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Držíte v ruce výroční zprávu Hlavního kapitanátu vodních

Kapitanátu vodních skautů
a zpráva o činnosti HKVS za rok 2017

skautů, která shrnuje naši činnost v roce 2017. Loňský rok
byl pro vodní skauty dalším úspěšným v řadě – roste nám
členská základna, počet vzdělávacích akcí mnoha úrovní
a zaměření kulminoval, máme nové kvalifikované čekatele,
kapitány oddílů i absolventy zkoušky vodáckého minima.
Pro vodácké vzdělávání jsme dokončili složitý a dlouholetý
úkol – vydali jsme Vodáckou příručku pro kapitánskou
zkoušku vodních skautů, která sklízí pochvaly od skautů
i vodácké veřejnosti. Celostátní akce mají stále rostoucí
účast i kvalitu.

David Svoboda – Cedník, hlavní kapitán vodních skautů

POSLÁNÍ

O NÁS

ORGANIZACE

Jednotky vodních skautů (dále jen VS) jsou oddíly
a střediska (přístavy), které při provádění skautské
výchovy využívají vodních sportů a tomu
odpovídající vodácké a námořnické romantiky. Tyto
jednotky jsou součástí sítě VS, která je řídí.

Posláním KVS je poskytování materiálního,
technického, hospodářského a organizačního
zázemí sítě VS, tedy zejména:
• organizačně-právní a hospodářské zajišťování
činností pro potřeby HKVS,
• spolupráce při pořádání akcí VS včetně
vzdělávacích,
• správa majetku pro potřeby sítě VS,
• publikační činnost pro potřeby sítě VS.

Nejvyšším orgánem této sítě je Ústřední sraz
kapitánů (dále jen ÚSK), radou sítě je Hlavní
kapitanát vodních skautů (dále jen HKVS) složený
ze členů volených ÚSK, jmenovaných vedoucích
komisí a krajských kapitánů.

ČINNOST

Práce KVS je totožná s činností HKVS, protože
KVS je jeho součástí jako nositel právní
subjektivity.
Ve své činnosti se HKVS řídil:

Členy zvláštní organizační jednotky (dále jen
ZvOJ) Kapitanátu vodních skautů (dále jen KVS)
tvoří pouze členové HKVS volení ÚSK.
Statutárním orgánem KVS je hlavní kapitán
vodních skautů ustavený dle Řádu VS. Jeho
zástupcem v této funkci je zástupce hlavního
kapitána VS dle Řádu VS, který je oprávněn
jednat v nepřítomnosti statutárního orgánu
v plném rozsahu jeho pravomocí. Řídicím
orgánem KVS je rada KVS. Členy HKVS (nikoli
ZvOJ KVS) jsou i krajští kapitáni.

• svým plánem činnosti na rok 2017
(viz Výroční zpráva HKVS 2016),
• svým programovým prohlášením
(viz http://vodni.skauting.cz/upload/HKVS_PP201
6-2019.pdf )
• aktuálními potřebami a požadavky sítě vodních
skautů, případně Junáka.

Počet registrovaných členů v krajích
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VODNÍ SKAUTI
V ROCE 2017

ČLENOVÉ KAPITANÁTU VODNÍCH SKAUTŮ
hlavní kapitán VS:
RNDr. David Svoboda, Ph.D. – Cedník
zástupce hl. kapitána VS:
Ing. Jana Karaová – Kulda
přístavný, hospodář:
RNDr. Jan Fischer, Ph.D. – Hvězdář
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Mgr. Simona Zatloukalová – Koblížek
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Jakub Axman
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předseda RK KVS:

Věkové rozložení v roce 2017

0

Roman Patočka – Čajíček
člen RK KVS:
RNDr. Hana Dejmková, Ph.D. – Bobr
Ing. Vojtěch Žižka

Všichni členové KVS jsou členy hostujícími.
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ÚČETNÍ ROZVAHA

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

HOSPODAŘENÍ
Hospodaření KVS je stabilizované. Záporný výsledek hospodaření je dán především odpisy ve výši 35 tis. Kč a převedením nevyužitých
darů ve výši 14 tis. Kč do výnosů příštího období. Hospodaření se vyvíjelo v souladu s rozpočtem na rok 2017 a odchýlilo se významně
ve výdajích na Vodáckou příručku (z 15 na 30 tis. Kč), nečerpáním v kapitolách Kapitánské pošty a inovací P550 (náklady byly řešeny
v režii dobrovolníků a nepromítly se do hospodaření KVS). Proti předpokladu KVS získal více peněz na darech činovníků HKVS a méně
na vodáckých desetikorunách. Významně vzrostly náklady na pořádané akce (z předkládaných 260 na 444 tis. Kč). V rámci poskytování
hospodářského a technického zázemí síti VS v roce 2017 zprostředkoval KVS hromadné objednávky oddílů v celkovém objemu
284 tis. Kč. Tato podpora vedla k nezanedbatelnému snížení nákladů jednotek VS při nákupu vybavení nutného pro vodáckou
činnost. KVS nemá žádné nesplacené dlouhodobé závazky.

DĚKUJEME ZA PODPORU NAŠÍ ČINNOSTI

ROZPOČET NA ROK 2018

Rozpočet KVS byl schválen dne 21. 2. 2018 radou KVS.

