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Rozšířené zasedání HKVS 10.12.2010 (Tortuga, Nymburk) 
Účast: 
Rada KVS: Vezír (Vladimír Cvrček), Liška (Kateřina Kaderová), Pumpa (Zuzana 
Pozlovská), Pavlík (Pavel Bár), Hvězdář (Jan Fischer) 
Krajští kapitáni: Sam (Prokop Jícha), Šmudla (Pavel Langr), Sten (Stanislav Holek), Pavel 
Křeček, Pytlík (Miroslav Čemus), Šotek (Lukáš Bíca), Vulkán (Zdeněk Vopička) 
Stříbrní bobři: Děda (Jaroslav Vondra), Žoržet (Jiřina Holková), Mao (Antonín Weiner), 
Járýnek (Jaroslav Henyš), Pinda (Karel Křepinský), Šipka (Jaroslava Pokorná), Jožan (Josef 
Pokorný), Jezevec (Ivo Raab), Bobr (Michal Hoznedl) 
Hosté: Káťa (Kateřina Nová), Žížala (Katarína Babóová) 
Omluveni: naJa (Jana Kalčevová), Žížal (Milan Maxa) 
 
Návrh termínu příštího zasedání HKVS: 11.01.2011, Praha, Senovážné náměstí (zamítnut) 
 
Čas: 18:30–19:30 
Předsedající: Pavlík, Hvězdář 
1) komunikace v HKVS 

a) založena pracovní konference HKVS (podpalubi@hkvs.cz) – každý člen HKVS může 
odebírat (chodí hodně mailů) nebo číst na webu (http://konference-podpalubi.hkvs.cz), 
pokud má zájem, požádá o připojení Hvězdáře 

b) založena informační konference pro členy HKVS (hkvs-clenove@googlegroups.com) 
– jen vybrané důležité informace, může být i moderovaná, členy jsou povinně všichni 
členové HKVS, veškerá komunikace přes konferenci je také archivována na webu 
(http://konference-clenove.hkvs.cz) 

c) možnost – zúčastnit se zasedání HKVS na dálku (Skype…) – např. v případě, že mě 
zajímá jen část jednání 

d) elektronické hlasování – aby se některá významná hlasování nemusela odkládat na 
vánoční Tortugu nebo sraz K+K 

e) interní web HKVS (podpalubí), adresa http://podpalubi.hkvs.cz/ – k dispozici 
projednávané materiály 

2) posílení role krajských kapitánů 
a) SkautIS 
§ Hvězdář – role aktivního činovníka – vidí údaje o všech VS, nemůže upravovat 
§ krajští kapitáni – mohou mít přístup k informacím o VS ze svého kraje (kontakty, 

počty…) 
§ letošní registrace (2011) bude kontrolovat kapitánskou zkoušku u vůdců oddílů se 

zaměřením vodní – pokud ji nebudou mít, registrace bude hlásit chybu a bude 
vyžadovat nějaký komentář – ideální: „Krajský kapitán udělil výjimku na jeden 
rok.“ 

§ letos pouze informativní (kdo má a kdo ne), do budoucna – motivace pro kapitány 
oddílů, aby si ji doplnili – možnosti: KLŠ, modulová KZ 
(1) KK doplní seznamy komisařů v jejich krajích (pro zkoušení modulové KZ) – 

Pavlík ještě obešle informativním mailem 
(2) Kapka – pokud chcete pořádat, dát vědět Pavlíkovi + možnost otestovat nový 

způsob kompetenčního plnění 
b) jakékoli další dotazy z oblasti organizace – směřovat na Hvězdáře 

3) schválení jednacího řádu HKVS – jednací řád byl schválen (pro 11, proti 0, zdržel se 1) 
a) proběhlo hlasování o předloženém návrhu Jednacího řádu HKVS 
b) předložený a přijatý návrh je přílohou 1 tohoto zápisu 
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Usnesení HKVS 2010/12/U1:  
HKVS schvaluje Vyhlášku Hlavního kapitanátu vodních skautů 9/2010, O jednacím řádu 
Hlavního kapitanátu vodních skautů.  
 
