Předkládáme vám výroční zprávu Hlavního kapitanátu vodních

VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2016

skautů, která shrnuje naši činnost v roce 2016.
Loňský rok byl pro vodní skauty velmi úspěšný – narostla nám
členská základna, díky mnoha vzdělávacím akcím máme nové
kvalifikované vedoucí oddílů, kapitány i čekatele a námi pořádané
celostátní akce mají stále rostoucí účast.

V neposlední řadě byl zvolen i nový Hlavní kapitanát, a je tak

Kapitanátu
vodních

zajištěna kontinuita činnosti.

David Svoboda – Cedník
hlavní kapitán vodních skautů

skautů

a zpráva o činnosti HKVS za rok 2016

POSLÁNÍ

O NÁS

ORGANIZACE

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

Posláním zvláštní organizační jednotky (dále jen
ZvOJ) Kapitanátu vodních skautů (dále jen 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,
• a 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

Členy jednotky 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 (seznam dále).
V některých oblastech s HKVS spolupracují
nositelé Řádu stříbrného bobra. Představeným
sboru nositelů Řádu stříbrného bobra je Jaroslav
Vondra – Děda.
Práce ZvOJ je totožná s činností HKVS, protože
KVS je jeho součástí jako nositel právní
subjektivity.
Ve své činnosti se HKVS řídil
– svým plánem činnosti na rok 2016 (viz Výroční
zpráva HKVS 2015)
– svým programovým prohlášením
(viz hkvs.cz/program-hkvs-2013-2016)
– aktuálními potřebami a požadavky sítě vodních
skautů, případně Junáka.

Počet registrovaných členů v krajích
110 Praha
210 Středočeský
310 Jihočeský
320 Plzeňský
410 Karlovarský
420 Ústecký
510 Liberecký
520 Královehradecký
530 Pardubický
610 Vysočina
620 Jihomoravský
710 Olomoucký
720 Zlínský
810 Moravskoslezký

VODNÍ SKAUTI
V ROCE 2016
Počet registrovaných osob i jednotek VS je
stabilní s mírně vzrůstající tendencí. Věková
struktura odpovídá poslání Junáka – výchově
mládeže s podporou starších.

466
678
410
147
104
81
336
183
235
331
230
43
64
492

ČLENOVÉ KVS
hlavní kapitán VS: David Svoboda – Cedník
zástupce hl. kapitána VS: Jana Karaová – Kulda

do 15 let

2,200

přístavný, hospodář: Jan Fischer – Hvězdář
přístavná, výchovná: Zuzana Pozlovská – Pumpa

1,650

přístavný, výchovný: Tomáš Litera – Slunda
do 26. 11. 2016
přístavný, organizační: neobsazeno do 26. 11. 2016

1,100

nad 26 let

přístavná: Zatloukalová Simona – Koblížek
od 26. 11. 2016

do 26 let

550

přístavný: Jakub Axman

do 18 let

do 6 let

od 26. 11. 2016

Věkové rozložení v roce 2016

0
do 6 let

předseda RK KVS: Roman Patočka – Čajíček
člen RK KVS:
Hana Dejmková – Bobr
Vojtěch Žižka od 26. 11. 2016

Všichni členové KVS jsou členy hostujícími.

do 15 let

do 18 let

do 26 let

nad 26 let

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

ÚČETNÍ ROZVAHA

HOSPODAŘENÍ
Hospodaření KVS je stabilizované.
Záporný výsledek hospodaření je dán
především odpisy majetku ve výši 32 tis.
Kč a převedením nevyužitých vodáckých
desetikorun a darů ve výši 29 tis. Kč do
výnosů příštích období. Z toho vyplývá,
že KVS tvoří v rámci hospodaření
rezervy, které je pak možné využívat pro
další rozvoj vodního skautingu.
V rámci poskytování hospodářského
a technického zázemí síti VS v roce
2016 zprostředkoval KVS hromadné
objednávky oddílů v celkovém objemu
256 tis. Kč. Tato podpora vedla
k nezanedbatelnému snížení nákladů
jednotek VS při nákupu vybavení
nutného pro vodáckou činnost.
KVS nemá žádné nesplacené
dlouhodobé závazky.

ROZPOČET NA ROK 2017

Rozpočet KVS byl schválen dne 9. 4. 2017 radou KVS.

V roce 2016 bylo pod KVS uspořádáno
8 vzdělávacích akcí, z toho 1 lesní,
3 s letním během, 7 metodických
seminářů, 1 nehlášena na ústředí. KVS
tedy svým zázemím podpořil 6 %
vzdělávacích akcí (nebyly započítány
kurzy ZZA). Zároveň jako jednotka z
tohoto pohledu drží první místo v Junáku
společně s Centrem vzdělávání Parvula.
Konkrétně byly uspořádány tyto akce:
Jarní sraz vodních skautů – Znojmo
(David Svoboda – Cedník, Kateřina
Kaderová – Liška)
Kurz vůdce malého plavidla pro
skautské činovníky (Jan Fischer –
Hvězdář)
ČLK VS Námořní akademie (Vladimír
Cvrček – Vezír)
Lodní tesař (Martin Chlad – Flint)
Seminář – Víkend na divoké vodě
(Martina Barvířová a Tomáš Fiala –
Fialík)
Raftový víkend (David Svoboda –
Cedník)
Podzimní sraz vodních skautů – Žďár
nad Sázavou (David Svoboda –
Cedník, Kateřina Kaderová – Liška)
(Lipno Kovářov – metodický seminář
zaměřený na benjamínky, Jana
Karaová – Kulda)

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

Vedoucí komisí:
vzdělávací komise: Tomáš Fiala – Fialík

lodní komise: Martin Chlad – Flint

komise pro kluby dospělých VS: Vladimír Cvrček – Vezír

Seznam krajských kapitánů:
110 Praha – neobsazeno

210 Středočeský kraj – Miroslav Čemus – Pytlík;

od 25. 11. 2016 Václav Zedínek – Vašek

310 Jihočeský kraj – Lukáš Bíca – Šotek

320 Plzeňský kraj – Milan Legát – Kaštan;

od 11. 10. 2016 Jiří Helus – Ježour

410 Karlovarský kraj – Zdeněk Kunc – Dändy

420 Ústecký kraj – neobsazeno

510 Liberecký kraj – Pavel Langr – Šmudla;

od 2. 11. 2016 Matyáš Kabeš – Kvído

HKVS

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 – Radek Dokoupil – Bimbo do 19. 3. 2016;

nyní neobsazeno

720 Zlínský kraj – Zdeněk Vopička – Vulkán;

HKVS

od 19. 11. 2016 Petr Veselý – Wesa

810 Moravskoslezský kraj – Martina Adamová – Sepka

zpráva o činnosti HKVS

• Plněno jako úkoly k individuální kapitánské zkoušce i na KLŠVS 2016, výstupy
jsou postupně publikovány v Kapitánské poště.