Vodácké desetikoruny
Děkujeme všem oddílům a přístavům, které
podpořili činnost HKVS. Vybrané příspěvky
sloužily jako krátkodobé zápůjčky při
rekonstrukci jedné základny, pokrytí
neplánovaného schodku jedné z vodáckých
kluboven, větší zakázce na výrobu kování P550
a také při zajištění Skare. Na sklonku roku jsme
s jistinou fondu vytvořeného z vodáckých
desetikorun mohli pro síť vodních skautů
požádat o dotaci na silný závěsný motor pro
zajišťování větších akcí na vodě a velký přívěs na
přepravu velkých stanů a lodí. 27 000 Kč bylo
použito na financování kvalitnějšího tisku
Vodácké příručky.
Naši činnost dále podporují:
Dronte, HG sport, JUN, Vodácká škola záchrany, Kajaky.cz, časopis Padler

HKVS

Členy Hlavního kapitanátu vodních skautů jsou kromě členů
KVS také krajští kapitáni a vedoucí komisí.

Vedoucí komisí:
vzdělávací komise: Ing. Bc. Tomáš Fiala – Fialík

lodní komise: Martin Chlad – Flint

komise pro kluby dospělých VS: Mgr. Vladimír Cvrček – Vezír

Seznam krajských kapitánů:

HKVS

110

Praha

neobsazeno

210

Středočeský kraj

Václav Zedínek – Vašek

310

Jihočeský kraj

Ing. Lukáš Bíca – Šotek

320

Plzeňský kraj

Jiří Helus – Ježour

410

Karlovarský kraj

Zdeněk Kunc – Dändy

420

Ústecký kraj

neobsazeno

510

Liberecký kraj

Bc. Matyáš Kabeš, DiS. – Kvído

520

Královéhradecký kraj

neobsazeno

530

Pardubický kraj

Oldřich Pešina – Olda

610

Kraj Vysočina

Hana Vencálková – Venci

620

Jihomoravský kraj

Michal Kordík – Pytlík

710

Olomoucký kraj

neobsazeno

720

Zlínský kraj

Ing. Petr Veselý, Ph.D. – Wesa

810

Moravskoslezský kraj

Mgr. Martina Adamová – Sepka

V některých oblastech s HKVS spolupracují nositelé Řádu

stříbrného bobra. Představeným sboru nositelů Řádu stříbrného

bobra je Jaroslav Vondra – Děda.

Plavčík – záchranář III (Jan Fischer – Hvězdář)
Kurz proběhl ve spolupráci s Vodní záchrannou službou ČČK – MS Praha 6, která

zpráva o činnosti HKVS

realizuje jedny z nejkvalitnějších kurzů v této oblasti. Kurz je završen
akreditovanou kvalifikací MŠMT „Záchranář III“, která umožňuje i civilní

v roce 2017

uplatnění jako profesionální plavčík.

Srazy vodních skautů (David Svoboda – Cedník, Kateřina Kaderová – Liška)
Srazy VS probíhají dvakrát ročně a jejich cílem je rozvíjet vodácké aktivity jak

VÝCHOVNÝ PROGRAM

teoretické, tak praktické pro všechny zájemce nejen z řad vodních skautů.
Jarní – Praha (film Skauti bez lilie, jak vyrobit loď P550, nové odborky,

HKVS se snaží naplňovat dlouhodobou programovou vizi, podle níž budou mít

experimentální stezky, plavecký výcvik v bazénu, orienťák na kánoích, trénink na

vodní skauti k dispozici programové prostředky pro všechny věkové kategorie

slalomovém kanále v Tróji, prohlídka Yacht klubu, prohlídka pražských štol)

v souladu s cíli skautingu, jeho principy a za použití skautské metody, to vše

Podzimní – Kolín (nové odborky prakticky, dotace v Junáku, výroba barefootů,

s ohledem na vodácká specifika. Těmito prostředky chceme zároveň napomáhat

lukostřelba, plachtění v zahraničí, bezpečné plachtění, sexuální výchova v oddíle,

k posilování základních vodáckých dovedností a schopností s cílem zlepšení

první princip v oddíle, práce se skautskými časopisy, občanská angažovanost

úrovně základního vodáckého výcviku.

skautů, nový vizuální styl, průjezd kolínské lodní komory na pramicích, funkční
trénink, prohlídka Kolína s Vítem Rakušanem)

V březnu byly představeny nové skautské odborky, na jejichž tvorbě jsme se
Kapka HKVS 2017 (Tomáš Fiala – Fialík)

významnou měrou podíleli.
Vodácké odborky pro vlčata, žabičky a světlušky byly připraveny k testování

Nový a kvalitní kurz vodáckého minima s velkým potenciálem do budoucnosti.
Ze 14 jeho účastníků jich 10 získalo zkoušku vodáckého minima.

v oddílech.
Aktualizovali jsme ocenění Mladý bobr a Bobr.
TDC zpracovalo dle našich podkladů nový náborový leták pro VS.

Kurz vůdce malého plavidla pro skautské činovníky (Jan Fischer – Hvězdář)
Kurz zaměřený na přípravu ke zkoušce vůdce malého plavidla (VMP) probíhá ve
spolupráci s Vodní záchrannou službou ČČK. Průkaz VMP je užitečný pro

VZDĚLÁVÁNÍ

všechny, kdo chtějí řídit loď s motorem, většími plachtami nebo i plout na
frekventovaných místech.

