme moci k táboření vyuţívat i v následujících letech. S tímto příslibem
odjíţdíme na Šnečí tábor, který dostal jméno podle všudypřítomných hlemýţďů, kterým jsme
na tábořišti vysekali jejich vysokou trávu s lupením. Táborovou hru motivovanou útěkem
z vězení a vyloupením banky připravil Čert
a velice se líbila – hlavně splouvání úseku
Berounky na vlastnoručně vyrobených
vorech. Další rána však na sebe nenechá
dlouho čekat – majitel dostává výhodnou
nabídku a mlýn prodává. Jednání s novým
vlastníkem probíhají zpočátku nadějně, a i
kdyţ má v úmyslu mlýn rekonstruovat,
slibuje, ţe nejméně další rok budeme moci
tábor ve mlýně mít. S obavami však
sledujeme průběh terénních úprav kolem
mlýna, které se dle dohody neměly dotknout místa pro táboření. Pravda je ale jiná – necelé
dva měsíce před táborem je místo zplanýrováno buldozezy, je sice pěkně rovné, ale bez trávy
a plné odkrytých úlomků cihel ze zbořených budov a střepů... Situaci zachraňuje Ţabák (Aleš

Skřivan), který narychlo domlouvá azyl v blízkém vodáckém
kempu v Nadrybech u přívozu na nevyuţívané části pozemku.
Opět nás za pomoci rodičů čeká sekání a vyklízení pozemku, ale
tábory Nairobi (2008) a Mrtvol (2009) mají své místo.
Radostnější je ale v těchto letech činnost oddílu, kdy postupně
dosahujeme výrazných úspěchů
v Českém poháru vodáků. Posádka
Sopťa (Jaromír Svoboda) – Píďa
(Anna Spilková) se probojovala ze
čtvrtého místa v roce 2006 přes třetí místo v roce 2007 na
první místa v roce 2008 a 2009, kdy jsme i jako oddíl skončili
na třetím a druhém místě. V kategorii kajaků byli nejlepší
Kašpy (Jakub Svoboda), který dosáhl v roce 2008 pátého a
v roce 2009 třetího místa, a Rosňa (Karolína Nemešová),
která skončila v roce 2009 na pátém místě. S doprovody na
vodě začíná pomáhat Klasik (Jaromír Svoboda st.) a Medvěd
se Ţabákem, kteří postupně nahrazují na vodě Čerta.
Protoţe dorůstají sourozenci dětí v oddíle,
rozhoduje admiralita o sníţení věkové hranice
pro přijetí do oddílu a v roce 2008 přijímáme i
prvňáčky a předškoláky, které si berou na
starost Vlčice (Lenka Skřivanová) a Sokolí
máma (Jana Mentlíková). S přijetím malých
dětí nastává nutnost úpravy Nováčkovských
zkoušek, a tak Kaštan během roku zpracovává
ve spolupráci s admiralitou a na základě
podkladů od dalších oddílů (např. Šestka Třebíč
či přístav Eskadra Ostrava) novou oddílovou
Stezku. První Nováčkovské zkoušky pro skauty i vlčata a Pěšinka Pidilidí se začínají testovat
od dubna 2008 a zůstávají prakticky v původně navrţené podobě, na ně navazují během jara
2009 Lodnická, Bocmanská a Kormidelnická
zkouška, začíná se tvořit Zkouška kadeta. Ve
stejné době zpracovává Sokolí máma systém
odborek a vlčků, které si plní skoro všechny děti
v oddíle. Oddíl se dál účastní tradičních závodů
(Stopou bratra Šiwy, Klíč k městu Karla IV.,
Velké klání v uzlování) a podniká dvakrát
měsíčně výpravy a plavby na stará oddílová místa.
V Gryzzláku jsme byli bohuţel naposledy v roce
2008, potom byly štoly novým majitelem
zazděny. Kromě toho se oddíl účastní pravidelně odemykání a zamykání vod a připravuje
kaţdoročně vánoční schůzku s programem pro rodiče a přátele oddílu.