Návrh byl přijat. Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1  

 
4) kraje, krajští kapitáni a Kapitánská pošta 

a) Pavlík děkuje všem KK, kteří již přispěli (krajské stránky, představení KK) – 
Jihočeský, Plzeňský, Moravskoslezský, Středočeský 

b) chybí – Liberecký, Vysočina, Pardubický, Zlínský, Středočeský (Pytlík zpracuje došlé 
materiály), budou ještě další články + kde nejsou KK 
§ únor – Vysočina 
§ duben – Pardubický 
§ červen – Liberecký 
§ říjen, prosinec – doplní se později 

c) krajští dopisovatelé – stále platný úkol z loňska – zajistit někoho jiného, pokud nechce 
psát přímo KK  
§ Liberecký kraj – bude, někdo jiný než KK, je určitá představa 
§ Pardubický kraj – Děda dodal DVD s materiály 
§ Zlínský kraj – oddíly mají kvalitní webové stránky, bude se snažit je donutit, aby 

něco z toho občas poslaly do eKP 
§ Járýnek – rozdělaná práce – asi 10 kapitol o vaření 
§ proč – abychom o sobě navzájem věděli, co se děje zajímavého, možnost pochlubit 

se, co se nám povedlo, být v kontaktu s kapitány oddílů 
§ návrh (Vulkán) – inspirovat se ve starých KP – je tam dostatek kvalitních článků, 

bylo by užitečné je znovu publikovat 
(1) problém – kdo přepíše do počítače (psané na stroji) – návrhy na pomoc 

Pavlíkovi 
d) uzávěrky eKP jsou vždy posledního měsíce před tím, než by měla vyjít (čili např. 

30.11. pro prosincovou) 
 
Čas: 20:00–23:30 
Předsedající: Vezír 
1) zprávy krajských kapitánů – všichni (kromě Pytlíka, již splněno) poslat elektronicky 

na zastupce@hkvs.cz  
a) Pardubice (Sam) – 2 přístavy VS + 1 samostatný oddíl, formuje se další 
§ jaro – Seč, oslava 100 let VS – 7. přístav Pardubice a oddíl z České Třebové, 

jachetní program i program na souši – úspěšná 
§ září – akce na přehradě v Letovicích, uspořádala Česká Třebová 
§ SKARE – přední umístění 
§ proběhly volební sněmy, poslední volba krajského kapitána 

b) Moravskoslezský (Sten) 
§ akce na Štěrkovně – International Session, pořadatel Viribus Unitis – soutěže na 

vodě, hra okolo štěrkovny – úspěšné 
§ námořnický bál – 19.2.2011 – všichni jsou zváni 
§ leden – bude volební sněm 
§ pořádání Betlémského světla 

c) Zlínský (Vulkán) 
§ 11. OVS Kormoráni (Uherské Hradiště) – funkční oddíl s dlouhou tradicí, 

spolupracuje několik generací 

mailto:zastupce@hkvs.cz
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§ Viribus Unitis – svérázní, specifičtí 
§ Kroměříž – Kšanďák – 10. oddíl OS (schází se symbolicky), Samurajové – 

nedostatečně kvalifikovaný vůdce (všichni na něj tlačí, ale brání se tomu, averze) 
§ v rámci krajské rady – zdali by některé oddíly nechtěly přestoupit k VS – troskotá 

na tom, že si raději na vodu objednají nějakého instruktora, než to dělat sami 
§ setkání vodních veteránů – kteří byli dříve registrovaní, nepovedlo se získat další 

aktivní pomocníky 
§ snaha uspořádat kormidelnický kurz pro pěšáky, kteří jezdí na vodu 
§ Vulkán – schváleno jeho znovu jmenování krajským kapitánem (12 pro, 0 proti, 0 

se zdrželo) 
§ proběhlo znovujmenování krajským kapitánem 

Usnesení HKVS 2010/12/U2:  
HKVS jmenuje krajským kapitánem Zlínského kraje Vulkána – Zdeňka Vopičku. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 