v roce 2016
Cíl: Propagovat vytvořené nástroje a materiály k vodáckým adaptacím Nového
programu – dokončit leták k vodáckému Novému programu, zajistit reklamy
v KP a bannery na webu HKVS, dbát na to, aby účastníci vzdělávacích kurzů VS
měli možnost se s materiály seznámit, popř. si vyzkoušet práci s nimi.

VÝCHOVNÝ PROGRAM

• K vodáckému Novému programu nebyl dokončen leták, bude se řešit

HKVS chce naplňovat dlouhodobou programovou vizi, podle níž budou mít VS

v následujícím období.

k dispozici programové prostředky pro všechny věkové kategorie v souladu

• Adaptace Nového programu se představovaly zejména na výchovných

s cílem skautingu, jeho principy a za použití skautské metody, to vše s ohledem

komisích na srazech VS, ostatní kurzy s adaptacemi pracovaly dle svého uvážení.

na vodácká specifika. Těmito prostředky chceme zároveň napomáhat

• Od myšlenky bannerů na webu HKVS se upustilo kvůli technické náročnosti

k posilování základních vodáckých dovedností a schopností s cílem zlepšení

(chybějící grafik, který by dlouhodobě podporoval vodní skauting).

úrovně základního vodáckého výcviku.
Cíl: Zajišťovat metodickou podporu prostřednictvím spolkových časopisů
Cíl: Pokračovat ve vodácké adaptaci Nového programu – dokončit vodácké

a Kapitánské pošty – dbát na pravidelné vycházení metodických článků

odborky, vytvořit program pro předškoláky, popř. reagovat na novinky v této

v Kapitánské poště a na webu www.skaut.cz/navodu, udržet prostor pro vodní

oblasti.

skauty ve spolkových časopisech (ať již v podobě Mod/krých stránek, článcích

• Vodácké odborky – byly vytvořeny čtyři vodácké odborky (jachtař/jachtařka,

s vodáckou tematikou, či vodáckých soutěžích).

vodák/vodačka, námořník/námořnice a potápěč/potápěčka), pracovní listy jsou

• Metodika vychází v Kapitánské poště, nutná spolupráce s KLŠVS a s komisemi

ke stažení na webu http://odborky.skauting.cz.

kapitánských zkoušek, aby se zajistilo zpracování dalších témat.

• Předškoláci – byla vydána metodika pro vůdce Benjamínků včetně vodácké

• Web www.skaut.cz/navodu je zachován i pod novou Křižovatkou, v dalším

kapitoly, která se týká bezpečnosti pohybu u vody a ve vodě (ke stažení zde:

období je nutné koncepčně vyřešit jeho pravidelné doplňování informacemi.

http://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1256-metodika-pro-praci-s-

• V roce 2016 vyšel v časopisu Skauting jeden článek s vodáckou tématikou.

benjaminky), jsou vytvářeny pracovní listy s vodáckou tematikou.
• Vlčci/světýlka – rozbíhá se jejich revize, v eKP č. 45 (červen 2016) vyšly

Cíl: Zapojovat vodní skauty do pracovních skupin Junáka – udržet zástupce

experimentální verze revidovaných/nových vlčků plavčík, plavec a námořník

v těch současných a u nově vznikajících posoudit, zda je zapotřebí vodáckého

pro otestování nastavení podmínek v oddílech.

pohledu, popř. zajistit zástupce VS.

• V roce 2016 se začaly řešit dětské handbooky – vodní doplňky budou jejich

• V pracovních skupinách jsou zastoupeni vodní skauti:

součástí.

o Odbor pro výchovu vlčat a světlušek – Jitka Jirčíková – Křeček
o Metodická skupina Náčelnictva – Zuzana Pozlovská – Pumpa, Mariana

Cíl: Podporovat používání vodáckých doplňků v oddílech – dokončit metodiku

Ermlová – Mája

k práci s vodáckými doplňky, vytvořit další podpůrné materiály, které by

o Pracovní skupina pro nové odborky – Zuzana Pozlovská – Pumpa a Jana

motivovaly a usnadňovaly práci s nimi (např. vytvoření samolepek průvodců

Karaová – Kulda

stezkami z vodního prostředí, databáze aktivit na plnění vodáckých doplňků

• Do nově vzniklých skupin se snažíme zástupce zajišťovat, ne vždy se daří,

apod.)

postup kontrolován alespoň přes zastoupení v Metodické skupině.

KOMUNIKACE a PR

Cíl: Komunikovat se zástupci zahraničních VS, vzájemně se informovat o své
činnosti a akcích.