HKVS se snaží mít funkční systém postupného vodáckého vzdělávání, které
Jachetní kurz – Kovářov (Jana Karaová – Kulda)
navazuje na celkový vzdělávací systém Junáka - českého skauta, tedy zajistit
Cílem kurzu bylo naučit účastníky plachtit na P550 a jednoposádkových lodích
nejen vodním skautům možnost výběru z dostatku kvalitních vodáckých
nebo se v plachtění zdokonalit, a to včetně sebezáchrany při převržení. Účastníci
vzdělávacích akcí a také prostředky k samostatnému sebevzdělávání.
byli schopni na konci kurzu plachtit i v náročných podmínkách.

V roce 2017 bylo pod KVS uspořádáno 10 vzdělávacích akcí, z toho 1 lesní,
Pádlovací seminář – České Vrbné (Tomáš Fiala – Fialík)
2 s letním během, 9 metodických seminářů. KVS tedy svým zázemím podpořil
Kurz, zaměřený na jízdu a záchranu na divoké vodě, probíhal při Kapce HKVS
9 % všech vzdělávacích akcí Junáka (nebyly započítány kurzy a doškolení ZZA).
2017 a skládal se z teoretické i praktické přípravy. Účastníky byli jak vodáčtí
Zároveň jako jednotka z tohoto pohledu drží první místo v Junáku - českém
začátečníci, tak i zkušení vodáci, kteří si plnili povinnou praxi ke kapitánské
skautu. Konkrétně byly uspořádány tyto akce:
zkoušce a úspěšně plnili zkoušky.

ČLK VS Námořní akademie (Vladimír Cvrček – Vezír)

KAPITÁNSKÁ POŠTA

Netradiční ČLK určený nejen vodním skautům. Kromě oborů ČZ se kurz věnoval
výcviku na vodě – zdokonalování pádlování na klidné vodě, sjezd Ploučnice,

Metodický a informační časopis pro vodní skauty a skautky, zvláště pak pro

plavecký výcvik v bazénu, hry na vodě. Kurz zahájilo 25 účastníků, dokončilo

vedoucí vodáckých oddílů. Vychází pravidelně pětkrát ročně a jeho

22 účastníků, 20 jich doposud úspěšně složilo zkoušku (1 účastník měl ČZ již

šéfredaktorkou je Jana Karaová – Kulda.

složenou).

Lodní tesař (Martin Chlad – Flint)
Cílem kurzu bylo ukázat a naučit základní techniky a dovednosti spojené
s opravou lodí (laminátových i dřevěných) a práce spojené s oplachtěním P550
v přístavech VS, seznámit se a vyzkoušet si stavbu jednoduché dřevěné lodi
metodou „sešij a slep“ a seznámit účastníky s možnostmi a technologiemi
použitelnými v podmínkách svépomocné oddílové (amatérské) stavby plavidel
a lodní výstroje. Letos se pracovalo celkem na 11 lodích, z toho bylo
6 novostaveb, pokračování 3 staveb a drobné úpravy na dvou dalších lodích.

Víkend divoké vody 2017 (Pavel Stryja – Tyčka)
Seminář byl náhradním víkendem divoké vody pro účastníky Kapky HKVS 2017
a byl doplněn o účastníky plnící si kapitánskou zkoušku. Cílem kurzu bylo získat
potřebné znalosti a dovednosti z jízdy a záchrany na divoké vodě.

Kapitánské zkoušky 2017 (Tomáš Fiala – Fialík)
Kapitánské zkoušky byly zahájeny v květnu 2017 a budou zakončeny na podzim
2018. Jsou pořádány pro kapitány oddílů, kteří potřebují mít kapitánskou
zkoušku a nemají časové možnosti se účastnit lesní školy nebo jiného kurzu.
Účastníci se individuálně domlouvají se zkoušejícími na termínech plnění
zkouškových požadavků.

Vzdělávací akce VS pod jinými jednotkami:
ČLK VS SEALS (Vít Procházka – Vítek)
ILŠVS Sciens Vincit (Vladimír Kučera – Kingkong),
Kapka Pardubice (Oldřich Pešina – Olda)
Jihočeská Kapka (Lukáš Bíca – Šotek)

VODÁCKÁ PŘÍRUČKA KE KAPITÁNSKÉ
ZKOUŠCE VODNÍCH SKAUTŮ

(David Svoboda a kol.)

ucelený přehled záchrany a sebezáchrany na klidné i divoké vodě
včetně metod výuky schválený Vodní záchrannou službou ČČK,

V listopadu byla vydána Vodácká příručka, která
shrnuje vše, co by měli znát a umět vedoucí –
kapitáni a kapitánky oddílů vodních skautů,
a ještě něco navíc. Kniha obsahuje:

popis plaveckých způsobů a výuky plavání,
metodiky vedení vodáckého oddílu, organizace výprav na vodu
a vodáckých putovních táborů včetně návodů pro řešení krizových
situací a popis specifik první pomoci, historii vodního skautingu.

nejnovější metodiku kanoistiky s originálními ukázkami od naší
reprezentace,
kompletní popis základů plachtění doporučený Českým svazem jachtingu,
aktuální platnou legislativu pro pohyb na vodě i ve vodě,

To vše je doprovázeno více než 600 fotografiemi, moderními kinogramy
a přehlednými schématy. Kniha má kladné recenze jak skautů, tak
i u odborné vodácké veřejnosti.