d) Plzeňský (Bobr) 
§ registrovaných 136 členů, dětí do 18 let přes 100 
§ únor – přístavní setkání – asi 60 účastníků 
§ duben – odemykání – kolem 50 účastníků, téma – výročí ukončení války 
§ 5 letních táborů – bez problémů 
§ Eurosea – k 100 letům VS, 10. ročník, velmi úspěšná 
§ výstava k 100 letům vodního skautingu – měsíc v budově Českého rozhlasu, asi 13 

panelů – možno zapůjčit a vystavit u sebe 
§ podzim – zamykání po všech 6 plzeňských tocích 
§ volební sněm přístavu „OMAHA“ Plzeň navrhl na nového krajského kapitána 

Pavla Křečka – HKVS hlasoval o jeho jmenování 
Usnesení HKVS 2010/12/U3:  
HKVS jmenuje krajským kapitánem Plzeňského kraje Pavla Křečka. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 

§ v roce 2012 Navigamus 
e) Středočeský (Pytlík) 
§ má asistentku, která mu pomohla s komunikací v kraji 
§ přístav Brandýs, Stará Boleslav, 2x Kolín, Beroun, Liběchov, Neratovice, 2 oddíly 

v Poděbradech, oddíl v Řevnicích, přístav Nymburk, oddíl v Mladé Boleslavi, 
oddíl Mladá Boleslav – Benátky, oddíl Milovice 

§ mimo Berouna (neochotni komunikovat) se daří – dodali zprávu o činnosti, historii 
přístavu apod. 

f) Jihočeský (Šotek) – zprávu dodá pod stromeček 
§ akce v bazénu, bezpečnost na divoké vodě 
§ letní tábory 
§ jachtaření na Kovářově – i pro nováčky, úspěšné 
§ jediný přístav Opařany, zbytek samostatné oddíly 
§ komunikace se nevylepšila – funguje Písek, Opařany, Tábor, Budějovice, občas 

Veselí, zbytek ne 
g) Liberecký (Šmudla) 
§ novým KK zvolen Šmudla 
§ 2 přístavy Liberec, Jablonec – vodácký oddíl (Logo stále vůdcem střediska), 

Mimoň – nanovo stmelení, Turnov – oddíl 
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§ přístavní setkání na Selešce 
§ beseda se skautskými spisovateli – hojná účast 
§ Kotorský závod – memoriál Jirky Bělského 
§ příprava výstavy k 90 letům skautingu v Liberci (na radnici) – velmi dobrá 

propagace skautů 
§ slavnosti řeky Nisy – zakončení v Německu 
§ léto – slavnostní odhalení pomníku Jirky Bělského 
§ Jablonec – Regata (plachtění), pořadatelé závodů v rychlostní kanoistice 
§ Maják – na táboře účast skauta z Egypta 
§ proběhl rajský sraz kapitánů 
§ povodně – neobvyklá intenzita, do budoucna vůle, aby skauti pomáhali 
§ v Liberci a Mimoni problémy s nemovitostmi 
§ organizace Kapky 2011 ve spolupráci s Motejlem z Turnova 

h) Vysočina (Pavlík zastoupil nemocného Žížala) 
§ přibyl vodácký oddíl v Jihlavě, možná přibude i další 
§ daří se zlepšovat komunikace a kontakty – chystají se krajské akce 
§ Žížal dodal rozpracovanou zprávu elektronicky 

i) budou vydány průkazky krajských kapitánů – vydání na jaře – potřebujeme foto a 
datum zvolení 
§ proč – odměna, možnost se prokázat oddílům, které vás neznají, možnost se 

prokázat na úřadech 
§ data zvolení doplněna 
§ fotografie přítomných pořízeny v průběhu zasedání 