Cíl: Nadále posilovat povědomí o metodické úloze sítě VS, zajistit tok informací
• Probíhá spolupráce zejména se slovenskými VS na úrovni zahraničního
ke všem oddílům VS a všem zájemcům o vodácké dění.
zpravodaje (Pavol Kukla – Vosky, v současnosti studující v Praze) i na úrovni
• Webové stránky HKVS www.vodni.skauting.cz fungují a jsou aktuální.
starého i nového hlavního kapitána (Trysko – Ondrej Odokienko, Supo – Ondrej
• 5x ročně vychází Kapitánská pošta.
Mihalko).
• Spolu s maďarskými a slovenskými VS jsme podali projekt na Visegrádský fond
Cíl: Vytvořit a realizovat v návaznosti na Junáka jednotnou grafickou podobu
(2015), bohužel jsme nebyli vybráni k financování, podání jsme vylepšili a podali
komunikačního stylu sítě vodních skautů, a to pro:
znovu (2016).
• Webové stránky HKVS, vodni.skauting.cz
• V září 2016 se tři zástupci HKVS účastnili semináře Eurosea 13 v Pucku (Polsko),
o Opravu a uvedení do provozu webu fotky.zlutaponorka.cz, kde je fotogalerie
pokračuje spolupráce na mezinárodní úrovni.
vodních skautů s výběrem nejlepších fotografií, se nepovedlo zajistit.
o Vznikla odkazová fotogalerie na adrese vodni.skauting.cz/fotogalerie, nyní je
Cíl: Pravidelně informovat o činnosti a výsledcích práce HKVS
testována a v následujícím období pravděpodobně nahradí sekci webu „VS
• Zápisy HKVS jsou zveřejňovány na webových stránkách, jejich výtah
v obrazech“.
v elektronické Kapitánské poště.
• Webové stránky vodáckých vzdělávacích kurzů a akcí (Přes 3 jezy, KLŠVS
• Ústředním orgánům Junáka jsou mimo neformální setkání a debaty nad
a další)
dílčími věcmi předávány pravidelné přehledy o činnosti HKVS formou zpráv pro
o Zůstávají v současné podobě beze změny.
Náčelnictvo a Výkonnou radu.
• Webové stránky jednotlivých oddílů (šablony pro CMS)
o Připravena webová šablona pro oddíly (dsw-oddil.skauting.cz, dswCíl: Podporovat jednotky VS ve zkvalitnění vlastní prezentace, komunikace a PR
navod.skauting.cz, dsw-piskoviste.skauting.cz) a spuštěn web s podporou
• Zajišťujeme poskytnutí odborných rad i praktické pomoci při zakládání nových
dobryweb.skauting.cz podpora při vytváření vlastních webových prezentací (již
webů na webhostingu Junáka (již 13 webů běží se šablonou Dobrý skautský
13 webů používá oddílovou šablonu).
web).

Cíl: Posilovat pozici vodních skautů na internetu jako autority v oblastech
Cíl: Nadále vydávat Kapitánskou poštu, zajistit pro ni stabilní vydavatelský tým
vodáckých sportů, jachtingu a bezpečného pohybu na vodě a v jejím nejbližším
a nadále ji obsahově i tematicky zkvalitňovat.
okolí
• Kapitánská pošta vychází 5x ročně, šéfredaktorkou je Jana Karaová – Kulda.
• HKVS se snaží vystupovat jako autorita v oblasti vodních sportů, ucelený plán
• Spolupracuje několik stálých redaktorů a přispěvovatelů, je snaha plnit
na podporu této pozice na internetu zatím neexistuje.
redakční plán. Největší problém je se sháněním autorů metodických článků, byla
• HKVS ve spolupráci s ostatními organizacemi se zapojil do připomínkování
navázána spolupráce s KLŠVS.
novel vyhlášek Ministerstva dopravy, nátlaku na nutné změny nesmyslných
bodů, povětšinou úspěšně (splouvání jezů, kotvení lodí).
Cíl: Adekvátní prezentace sítě vodních skautů na sociálních sítích.
• V srpnu 2016 jsme společně s ČSK VT, SVoČRa VŠZ udělali revizi návrhu novely
• Prostřednictvím skupiny Facebooku Vodní skauti ČR
vyhlášky Ministerstva dopravy č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých
(https://www.facebook.com/groups/216215870347/), která je volná a otevřená
plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích
a je svobodným kanálem vodních skautů, dále se pak prezentují jednotlivé
zařízení k provozu na vodních cestách, v navrhované novele jsme nenašli žádné
vzdělávací akce a oddíly samy.
body, které by omezovaly činnost skautských oddílů.

VZDĚLÁVÁNÍ

Cíl: Zajistit sjednocení obtížnosti pro absolvování vodáckých zkoušek mezi
jednotlivými pořadateli.

HKVS chce realizovat funkční systém postupného vodáckého vzdělávání, které

• Sjednocování obtížnosti probíhá průběžně.

navazuje na celkový vzdělávací systém Junáka. HKVS chce nejen vodním

• Na jaře 2016 byla připravena nahrubo v manuskriptu metodická příručka pro

skautům zajistit možnost výběru z dostatku kvalitních vodáckých vzdělávacích

kapitánskou zkoušku, aby mohla být využita na probíhající KLŠVS, během

akcí a také prostředky k samostatnému sebevzdělávání. Abychom naplnili tuto

podzimu probíhaly recenze, revize a doplnění textu i obrazové dokumentace.

vizi, zamýšlíme:
Cíl: Zajistit prodloužení akreditace Instruktor vodní turistiky.
Cíl: Podporovat vodácké vzdělávací kurzy (pomoc s tvorbou projektů, se

• Po několika jednáních a argumentaci sporných bodů byla akreditace

zkvalitněním vzdělávacího programu, nabídka dalšího vzdělávání instruktorů

prodloužena za pomoci Výkonné rady do 1. 9. 2019.

apod.).

• Byla udělena akreditace k provádění vzdělávacího programu Kurz vodní

V roce 2016 bylo pod KVS uspořádáno 8 vzdělávacích akcí, z toho 1 lesní,

turistiky a vydávání osvědčení o jeho absolvování.

3 s letním během, 7 metodických seminářů, 1 nehlášena na ústředí. KVS tedy
svým zázemím podpořil 6 % vzdělávacích akcí (nebyly započítány kurzy ZZA).

Cíl: Podporovat skládání kapitánské zkoušky a zkoušky vodáckého minima

Zároveň jako jednotka z tohoto pohledu drží první místo v Junáku společně

formou kompetenčních profilů: dokončit příručku ke kapitánské zkoušce

s Centrem vzdělávání Parvula. Konkrétně byly uspořádány tyto akce:

a připravit podpůrné e-learningové kurzy.

Jarní sraz vodních skautů – Znojmo (David Svoboda – Cedník, Kateřina Kaderová

• Na příručce ke KZ se pracuje, viz výše, bude dokončena v roce 2017. V současné

– Liška)

fázi probíhá jednání s TDC a sponzory o formě vydání publikace a finalizace

Kurz vůdce malého plavidla pro skautské činovníky (Jan Fischer – Hvězdář)

textů, ilustrací a fotografií za spolupráce externích recenzentů (Vodní záchranná

ČLK VS Námořní akademie (Vladimír Cvrček – Vezír)

služba ČČK,Vodácká škola Dronte, SVoČR, FTVS UK).