LEDEN

plán práce

Registrace KVS
Inventarizace KVS

na rok 2018

Dopis vedení oddílů – poděkování
Vodácké vzdělávání (KLŠVS, Námořní akademie, Seals,
IKZ, Kapky, Lodní tesař, kurzy - VDV, VMP, ZIII)
Podpora Navigamu 2018
Příprava jarního srazu VS – upřesnění programu
Příprava Skare – schválení propozic
Budoucnost srazů VS a tým srazů

DUBEN
ÚNOR
6.-8. 4. – sraz VS (vzdělávací témata)

Příprava výroční zprávy

Články do podzimního a zimního čísla časopisu Pádler – nalezení

Rozpočet 2018, revize

autorů

Registrace VS

Podpora Kurzů vodáckého minima a dalších vzdělávacích akcí

Podpora Navigamu 2018
Výchovná témata vodních skautů – plnění programového

(KLŠVS, VMP, KZ, NA, …)
Podpora Navigamu 2018

prohlášení, plány
Odborky pro světlušky, žabičky a vlčata
Článek do letního čísla časopisu Pádler – téma program VS pro

Skautská regata (Skare) – organizace
Rozpočet 2019

KVĚTEN

děti – nalezení autora

BŘEZEN
Závody – SKARE (zhodnocení), 3 jezy (technická a organizační
Příprava jarního srazu VS – organizace

příprava)

Výsledky hospodaření

Příprava podzimního srazu VS - hlavní body programu

Společné zajištění vodáckých potřeb a doplňků ve velkém –

Místo jarního srazu VS 2019

doplňky k P550, krojové doplňky apod.

Podpora Navigamu 2018

Podpora Navigamu 2018

Příprava 3 jezů – schválení propozic
Aktualizace informací pro nové vedoucí VS

ČERVEN

ŘÍJEN

Navigamus 2018

Vyhodnocení individuální KZ

Letní tábory a úkoly KK

Vzdělávací akce na rok 2019 – informace do Skautingu

Vzdělávání VS (KLŠVS, NA, Seals, Kapky a další) + vize

Zhodnocení závodu Přes tři jezy

vzdělávacích akcí na rok 2019

Tisk letáku k programovým nástrojům pro VS

Časopisy 2018/19, plán Kapitánské pošty 2018/2019

Příprava podzimního srazu VS – organizace
Zhodnocení KLŠVS

ČERVENEC A SRPEN

LISTOPAD

Letní tábory, sledování bezpečnosti, ověření vodáckých doplňků

9. - 11. 11. – sraz VS (vzdělávací témata)

v oddílech a na táborech

články do jarního a letního čísla časopisu Pádler – nalezení

Kurzy VS

autorů

Vodácká osvěta v časopisech, Mod/kré stránky, KP

Setkání vzdělavatelů VS

Upřesnění plánu práce

Zhodnocení Seals, NA

Mladý bobr a Bobr – příprava nové verze

Příprava setkání Tortuga 2018
Inventury majetku KVS
Místo podzimního srazu VS 2019
Vyhodnocení testování metodických materiálů

ZÁŘÍ

Zhodnocení táborů a kurzů (bezpečnost a plnění vodáckých

PROSINEC

doplňků)
Eurosea

Společné zasedání HKVS a nositelů Řádu stříbrného bobra na

Závod Napříč Prahou – přes tři jezy

Tortuze

Příprava podzimního srazu VS – upřesnění programu

Zhodnocení práce HKVS (VS) a krajských kapitánů

Zhodnocení a revize vyhlášek a předpisů HKVS

Vyznamenání

Leták k programovým nástrojům pro VS

Příprava a úkoly roku 2019

Vzdělávací akce na rok 2019 – plány

Příprava výroční zprávy včetně hospodaření a registrace

NAPŘÍČ PRAHOU –
PŘES TŘI JEZY 2017
Ředitel akce Jan Fischer – Hvězdář

Akce vznikla jako závod vodních skautů, a proto hlavní soutěžní kategorií je závod
pramic vodních skautů z celé republiky v tradičním svatováclavském termínu
(28. září). Záchrana pod jezy byla zajišťována Vodní záchrannou službou, Skautským
záchranným týmem, Městskou policicí Hl. m. Prahy a školenými dobrovolníky ze
skautských oddílů. V propusti Staroměstského jezu bylo napočítáno 1 266
projíždějících lodí a rozhodčí u Karlova mostu zaznamenali pouhých 32 zalitých nebo

Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je

převržených lodí.

tradičním pražským vodáckým závodem
s historií sahající až do roku 1939. Trať

Závodu se účastnila řada skautských i neskautských vodáckých oddílů. Akce byla

závodu je dlouhá asi 6,5 km se startem na

bezesporu největším setkáním vodních skautů v tomto roce a na Vltavě se o prvenství

Císařské louce a s cílem na ostrově Štvanice.

ve skautských kategoriích utkalo 159 pramic. Snaha nabídnout závod i jednotkám

Na trati se překonávají tři jezy: Šítkovský

mimo síť vodních skautů byla úspěšná, což lze dokumentovat účastí řady nevodáckých

(pod Jiráskovým mostem), Staroměstský

středisek.