2) programové prohlášení HKVS 2010–2013 
a) návrhy – na sraz sehnat komisaře, který prozkouší zájemce ze zkoušky vůdce malého 

plavidla (samostatná příprava) – zařadit do programu srazu 
b) hospodaření – příspěvky jdou na financování modrých stránek, nových stezek (vodní 

nováček…), doplacení dotací (např. 70% dostaneme, 30% musíme doplatit) 
c) proběhlo hlasování o předloženém návrhu Programového prohlášení a přijatý návrh je 

přílohou 2 tohoto zápisu 
Usnesení HKVS 2010/12/U4:  
HKVS schvaluje své programové prohlášení pro roky 2010-2013. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0 
3) určení místa a termínu jarního srazu kapitánů 

a) prezentace nabídky Liberce – dvě varianty ubytování, cenová kalkulace, nabídka 
doprovodného programu 

b) dále pouze ústní nabídka od Karlových Varů, bez podrobností 
c) Pavel (KK Plzeňského kraje) – námitka proti termínu srazu – v doporučený termín 

(18.–20.3.) je naplánováno přístavní setkání přístavu „OMAHA“ a jeho termín nelze 
z technických důvodů změnit 
§ nový návrh termínu – 25.–27.3.2011 – schválen vizuální většinou hlasů 

d) definitivní termín srazu 25.–27.03.2011, místo: Liberec 
4) Navigamus 2012 

a) Pavel – obecná prezentace (tým, místo) 
b) Katka – prezentace kostry programu; účastníci budou rozděleni na čtyři „paluby“ 

podle účasti v přípravném programu 
c) Sten – počítá se s možností následného programu pro zahraniční výpravy, které by 

chtěly zůstat déle? Ano, možnost je, pokud bude zájem. 
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d) na jarním srazu – prezentace cca 80–90% verze celého Navigamu, tam možnost 
připomínek 

e) do června – téměř definitivní verze 
f) strava – dovezená, pouze vydávání 
g) kostýmy – pravděpodobně podle palub (čili podle výsledků předprogramu) – asi se dá 

vědět až např. 3 týdny před Navigamem 
h) veškeré připomínky a nápady pište na navigamus2012@gmail.com  
i) hlasování o vyjádření důvěry pořadatelům Navigamu, oficiální pověření KRJ Plzeň 

bude následovat 
Usnesení HKVS 2010/12/U5:  
HKVS pověřuje KRJ Plzeň uspořádáním celostátní akce vodních skautů Navigamus 2012. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 10, Proti: 1, Zdržel se: 1 

 
5) pokus o obnovení SKAPA 

a) závěr letošních 3 jezů – je potřeba zdůrazňovat a podporovat základní vodácký výcvik 
(zejména pádlování) 

b) pomoci by mohlo obnovení závodu SKAPA 
c) možnost – uspořádat v kraji podobnou soutěž (na pramicích, na klidné vodě) 
d) Děda – udělat něco jako Braťkův memoriál v době konání SKARE 
e) v Liberci se koná – Kotorský závod 
f) do budoucna i možnost udělat krajská postupová kola do celostátní SKAPA 
g) Sam – obava, že není zájem o účast v závodech v pádlování na klidné vodě (dle 

zkušenosti) 
h) Šmudla – dle příkladu Mimoňského pádla – udělat z pádlování disciplínu nějaké 

přitažlivé soutěže 
i) tyto vodní aktivity budou součástí Navigamu 
§ Sten – udělat oficiálně rychlostní závody, speciální ceny 
§ Sam – špatná zkušenost z Navigamu na Seči – příliš organizačně náročné (na 

dovednostní část potřeba hodně rozhodčích, materiálu, dlouho trvá), do celkového 
programu špatně zapadalo 

§ Pinda – vypustit dovednostní část, udělat pouze závod na rychlost 
§ Járýnek – Navigamus je primárně setkání vodních skautů, to je důležitější než 

závodění 
6) informace – obnovení Navalis 

a) církevní slavnosti Jana Nepomuckého, plus kulturní a sportovní program – svatojanské 
slavnosti (okolo 15. května) – gondoly, karneval na vodě… 

b) podporováno různými organizacemi, úřady… 
c) nabídka na přeložení Třech jezů na tento termín – nechceme 
d) nabídka zapojit se do programu – uspořádat na Vltavě co největší akci vodních skautů 
e) vzhledem k tomu, jak je akce podporována, dá se udělat skoro cokoli + výborná 