Lodní tesař (Martin Chlad – Flint)

• E-learning Junáka – v současné době se vývoj zastavil a do budoucna se

Seminář – Víkend na divoké vodě (Martina Barvířová a Tomáš Fiala – Fialík)

s e-learningem nepočítá. Máme vlastní stránku, která se využívá individuálně

Raftový víkend (David Svoboda – Cedník)

k přípravě na zkoušky Vůdce malého plavidla.

Podzimní sraz vodních skautů – Žďár nad Sázavou (David Svoboda – Cedník,
Kateřina Kaderová – Liška)

Cíl: Nadále podporovat skládání kapitánské zkoušky také distanční (modulovou)

(Lipno Kovářov – metodický seminář zaměřený na benjamínky, Jana Karaová –

formou.

Kulda)

• Proběhly kapitánské zkoušky bez kurzu 2015 - 2016, komise složená z HKVS,

Dále dlouhodobější vzdělávací akce – Kapitánské zkoušky bez kurzu 2015-2016

týmu KLŠVS a dalších odborníků.

(Jan Fischer – Hvězdář)
Cíl: Zabezpečit kvalitní vzdělávací program jako hlavní součást srazů vodních
Další vzdělávací akce s podporou HKVS (personální, organizační):

skautů, jejich dostatečnou propagaci a atraktivitu.

KLŠVS 2016 (Parvula, vůdce Vladimír Kučera – Kingkong), kapitánské zkoušky

• Plněno – většinu času ústředních srazů kapitánů tvořila vzdělávací náplň.

(předseda Tomáš Fiala – Fialík)

Témata jsou vybírána dle potřeb účastníků. Zápisy i materiály pro účastníky jsou

Vodácká škola záchrany – prostřednictvím HKVS se skauti mohou účastnit jejích

zveřejněny na webu HKVS.

kurzů s 20% slevou.

• HKVS spolupracoval na programu, organizačním a technickém zajištění.

Cíl: Určit podmínky, které je třeba splnit/dosáhnout, aby akce určené pro vodní
skauty anebo mající vodácké zaměření získaly pověření (od) HKVS k jejich
pořádání.
• Nutné informování HKVS o připravované akci.

Cíl: Vše chceme realizovat s pomocí pracovních skupin a dobrovolných
spolupracovníků z řad vodních skautů.
• Spolupráce skupiny příznivců pohybujících se okolo kapitánské zkoušky

• Odvod vodáckých desetikorun byl mírně propagován, v roce 2016 bylo získáno
67 % z možných darů (řada oddílů poskytuje dar i několik let zpětně).
• HKVS se v současné době nekloní k převodu daru vodáckých desetikorun na
členský příspěvek, přestože jeho vybírání v rámci registrace by bylo možné.

Cíl: Vytvořit pravidla pro pořádání akcí účtovaných pod KVS.
• Pravidla pro pořádání akcí pod KVS jsou součástí novely Vnitřního předpisu
k hospodaření KVS.

a zkoušky vodáckého minima – KLŠVS, vůdci kurzů vodáckého minima.
• V rámci lodní komise pracuje jachtařská skupina zajišťující výuku a výstavbu

ŘÍZENÍ SÍTĚ VS

nových lodí a informace o stavbě – kurz Lodní tesař.

Cíl: Iniciovat setkání a komunikovat s krajskými kapitány, aby dále mohli

• Probíhá zapojení jednotlivců na Ovčínu a v dalších vzdělávacích skupinách

spolupracovat s oddíly VS a tlumočit potřeby sítě HKVS.

v Junáku.

• Zapojení do hlavních projektů je nízké, přímý kontakt s HKVS prakticky jen při
setkáních na Tortuze a srazech kapitánů.

HOSPODAŘENÍ
Cíl: Podílet se na předsněmovní diskuzi a realizaci výstupů Valného sněmu
Cíl: Udržet hospodaření KVS s vyrovnaným rozpočtem.
• Výsledek hospodaření byl v roce 2016 před započtením odpisů kladný.
• V současné době jsou neutraceny vodácké desetikoruny – slouží k bezúročným
půjčkám pro oddíly, provozním zálohám při pořádání akcí pod KVS
a hromadným objednávkám vybavení a výrobků nutných pro vodáckou činnost
v oddílech.
• V posledním období vzrůstá zisk z prodeje skladových zásob a ziskové
nedotované akce pořádané pod KVS. Tento zisk je využívám k financování
činnosti HKVS.

Cíl: Transparentní vedení hospodaření KVS.
• Aktuální hospodaření je dostupné členům HKVS prostřednictvím internetu.
• KVS používá transparentní bankovní účet.
• Zprávy o hospodaření jsou součástí výročních zpráv HKVS.

Junáka 2014.
• Cestou hlavního kapitána VS – člena Náčelnictva – byli HKVS i síť VS pravidelně
informováni, realizace relevantních výstupů byla projednávána na různých
fórech.
• Projekt hodnocení kvality HKVS – zapojili jsme se do přípravy hodnocení po
boku ostatních ústředních orgánů. V současné době je hotova vize kvalitního
HKVS, kostra kritérií a je stanovena úroveň jednotlivých kritérií. Hodnocení
kvality HKVS je tedy připraveno k použití, ale čeká se na zpracování týmem
zpravodaje Výkonné rady pro program.

Cíl: Nabízet nejmladší činovnické generaci možnost spolupráce na dílčích
úkolech v rámci sítě VS.
• Zejména srazy kapitánů byly připravovány mladými činovníky VS včetně
náplně.
• Na srazech VS, celostátních akcích i jinde jsme se snažili aktivně zapojovat do

Cíl: Revidovat pravidla pro hospodaření v KVS.

různých jednotlivých úkolů činovníky napříč republikou.

• Pravidla pro hospodaření v KVS jsou aktuální.

Cíl: Revidování aktuálnosti vyhlášek HKVS.
Cíl: Revidovat problematiku výběru tzv. zvláštních příspěvků.
• Byla přepracována stránka s informacemi o vodáckých desetikorunách.