(Karlovka nad Karlovým mostem)
a Helmovský jez u Štvanice.
Trať závodu je atraktivní, neboť vede
historickým centrem Prahy a je ojedinělou
příležitostí ke splutí pražských jezů, které se
pro veřejnost otevírají právě jednou ročně
u příležitosti tohoto závodu.
Jako hlavní přínos závodu Přes tři jezy
vidíme propagaci skautingu na veřejnosti.
Rostoucí účast neskautských oddílů
a veřejnosti svědčí o významu akce
i z pohledu propagace Junáka jako
organizace pořádající i otevřené sportovní
akce. Vedle toho nelze zanedbat ani význam
akce pro programy jednotlivých oddílů,
protože se jedná o jediný skutečně
celorepublikový skautský závod v
pádlování.

SKARE 2017

Skare samozřejmě není pouze o závodění a měření jachtařských dovedností
skautských oddílů. Jde především o přátelské setkání skautů všech věkových kategorií

Ředitel akce Oldřich Pešina – Olda

se zájmem o jachting, sdílení praktických zkušeností se stavbou a údržbou lodí,
přiblížení jachtingu suchozemským skautům (mohou se také zúčastnit) a zábavu.

Skautská Regata (Skare) je každoroční

Tomu všemu je přizpůsoben také doprovodný program závodního víkendu, ať už jde

jachtařský závod vodních skautů. Díky

o jachtařskou školičku, tvůrčí dílny a hry pro mladší i starší nebo společný táborák.

účasti oddílů z celé země je považován za
skautské mistrovství republiky v jachtingu.

Závod je okruhový, postavený dle platných
jachtařských pravidel. Závodníci jsou podle
věku a plavidel rozděleni do kategorií.
Hlavní kategorií, ve které závodí děti, je
kategorie oplachtěných pramic P550. Na
konci soutěžního víkendu probíhá dálkový
závod O modrou stuhu HKVS.

V roce 2017 proběhl 23. ročník tohoto
závodu, opět pod vedením Oldřicha Pešiny
– Oldy, a to na Nových Mlýnech. Zúčastnilo
se jej 217 závodníků z 92 posádek.

Ze zpráv 2017
od krajských kapitánů

Pardubický kraj
Krajský kapitán
Oldřich Pešina – Olda
Velrybáři Česká Třebová

Význačné akce pro veřejnost pořádané jednotlivými přístavy nebo oddíly VS:
Bílý delfín Pardubice:
Lodičkování – krátké plavby po Chrudimce pro širokou veřejnost
Spolupráce na ZVaSu
Permikiáda – skauti a veřejnost
Atletický víceboj – pro celý kraj
Alko – pro celý kraj
Dláta a kytary,

Společné akce přístavů nebo oddílů v kraji:
Skare – Nové Mlýny – pořádali Velrybáři
Česká Třebová
VikingRace – přehrada Seč – kombinovaný
distanční závod posádek v plachtění
a pádlování

Dětský den s plavbami – spolupráce se suchozemským oddílem
Velrybáři Česká Třebová:
Den dětí – spolupráce s MÚ Česká Třebová, lodičkování – Javorka
Dětské centrum ROSA – lodičkování – Javorka
Kulturní centrum – lodičkování v městkém parku – Javorka
Den veteránů
Vodácké vzdělávací akce v kraji: Kapka Pardubice – kurz vodáckého minima

Středočeský kraj

8. oddíl Mladá Boleslav
Akce pro žáky ZŠ Ml. Boleslav “Bezpečně na vodě” – šestihodinový kurz, hlavně na vodě,

Krajský kapitán

ovládání plavidel, bezpečnost – účast 315 osob. Rok 2018 bude ve znamení budování nové

Václav Zedínek – Vašek

loděnice a kluboven. Nyní připraven prováděcí projekt, schválený rozpočet 12,5 mil. Kč.

přístav RETRA Brandýs nad Labem

Objekt bude města a to jim ho dá do užívání. Plánována i půjčovna lodí pro veřejnost.
Krokodýli Poděbrady
Pořádání hry Vyzvědači, které se účastní oddíly ze Středočeského kraje (90 hrajících z Kolína,
Poděbrad, Nymburka, Lysé nad Labem a Kladna).
Dub Všenory
I tento rok pokračuje díky tomuto přístavu samovýroba skautských pramic P550 – letos
vyrobeny 4 ks (2 ks Bobři Řevnice).

Na území kraje působí 8 samostatných
vodních přístavů a 7 vodáckých oddílů
registrovaných pod středisky (z toho
2 jsou kluby kmene dospělých).

Bobři Řevnice
Členská základna je na historickém maximu, nejsou schopni personálně zvládnout zájem
a jsou nucení vést pořadník. Během roku vyrobili 2 P550. Dále vyrobili nové molo a zakoupili
nový vlek na lodě. Získali do vlastnictví klubovnu a pozemek pod ní. Zahradu kolem
klubovny si pronajímají za symbolický nájem.
RETRA Brandýs
Na táboře oplachtěny další 2 P550 (celkem tedy 4 ks oplachtěné) – účast na Skare
a Jablonecké regatě. V září 2018 plavba na La Grace – 6 dospělých + 27 dětí s rozpočtem akce
necelého půl milionu Kč.