mediální prezentace 
f) asi záležitost především pražských oddílů + byl by zájem od ostatních oddílů? 
§ možná Ostrava (pokud by byla možnost uhradit část dopravy od pořadatelů) 
§ plachtění pod Vyšehradskou skálou – mohlo by se tam konat SKARE, součástí 

výboru i zástupci Yacht klubu (mohla by se zlepšit naše image před nimi) 
§ Pytlík – možnost udělat závod (nejenom pražské oddíly, ale i středočeské) – 

zajistit např. 10 pramic, ostatní nemusí vozit, ale na závod si je půjčí – ušetření 
nákladů 

7) schválení udělení vyznamenání 

mailto:navigamus2012@gmail.com
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a) vyznamenání za Eurosea již udělena na Kolegiu Bílého orla, tedy jen seznámení: 
§ Medaile Bronzového bobra – Kateřina Kaderová, Pavel Bár, Kateřina Nová, 

Vladimíra Čapková 
§ Řád Stříbrného bobra (za reprezentaci na předchozím Eurosea a uspořádání 

tohoto) – Michal Hoznedl 
b) projednávání návrhů na ocenění – neveřejná část zápisu 
c) HKVS děkuje za práci pro vodní skauting v uplynulém roce: 
§ přístavu Eskadra Ostrava za uspořádání SKARE 2010 
§ Janu Fischerovi a jeho týmu za uspořádání závodu Přes tři jezy 2010 
§ přístavu „OMAHA“ Plzeň za uspořádání Eurosea 10 
§ sestře Kateřině Vokřálové za reprezentaci Středočeského kraje na Eurosea 
§ sestře Zuzaně Klusáčkové za reprezentaci kraje Vysočina na Eurosea 
§ bratru Stanislavu Holkovi za reprezentaci Moravskoslezského kraje na Eurosea 
§ bratru Michalu Pokornému za reprezentaci Libereckého kraje na Eurosea 
§ přístavu Žlutá ponorka Třebíč za uspořádání jarního srazu 
§ 9. přístavu Kolín za uspořádání podzimního srazu 
§ sestře Ditě Kubátové a jejímu týmu za programové zajištění srazů v roce 2010 
§ sestře Evě Česnekové za tvorbu modrých stránek pro vlčata a žabičky v roce 2010 
§ Josefu Fučíkovi za ilustraci modrých stránek v roce 2010 
§ Vladimíru Cvrčkovi za tvorbu modrých stránek pro skauty a skautky v roce 2010 

Úkoly 
krajští kapitáni 
§ dodat fotografii a datum zvolení na průkazku (kdo nebyl přítomen) 
§ všichni (kromě Pytlíka, již splněno) poslat zprávu o činnosti kraje elektronicky na 

zastupce@hkvs.cz (Liška) 
§ návrhy na možné přepisovatele článků ze starých KP – vychovny@hkvs.cz  (Pavlík) 
§ zajistit krajského dopisovatele do eKP, pokud nechce psát přímo KK: kp@skaut.cz 
§ doplnit seznamy komisařů ve svém kraji pro zkoušení modulové KZ 
§ dát vědět Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz) do konce roku 2010, pokud v kraji zvažují 

pořádat Kapku 
Žížal 
§ představení sebe a kraje do únorové eKP (uzávěrka 31.01.2011) 

Sam 
§ představení sebe a kraje do dubnové eKP (uzávěrka 31.03.2011) 

Šmudla 
§ představení sebe a kraje do červnové eKP (uzávěrka 31.05.2011) 

Pytlík 
§ zpracovat materiály o kraji a co nejdříve dodat do eKP 

Přílohy: 
1. Vyhláška Hlavního kapitanátu vodních skautů 9/2010, o jednacím řádu Hlavního 

kapitanátu vodních skautů 
2. Programové prohlášení HKVS 2010–2013 
 

 
 
10.12.2010     Zapsala: Liška Doplnil: Pavlík, Vezír, Hvězdář 

Schválil: Vezír 
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