• Vydána vyhláška HKVS o bezpečnosti při pořádání vodáckých akcí (č. 3/2016).
• Ostatní vyhlášky jsou aktuální a odpovídají potřebám sítě vodních skautů.

plán práce na rok 2017

LEDEN
Registrace KVS
Inventarizace KVS
Vodácké vzdělávání (ILŠVS, Námořní akademie, Seals,

DUBEN

individuální KZ, Lodní tesař, KVM, jachetní kurz, ZIII, VMP)
Výchovná témata VS – plnění programového prohlášení, plány

7. - 9. 4. ÚSK (vzdělávací témata, práce komisí)
Podpora Kurzů vodáckého minima a dalších vzdělávacích akcí

Podpora Navigamu 2018
Editorská práce připravované vodácké příručky ke KZ

(ILŠVS, VMP, KZ, NA, …)
Úprava letáku VS
Editorská práce připravované vodácké příručky ke KZ (obrázky,

ÚNOR

fotografie)

Příprava jarního ÚSK – organizace
Představení rozpočtu 2017
Společné zajištění vodáckých potřeb a doplňků ve velkém –
doplňky k P550, krojové doplňky aj.
Realizace kurzu VMP

KVĚTEN
Závody – SKARE (skautská regata, zhodnocení), Přes tři jezy
(technická a organizační příprava)
Tisk letáku propagující VS pro zářijové nábory
Plán časopisů pro 2017/18

Skripta ke KZ – uzávěrka pro oponenty, aby nejpozději na
podzim 2017 bylo zveřejněno
Zaučení nového autora MS
24.-26. 3. 2017 VSJ Velké Meziříčí
Editorská práce připravované vodácké příručky ke KZ

Individuální KZ
Plán zavádění nových odborek do oddílů
Revize odborky Bobr
Registrační systém na závod Přes 3 jezy
Návrh rozpočtu na 2018
Editorská práce připravované vodácké příručky ke KZ (obrázky,

BŘEZEN

fotografie)

Příprava jarního ÚSK – organizace

ČERVEN

Schválení výsledků hospodaření, rozpočtu 2017
Společné zajištění vodáckých potřeb a doplňků ve velkém –

Jachetní kurz Kovářov

doplňky k P550, krojové doplňky aj.

Letní tábory a úkoly KK

Realizace kurzu VMP

Schválení rozpočtu na 2018

Vodácká příručka ke KZ – uzávěrka pro oponentury a revize

Vzdělávání VS (ILŠVS, NA, Seals a další)

Příprava individuální KZ

Finální úpravy příručky ke KZ

ČERVENEC A SRPEN

ŘÍJEN

Letní tábory, sledování bezpečnosti, ověření vodáckých doplňků

Zhodnocení závodu Přes tři jezy

v oddílech a na táborech

Tisk vodácké příručky (TDC)

Kurzy VS

Revize vodáckých doplňků

Vodácká osvěta v časopisech (MS, eKP)

LISTOPAD
Upřesnění plánu práce
10.–12. 11. 2016 ÚSK (vzdělávací témata, komise)
Předání vodácké příručky grafikovi
Příprava setkání Tortuga 2017

ZÁŘÍ
Víkend divoké vody

Vyúčtování provozní dotace
Inventury majetku KVS

Zhodnocení táborů a kurzů (bezpečnost a plnění vodáckých

PROSINEC

doplňků)
Společné zasedání HKVS a nositelů Řádu stříbrného bobra na
Závod Napříč Prahou – přes tři jezy
Tortuze
Příprava ÚSK
Zhodnocení práce HKVS (KVS) a krajských kapitánů
Zhodnocení a revize vyhlášek a předpisů HKVS
Zhodnocení vzdělávacích akcí
Zhodnocení vzdělávání VS 2017 a příprava 2018 včetně
Vyznamenání
akreditací)
Příprava a úkoly roku 2018
Revize vodáckých vlčků
Příprava výroční zprávy včetně hospodaření a registrace
Podpora Navigamu 2018
Revize grafického zpracování vodácké příručky, poslední doplňky

David Svoboda – Cedník

NAPŘÍČ PRAHOU –
PŘES TŘI JEZY 2016

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). Letošního
ročníku se zúčastnilo rekordních 4 400 závodníků a vodáků volného splutí. Záchrana pod
jezy byla zajišťována vodní záchrannou službou, skautským záchranným týmem, městskou

Závod Napříč Prahou – Přes tři jezy je
policií a školenými dobrovolníky ze skautských oddílů.
tradičním pražským vodáckým závodem
s historií sahající až do roku 1939. Trať
Závodu se účastnila řada skautských i neskautských vodáckých oddílů. Akce tak byla
závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů
bezesporu největším setkáním vodních skautů v tomto roce a na Vltavě se o prvenství
se startem na Císařské louce (nad
ve skautských kategoriích utkal rekordní počet 165 pramic. Snaha nabídnout závod
Železničním mostem) a s cílem na ostrově
i jednotkám mimo síť vodních skautů byla úspěšná, což lze dokumentovat účastí řady
Štvanice. Na trati se překonávají tři jezy:
nevodáckých středisek. Z Prahy jako pořadatelského města bylo jen cca 30 % závodících
Šítkovský (pod Jiráskovým mostem),
posádek, takže akci lze plným právem označit za celostátní.
Staroměstský (Karlovka nad Karlovým
mostem) a Helmovský jez u Štvanice. Trať
Vysoký zájem o závod mezi oddíly svědčí o významu závodění pro činnost oddílů. Náročná
závodu je atraktivní, neboť vede
trasa ve spojení s její atraktivitou je důležitým motivačním prvkem pro vodácký výcvik
historickým centrem Prahy a je ojedinělou
posádek a družin, který se bezesporu závodu i v tomto roce podařilo splnit.
příležitostí ke sjetí 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 - českého
skauta 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 2016