3. oddíl VS Děčín

Ústecký kraj

V březnu se podílejí na převozu jara z Ústí nad Labem do Děčína. Na podzim se věnovali

Krajský kapitán

opravám zateplení střechy klubovny. V říjnu zavítali za členem 1. děčínského oddílu VS

Pozice je neobsazena
informace podal Jan Janouch – Tik
3. oddíl VS Děčín

z poválečné doby a získali od něj vzpomínky a fotografie mapující příběh poválečného oddílu.
V prosinci tradičně rozváží Betlémské světlo po Děčíně a okolí.
5. oddíl VS Louny
V uplynulém roce společně oslavili 100 let od vzniku skautingu ve městě. V rámci výročí
uspořádali výstavu v knihovně. Vše vyvrcholilo velkým setkáním v klubovnách. V železničním
muzeu v Lužné u Rakovníka zajišťovali lesní závod pro veřejnost. V předvánočním čase
vyráběli v muzeu lampičky a rozdávali Betlémské světlo.
Oddíl VS Střediska Nereus Terezín
Spolupráce na pořádání akce Cyklo výjezd – malá Důva, kterou pořádá Restaurace Atypik
v Terezíně. Každoročně se účastníme Terezínské Tryzny, kde pomáháme jako pořadatelská
služba. Při MDD, který každoročně organizuje Městské koupaliště Litoměřice, jsme koučovali
stanoviště s raftem a malou plachetnicí, které se proháněly v největším bazénu v areálu
koupaliště. Spolupráce na pořádání akce Pohádková cesta Terezínem – dětské akce, kterou
pořádá Komise pro práci s dětmi při městské knihovně Terezín.
Dny Ohře 2017 – organizačně jsme se podíleli dvěma nafukovacími skákacími hrady a na
Vodácké regatě při projížďkách po Ohři.
Pomáhali jsme při organizaci Terezínského triatlonu – doprovod plavců ve vodě při plavecké
části závodu a zajištění bezpečné trasy vodou (označení nebezpečných míst ve vodním toku
bojkami apod.) a na přilehlém břehu. Stanoviště na Branném závodě, který pořádá ZŠ Terezín.
Betlémské světlo

Vysočina

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji:
V roce 2016 zanikl vodácký oddíl oldskautů ze střediska Sušený tresky Počátky.

Krajská kapitánka
Hana Vencálková – Venci

Zajímavé akce v kraji Vysočina:

615.04 přístav Racek Žďár nad Sázavou

Celostátní kolo Svojsíkova závodu – Bílý havran
15.–17. září 2017 pořádali skauti z Havlíčkova Brodu – zejména ze střediska Bobři Havlíčkův
Brod ve spolupráci s ostatními oddíly z kraje celostátní kolo Svojsíkova závodu na hradě
Lipnice a v jeho okolí.

Karlovarský kraj
Krajský kapitán

Zdeněk Kunc – Dändy
15. oddíl Mintaka
přístavu ORION Karlovy Vary

Klíč k městu Karla IV. – 51. ročník – 21. 10.
Tradiční skautská městská hra. Tato orientačně-recesní soutěž dětí vztahující se k historii
a současnosti Karlových Varů a jejich zajímavostem probíhá v centru města, soutěžící při ní
na stanovištích v lázeňské zóně města a v lázeňských lesích plní recesní úkoly zaměřené na
týmovou spolupráci, nejrůznější dovednosti a v neposlední řadě pobavení soutěžících
a zodpovídají otázky týkající se historie i současnosti našeho města, jeho zajímavostí či
významných osobností s ním spojených.
Celodenní hra se koná každoročně pod záštitou primátora města Karlovy Vary. Účastní se jí
skauti i široká veřejnost nejen z Karlových Varů a okolí, ale i z dalších měst České republiky.
Vítězné hlídky tradičně odměňujeme symbolickým povýšením do rytířského stavu od krále
Karla IV., památečními klíči a dorty. Akce se letos zúčastnilo přibližně 210 lidí, soutěžilo
35 hlídek ve čtyřech kategoriích, zvítězily hlídky z Karlových Varů a Sokolova.

Karlovarský kraj

Kormidelnický a rádcovský kurz 2017 – 27.–29. 1., 16.–19. 3., 28. 4. – 1. 5.

Význačné akce v kraji:

Uspořádali jsme třetí běh Kormidelnického a rádcovského kurzu, kterého se zúčastnilo

Jupee – 41. ročník – Bečov nad Teplou – 8. 5.
Skautský hudební festival převzatých písní
i vlastní tvorby, konaný ve volné přírodě,
určený pro všechny věkové kategorie.
Festival dává každému, kdo má chuť,
možnost si zazpívat a předvést své hudební
vlohy. Každý má šanci pobavit ostatní, zažít
úspěch, vyhrát. Letos ve třech kategoriích
soutěžilo 20 interpretů, na akci v Bečovské
botanické zahradě strávilo příjemné chvíle
přibližně 100 účastníků.
Vánoční koncert „Vánoce s námi“ – kostel
Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli – 22. 12.
Konaný každoročně v době před vánočními
svátky, na kterém vystupují děti i dospělí
z přístavu ORION a z. s. Lilie. Vedle hlavního
koncertu pořádáme ještě další dílčí
vystoupení (koncerty v domovech pro
seniory či v rámci městských adventních
trhů).

24 frekventantů ve věku 13 až 15 let z šesti středisek Karlovarského kraje, včetně organizací
z. s. skautů a skautek Lilie a Skaut – český skauting ABS, a také střediska v Chotěboři.
Uskutečnili jsme jej ve spolupráci s instruktory z dalších středisek.
První víkend (Mariánské Lázně) byl zaměřen na seznámení se skupinou, utváření družin,
posilování spolupráce v nich, nabitý program byl zaměřený na vedení, práci s hrou
a zpětnou vazbu. Vytvořili jsme družinový systém, aby měli účastníci možnost zažít, jak to
může vypadat v plně funkčním oddíle, zahráli jsme si i noční hru ve městě.
Druhý víkend (Cheb) byl zaměřen na zdravovědu, komunikační a tábornické dovednosti,
jeho součástí bylo družinové putování – jednodenní výprava, při které trénovali práci
s mapou, rozdělávání ohně a vaření, ale také plánování organizaci a orientaci v jízdních
řádech.
Třetí víkend (Královské Poříčí, Karlovy Vary – Tašovice) byl naplněn vodáckou přípravou
a plavbou na Ohři, probíhalo tábornické mistrovství, znalostní soutěž, demodružinovky
a dokončení absolvence, která obnášela získání 4 povinných
a 4 volitelných absolventských karet. Byl zakončen předáním dekretů 14 úspěšným
frekventantům (další 4 mají možnost jej dokončit splněním zadaného úkolu) a společným
zhodnocením celého kurzu.

Plzeňský kraj
Krajský kapitán
Jíří Helus – Ježour
přístav OMAHA Plzeň

Akce přístavů nebo oddílů v kraji:
Mezi nejvýznamnější akce mimo sjíždění tuzemských i zahraničních řek patří tradiční akce
Odemykání a zamykání Plzeňských řek za účasti Neptuna, služba u pomníků a uspořádání
podzimních náborových akcí.
Vodácké vzdělávací akce v kraji:
Někteří činovníci přístavu se podílí v metodické přípravě na vzdělávání nových zástupců
kapitánů oddílů například při získávání čekatelské kvalifikace v rámci pořádání ČLK VS –
Námořní akademie, která probíhá na teritoriu Plzeňského kraje v Nových Mitrovicích, ale
zároveň při asistenci na dalších vzdělávacích kurzech napříč republikou. V neposlední řadě

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji:
Oddíly a klub pracují
. v souladu se svými
plány činnosti na jednotlivé měsíce. Mimo
plnění výchovných skautských cílů je
činnost zaměřována i na zvládnutí výcviku
jízdy
a chování na divoké i klidné vodě.
V současné době se po letech obnovuje
i činnost v oblasti zvládnutí elementárních
jachetních dovedností. Vzhledem
k úspěšnému příměstskému táboru klubu
OS a následnému znovuobnovení výchovné
činnosti bude přístav OMAHA v roce 2018
registrovat o 1 dětský oddíl více.

Kateřina Kaderová – Liška do nedávna pracovala v organizačním týmu Srazů VS.
V logistickém zázemí udržujeme stávající objekty kluboven a loděnic a v neposlední míře
i prostor tábořiště v Nových Mitrovicích, který je využíván v rámci celých letních prázdnin pro
pořádání letních táborů, nejen pro skauty.

Praha
Krajský kapitán
Pozice krajského kapitána Prahy je
neobsazena.
zprávu sestavil David Svoboda – Cedník
Významné akce:
4. přístav Jana Nerudy se organizačně podílí
na Třech jezech, pořádá akci Prahou plnou
strašidel, organizačně se spolupodílí na
Pochodu Praha-Prčice.
Vodácké vzdělávací akce:
Rádcovské kurzy na úrovni přístavů
a středisek, spolupořádání víkendů divoké
vody, lektorská činnost na kurzech.

Středisko Šipka
3 oddíly VS – oddíly mají pravidelnou činnost, jsou na limitu členů – málo prostor a na
hranici zvládnutelnosti vedoucích.
5. přístav VS Praha
Přístav stabilně funguje. Spolupořádá rádcovské kurzy a setkání oddílů na Praze 3.
8. oddíl VS Praha 6
Vodácký oddíl Havranů a 8. oddíl vodních vlčat a žabiček – nárůst členů, nedostatek
vedoucích zejména u mladší kategorie.
4. Přístav VS Jana Nerudy
6 oddílů VS – nárůst počtu členů ve všech dětských oddílech.
Nedostatek vedoucích u vlčat a žabiček – na limitu únosnosti, na podzim stopstav přijímání
vlčat. Další nové kvalifikace čekatelů – absolvence kvalifikačních kurzů se pro odrostlé
15+ stává tradicí, což je velký úspěch vedení oddílů.

Liberecký kraj

Liberecký skautský kraj nemá pro jednotlivé okresy ORJ, a tak úloha krajského kapitána v KRJ
je velmi důležitá.

Krajský kapitán
Matyáš Kabeš – Kvído

Společné akce přístavů nebo oddílů v kraji:

Ralsko Mimoň

Lampionová plavba – oslava dne sv. Jiří na Liberecké přehradě
Kotorský závod na Harcovské přehradě + Memoriál Jiří Bělský MAHAGON – nejen krajský
přebor, ale i oddíly z jiných krajů + oddíly z ostatních středisek
Mimoňské pádlo – krajské i republikové závody, velmi náročné a vyhledávané oddíly i OS
Regata na Jablonecké přehradě – krajský přebor na plachetnicích VS
Vodácké vzdělávací akce v kraji:

Akce většího rozsahu:
Odemykání a zamykání Ploučnice a Jizery
Vodácké bály a maškarní pro děti
Květinový den
Dětské dny na přehradách
Distribuce Betlémského světla
Neckyáda na Nise
Odemykání a zamykání Nisy.
Slavnosti řeky Nisy – kulturně společenská
plavba po Nise až do zahraničí –
spolupořadatelé přístavy Flotila, KÚ Lbc
a vodácká půjčovna Sundisk

Vodácká záchranářská škola na Selešce – základ instruktorů tvoří VS z liberecka.
V roce 2017 byly plánovány i dvě vzdělávací akce pro náš kraj. Jednalo se o kormidelnický
kurz, který by zaštítil Jablonec nad Nisou, a kurz vodáckého minima. Bohužel se z časových
důvodů neuskutečnila ani jedna z akcí. Ohledně Kapky zatím není známo, zda zájem bude,
ale o kormidelnický kurz je poměrně velký zájem, a proto předpokládáme jeho realizaci
v roce 2018.