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

Skautská Regata nebo také SkaRe je
každoroční jachtařský závod vodních
skautů. Pro účast oddílů z celé země je
považován za skautské mistrovství
republiky v jachtingu. Závod je okruhový,
postavený dle platných jachtařských
pravidel ve tvaru trojúhelníku. Každá
kategorie během víkendu dle schopností
účastníků, času a přírodních podmínek jede
více rozjížděk, z jejichž výsledků se pak
stanoví celkové pořadí. Od roku 2014 je
Oldřich Pešina Olda úspěšným ředitelem
SkaRe.
V roce 2016 proběhl 22. ročník těchto
závodů, a to na přehradě Seč. Hlavní
kategorií, ve které závodí děti, je kategorie
oplachtěných pramic P550. Jedině
v kategorii Open jsou povoleny jiné lodě
nežli třída lodí P550. Letošního ročníku se
zúčastnilo rekordních 218 závodníků
z 82 posádek.
Na konci soutěžního víkendu probíhá závod
O modrou stuhu, což je závod v jízdě
na dlouhou trať. Závodu se mohou
zúčastnit posádky starší 12 let na libovolné
plachetnici. První pramice v cíli Modré
stuhy zároveň získá trofej poháru
konstruktérů o nejlépe připravenou
třídovou loď.

o jachting, sdílení praktických zkušeností se stavbou a údržbou lodí, přiblížení jachtingu
suchozemským skautům (mohou se také zúčastnit) a zábavu. Tomu všemu je přizpůsoben
také doprovodný program závodního víkendu, ať už jde o jachtařskou školičku, tvůrčí dílny
a hry pro mladší, workshopy pro starší, společenský večer u kytary pro vedoucí oddílů, nebo
společný táborák.

Ze zpráv 2016
od krajských kapitánů

Vysočina
Krajská kapitánka

Hana Vencálková – Venci, 615.04 přístav

Racek Žďár nad Sázavou

Akce většího rozsahu

Čajová plavba

28. 5. 2016 se konala každoroční akce přístavu Žlutá ponorka Třebíč. Závod pramic

a plachetnic na Dalešické přehradě je určen pro skauty z širokého okolí.

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

V Kraji působí přístav Žlutá ponorka

Setkání kapitánů kraje a volební sněm

Třebíč (se šesti oddíly) a přístav Racek

20. 11. 2016 proběhlo setkání kapitánů kraje Vysočina spojené s volebním sněmem,

Žďár nad Sázavou (se čtyřmi oddíly), dále

na kterém byla do funkce krajského kapitána znovu zvolena Hana Vencálková – Venci

pak 5. oddíl Rackové v Havlíčkově Brodě,

z přístavu Racek Žďár nad Sázavou.

2. oddíl a vodácký oddíl oldskautů

v Přibyslavi, oddíl oldskautů v Žirovicích

Podzimní sraz vodních skautů – Ústřední sraz kapitánů

a vodácká družina Ponorky v rámci

25.-27. 11. 2016 proběhl ve Žďáru nad Sázavou podzimní sraz VS s volbami do HKVS

oddílu Sokoli v Chotěboři.

za organizačního přispění místních vodních skautů.

Karlovarský kraj

Společné akce několika přístavů nebo oddílů

Krajský kapitán
Klíč k městu Karla IV. – 12. 11. 2016
Zdeněk Kunc – Dändy, 15. oddíl Mintaka
Tradiční skautská městská hra, v letošním roce proběhl výroční 50. ročník. Pořádá ji přístav
přístavu ORION Karlovy Vary
ORION Karlovy Vary společně s Občanským sdružením skautů a skautek Lilie.

Orientačně-recesní soutěž dětí vztahující se k historii a současnosti Karlových Varů a jeho

zajímavostem probíhá v centru města, soutěžící při ní na stanovištích v lázeňské zóně

města a v lázeňských lesích v jeho nejbližším okolí 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. Účastní se skautské oddíly z celé republiky i oddíly z dalších
Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji
dětských organizací.
V kraji bylo v roce 2016 registrováno

129 vodních skautů. Funguje zde Přístav
Jupee – 39. ročník – Pstruží říčka (Bečov nad Teplou) – 7. 5. 2016
ORION Karlovy Vary sdružující tři vodácké
Skautský hudební festival převzatých písní i vlastní tvorby, konaný ve volné přírodě, určený
oddíly, dále ještě vodácký oddíl vodních
pro všechny věkové kategorie, pořádaný přístavem ORION Karlovy Vary. Festival dává
roverů a rangers Jižní kříž spadající pod
každému, kdo má chuť, možnost si zazpívat a předvést své hudební vlohy. Každý má šanci
suchozemské středisko Šedého vlka Cheb.
pobavit ostatní, zažít úspěch, vyhrát. Soutěží se ve třech kategoriích. Letos proběhl již

40. ročník.
Další informace

Kromě našich oddílů velice úzce
Vánoční koncert „Vánoce s námi“ – 22. 12. 2016
spolupracujeme s Občanským sdružením
Konaný každoročně v době před vánočními svátky, na kterém vystupují děti i dospělí
skautů a skautek Lilie, v němž působí
z přístavu ORION a o. s. Lilie. Vedle hlavního koncertu pořádáme ještě další dílčí vystoupení
přibližně 25 vodních skautů, především
(koncerty v domovech pro seniory či v rámci městských adventních trhů).
roverů a dospělých.

Plzeňský kraj

Společné akce několika oddílů a přístavů

Mezi nejvýznamnější akce mimo sjíždění tuzemských i zahraničních řek patří tradiční akce
Krajský kapitán
Odemykání a Zamykání Plzeňských řek za účasti Neptuna, služba u pomníků, účast hlídek
Milan Legát – Kaštan (přístav OMAHA
na závodě vlčat a světlušek, Memoriálu bratra Šiwy, Městem Karla IV. a Velkém klání
Plzeň), od 11. 10. 2016 Jíří Helus – Ježour
v uzlování.
(přístav OMAHA Plzeň)

Vzdělávací akce

Plzeňský kraj sám o sobě žádné vzdělávací akce nepořádá, pravidelně zde ale probíhá ČLK VS

Námořní akademie. V oblasti vzdělávání si činovníci přístavu zvyšují kvalifikaci, kdy

v současné době všichni kapitáni oddílů a jejich zástupci předepsanou kvalifikaci splňují.

Řada činovníků přístavu se i nadále podílí v metodické přípravě na vzdělávání nových

zástupců kapitánů oddílů při získávání čekatelské kvalifikace v rámci pořádání

ČLK VS – Námořní akademie, která probíhá na teritoriu Plzeňského kraje na tábořišti
Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji
v Nových Mitrovicích.
Ve skautském Plzeňském kraji v roce 2016

působil 1 přístav vodních skautů OMAHA

Plzeň, který ve 4 oddílech vodních skautů

a 1 klubu OS registruje celkem 148 členů.

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.

Praha

Další informace

Středisko Šipka – oddíly mají pravidelnou činnost (schůzky 1 x týdně, výpravy 2 x měsíčně, v létě

tábory 2–3 týdny). V létě 2016 tábořily vodácké oddíly na stejné louce u rybníka Rozhrna
Krajský kapitán
v Pardubickém kraji. V květnu a v červnu měly oddíly výpravy na vodu. V září se skauti a skauti
Pozice krajského kapitána Prahy je
zúčastnili Tří jezů. Na podzim jsme oslovili MČ Praha 6 s žádostí o novou klubovnu, bohužel
neobsazena.
bezvýsledně. Oddíly v celém středisku mají velké množství členů a není v silách vedoucích nabírat

další. I prostory kluboven, které máme v nájmu, nám již nedostačují. Bohužel se nám nedaří mít
Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji
vodácký program v takové míře, jak bychom chtěli. – Mariana Ermlová – Mája
Středisko Šipka – tři oddíly VS

5. přístav VS Praha
5. přístav – přístav stabilně funguje. Na přelomu července a srpna se osm členek zúčastnilo
8. oddíl VS Praha 6 – nový vodácký oddíl
Středoevropského Jamboree ve Wroclawi. Strávily tu společně se skauty z okolních zemí 10 dní.
Havranů a nárůst členů
V závodu vlčat a světlušek postoupily v obou kategoriích naše hlídky do celopražského kola. V závodu
4. Přístav VS Jana Nerudy – vznik nové družiny
Přes tři jezy naše Děbenky mezi 31 posádkami v kategorii Žáci open obsadily 10. příčku.
vlčat
– Miriam Hošková – Mir

Významné akce
8. oddíl VS – nedaří se nám sehnat vedoucí pro oddíly mladších členů, konkrétně vlčata a vodní vlčata
4. přístav Jana Nerudy se organizačně podílí
(potvrzuje se nedostatek dospělých vedoucích v Junáku). Jeden oddíl kvůli tomu vyhlásil, že již
na Třech jezech, pořádá akci Praha plná
nenabírá žádné nové členy. Zkoušíme přijít s řešením v podpoře výchovy roverů a seznamování se
strašidel, organizačně se spolupodílí
v rámci střediska – proběhnou seznamovací akce dětí od 13 let napříč oddíly a na podzim bude pro
na Pochodu Praha-Prčice.
rovery vzdělávací akce. – Jan Čapek – Hraboš

Vodácké vzdělávací akce
4. přístav VS Jana Nerudy – vedení oddílů si zvýšilo kvalifikace (souhrnně nově 3x KZ, 2x ČZ, 2x ZZA).
Středisko Šipka – rádcovský kurz
V současnosti pouze oddíl žabiček nevede vedoucí s KZ, neboť zatím mladá vedoucí má před sebou
5. přístav VS Praha– dva běhy rádcovského
VZ. Stálým problémem 4. přístavu je nedostatek lidí na údržbu Křížku (největšího skautského areálu v
kurzu
Praze) a u některých oddílů i vedoucí, nicméně v tuto chvíli situace vypadá u vedoucích stabilizovaně.
4. přístav VS Jana Nerudy – jarní a podzimní
Křížek a jeho správa se vším všudy je už tak obsáhlá, že by se správce na poloviční úvazek dost hodil,
okresní rádcovský kurz, pomoc na raftovém
zatím vše zajišťují činovníci a oldskauti ze 4. přístavu.
víkendu, na KLŠVS, atp.
– David Svoboda – Cedník a Vojtěch Žižka

Středočeský kraj

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

Na území kraje působí devět samostatných vodních přístavů (jeden je v současné době

Krajský kapitán

v likvidaci) a osm vodáckých oddílů registrovaných pod středisky. Všechny jednotky v kraji

Miroslav Čemus – Pytlík (přístav

fungují dle svých možností bez větších problémů.

Neratovice), od 25. 11. 2016 Václav Zedínek

– Vašek (přístav RETRA Brandýs nad Labem)

Významná činnost v oddílech a přístavech

Mladá Boleslav – pořádají kurzy pro ZŠ Bezpečně na vodě.

Nymburk – podařilo se oplachtit první P550 a začít s plachtěním, pořádají SKOK

(kormidelnický kurz).

Hovorčovice – účast na obecních akcích, Betlémské světlo do domova důchodců, Betlém.

Kolín – Slanečci: zanikl jeden z oddílů, během roku byl založen nový koedukovaný oddíl

v obci Radim (obnova skautingu v dané obci) – tento patrně nebude registrován jako vodní.

Dub Všenory – díky přístavu i v tomto roce pokračuje samovýroba skautských pramic P550

v přístavech a střediscích napříč republikou, a to především zásluhou Pavla Bacíka – Satyse.

RETRA Brandýs nad Labem – stavba zázemí loděnice a výroba dvou nových pramic P550

v rámci projektu Skautští loďmistři.

Ústecký kraj

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

Krajský kapitán

V rámci kraje působí přístav Nereus Terezín, dále pak 3. oddíl VS Děčín a 5. oddíl VS KON-TIKI

Pozice je neobsazena, informace podal Jan

Louny. Oddíly vykazují pravidelnou činnost, větší akce nebo společné projekty nepořádají.

Janouch – Tik (3. oddíl VS Děčín)

VS jsou navíc často vedoucími pěších středisek.

Liberecký kraj
Krajský kapitán

Pavel Langr – Šmudla (Flotila Liberec),

od 2. 11. 2016 Matyáš Kabeš – Kvído

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

V kraji působí 7. PVS Flotila Liberec, 10. PVS Maják a přístav Ralsko Mimoň, dále pak ještě dva oddíly

VS v rámci střediska Jablonec nad Nisou. S jednotlivými přístavy či oddíly je udržován osobní

kontakt. V roce 2016 nevznikl žádný vodácký oddíl ani přístav, bohužel došlo z důvodu nedostatku

členů k zániku vodáckého oddílu Kačeři z Jilemnice.