Moravskoslezký kraj

Eskadra Ostrava:

12. oddíl DOHODA

Námořnický bál

Celoroční akce Cesta vody – dotovaná z Magistrátu

Krajská kapitánka

Příměstský tábor vodních skautů

města Ostravy v rámci Ukliďme Česko

Martina Adamová–Sepka

Skautský dobrý skutek

přístav ESKADRA Ostrava
Poseidon Opava:

Společné akce několika oddílů a přístavů:

Námořnický bál

Vyzvědači: hra ve městě Ostrava pro Ostravské

Dětský den pro děti z Opavy

oddíly

Den s IZS pro postižené děti

Bitva o Cvilín: pořádáno přístavem VIRIBUS UNITIS
Poslední plavba: se střediskem Modrý šíp

Zlatá Orlice Český Těšín:

Trochu tiku v Atlantiku: pořádáno přístavem

Novoroční sjezd Olzy

VIRIBUS UNITIS

2 dny prázdnin pro Těšínskou

Společné setkání vodních skautů z Eskadry

veřejnost

a Karviné

Jihočeský kraj
Krajský kapitán

Lukáš Bíca – Šotek
středisko VAVÉHA
23. oddíl oldskautů, družina Briga

Vodácké vzdělávací akce:
Jihočeská Kapka 2017
Činnost krajského kapitána v KRJ:
Příprava akce Navigamus 2018
Sledování a příprava žádostí na krajské granty

Zlínský kraj

11. oddíl VS KORMORÁN
Novinkou je nejmenší posádka ve věku Benjamínků. Přetrvávajícím problémem je obměna

Krajský kapitán

rolí vedoucích. Po střední škole rádcové odcházejí na vysoké školy. Přestože udržujeme

Petr Veselý – Wesa

kontakty a máme dobré vztahy (vracejí se jako pomoc na táboře, při větších akcích, aktivita ve

11. oddíl VS Kormorán Uherské Hradiště

vyšším řízení – kraj, pomoc při organizaci všeobecných akcí, např. OBROK, Jamboree či
instruktorská činnost, např. OHITIKA) – což je pozitivní, reálně však nefunguje návrat k oddílu
a přirozená obměna ve vedení (plošný problém nejen naší organizace). U mladších členů
chybí zejména snaha o získávání skautské kvalifikace a převzetí zodpovědnosti.
Významné oddílové akce:
Rikitanův memoriál – zimní závod dvojic (organizace – účast), 45. Skautský pes Psohlavců –
organizace, Střediskové Jamboree, Otevírání a zavírání Moravy, Spolupráce s městem UH

Význačné akce v kraji:

a Klubem kultury UH na TSTTT (ekologický festival), Samota – LARP

Pomoc na vzdělávacích kurzech, soutěžích,

Vánoláš – divadlo pro děti a rodiče (Princezna se zlatou hvězdou na čele), Betlémské světlo

i ve spolupráci s městem Uherské Hradiště

.

(oslavy osvobození, vzniku samostatného
státu, ekologická akce TSTTT apod.)
Vodácké vzdělávací akce:
Instruktorská činnost na vůdcovské škole
Monstrator (Vulkán, Wesa) – činnost
a účast ukončena na podzim 2017

Jihomoravský kraj

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji:

Na Hodonínsku vznikl oddíl vodáckého rodinného skautingu

Krajský kapitán

Michal Kordík – Pytlík
Význačné akce v kraji:
přístav Neptun Znojmo
Skare na Nových mlýnech
OVS Fénix Hodonín

Činnost krajského kapitána v KRJ:

Spolupráce při přípravě zázemí Skare 2017

Další informace :

V průběhu roku jsme vyrobili další pramice P550, polovinu reálně užívají ne-vodní oddíly

V plánu jsou již v tuto chvíli další 4 ks do jara

Fénix Hodonín pořídil vlastní pozemek u Moravy na okraji Hodonína pro vodáckou činnost

Olomoucký kraj
Krajský kapitán

Pozice neobsazena

Královehradecký kraj
Krajský kapitán

Pozice neobsazena

VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2017
HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTŮ
ZPRÁVA O ČINNOSTI HLAVNÍHO KAPITANÁTU VODNÍCH SKAUTŮ V ROCE 2017
KONTAKT
Junák – český skaut, Kapitanát vodních skautů, z. s.
zvláštní organizační jednotka, ev. č. 900.01
Hlavní kapitanát vodních skautů - Senovážné nám. 24, 110 00, Praha 1
IČ: 659 91 753 - neplátce DPH
vodni.skauting.cz - mustek@hkvs.cz
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