(Ralsko Mimoň)
Společné akce několika oddílů a přístavů

Lampionová plavba – oslava dne sv. Jiří na Liberecké přehradě

Kotorský závod + Memoriál Jiří Bělský MAHAGON – nejen krajský přebor, ale i oddíly z jiných krajů

a oddíly z ostatních středisek – květen; Mimoňské pádlo – krajské i republikové závody „SkaPa“,

velmi náročné a vyhledávané oddíly i OS – červen; Regata na Jablonecké přehradě – krajský přebor

na plachetnicích VS – říjen

Akce většího rozsahu

V listopadu 2016 proběhlo setkání

Odemykání a zamykání Ploučnice a Jizery, Volejbalové utkání O Zlaté prase a Velikonoční kanár,

kapitánů Libereckého kraje. Bylo pozváno

Vodácké bály a maškarní pro děti, Květinový den, Dětské dny na přehradách, Distribuce

třináct kapitánů oprávněných hlasovat,

sešlo se jich celkem jedenáct, což byl

rozhodně úspěch. Na krajském srazu

Betlémského světla, Neckyáda na Nise, Odemykání a zamykání Nisy s následnou country zábavou,

Slavnosti řeky Nisy – kulturně společenská plavba po Nise až do zahraničí –

spolupořadatelé přístavy Flotila, KÚ Lbc a vodácká půjčovna Sundisk

Šmudla oznámil, že odstupuje z funkce
Další informace

krajského kapitána, většinou byl zvolen
Přístav Flotila Liberec pomohl v období zazimovat a uložit plachetnici Severku. Během letní sezony

nový krajský kapitán z přístavu Ralsko
se Flotila stala členy Jacht clubu Příšovice, kde během léta byla Severka využita k výcviku dětí z více

Mimoň – Kvído.
přístavů libereckého kraje.

Liberecký skautský kraj nemá ORJ

pro jednotlivé okresy, a tak je úloha

krajského kapitána v KRJ velmi důležitá.

Flotila Liberec získala do svého vlastnictví klubovnu s loděnicí u přehrady, finanční krytí řešeno

částečně půjčkou od ústředí Junáka a částečně vlastními prostředky.

Od nového roku bude spuštěna FB stránka vodních skautů Libereckého kraje, kde budou k dispozici

všechny důležité termíny a především se tudy budou rychleji šířit zprávy.

Pardubický kraj

Celostátní akce

2015 – SkaRe Seč – pořadatelem byli Velrybáři Česká Třebová

Krajský kapitán

Oldřich Pešina – Olda, Velrybáři Česká

Třebová

Krajské závody, plavby, soutěže

Sportovní den – zimní stadion Pardubice (únor 2016)

VikingRace – září 2016, přehrada Křetínka u Letovic – kombinovaný distanční závod posádek

v plachtění a pádlování

Další větší akce

Bílý Delfín Pardubice: Lodičkování (krátké plavby po Chrudimce pro širokou veřejnost),

spolupráce na ZVaSu, Pernikiáda (skauti a veřejnost), Atletický víceboj (pro celý kraj), Alko

(pro celý kraj), Dláta a kytary, dětský den s plavbami (spolupráce se suchozemským oddílem)
Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

V rámci kraje působí přístav Sedmička

Velrybáři Česká Třebová: Den dětí (spolupráce s MÚ Česká Třebová), Lodičkování, Kulturní

centrum – lodičkování v městském parku Javorka

Pardubice se čtyřmi oddíly, dále pak

21. oddíl VS Bílý Delfín v Pardubicích, oddíly

VS Roverů a oldskautů a 11. oddíl VS Bobři

ve Vysokém Mýtě, 3. oddíl VS ve Svitavách

a oddíl Velrybáři v České Třebové.

Další informace

Spolupráce s Kapitánskou poštou – zprávy o SkaRe (Oldřich Pešina – Olda) a jiné články

(Tereza Kosová – Štika, Petr Kos – Úhoř).

V plánu je uspořádat v roce 2017 kurz vodáckého minima.

Moravskoslezký kraj
Krajská kapitánka

Martina Adamová–Sepka, přístav ESKADRA

Ostrava

Významné krajské akce

Krajský kapitanát MSK – 23. 10. 2016

Společné akce několika oddílů a přístavů:

Vyzvědači – hra v Ostravě pro ostravské oddíly

Bitva o Cvilín

Krajské kolo závodu vlčat a světlušek v Opavě

Významné přístavní akce

Přístav Eskadra Ostrava – Námořnický bál, příměstský tábor s vodními skauty, tábor roverů

na Mazurských jezerech, Skautský dobrý skutek

Přístav Poseidon Opava – Námořnický bál, dětský den pro děti z Opavy, den s IZS

pro postižené děti
Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

Zlatá Orlice Český Těšín – novoroční sjezd Olzy, dva dny prázdnin pro těšínskou veřejnost

V rámci kraje působí tři přístavy VS, a to

přístav Eskadra Ostrava (5 oddílů VS),

Přístav Viribus Unitis Ostrava (6 oddílů VS)

a přístav Poseidon Opava (5 oddílů VS),

Vodácké vzdělávací akce

Jachtařský rádcovský kurz – 10 teoretických lekcí a dva plachetní víkendy

(Hlučín, Slezská Harta)

dále pak oddíly Kosatky, Kompas a Opty

v Českém Těšíně, 12. vodní oddíl DOHODA

v Dolních Životicích a vodní oddíl Hraničář

v Karviné.

Od 1. 1. 2017 dojde k rozdělení opavského

přístavu na dva, a to přístav Poseidon

Opava a přístav Černý čáp.

Další informace

Pravidelná spolupráce s eKP: Martina Adamová – Sepka,

Simona Zatloukalová – Koblížek, Jan Bolek – Efendi

Zlínský kraj
Krajský kapitán

Zdeněk Vopička – Vulkán (10. Klub OS

Střediska Mirka Svobody Kroměříž),

od 9. 12. 2016 Petr Veselý – Wesa

Společné akce několika přístavů nebo oddílů

V průběhu roku jen samostatné akce 11. oddílu Kormoránů a akce v rámci střediska

Psohlavci Uherské Hradiště v součinnosti s ostatními oddíly jak pro skauty, tak

pro občanskou veřejnost. V klubu OS ve středisku Mirka Svobody v Kroměříži akce probíhají

jen sporadicky, probíhá příležitostní administrativní či zabezpečovací pomoc na zdravotních

kurzech, soutěžích i v pomoci na táborech.

(11. oddíl VS Kormorán Uherské Hradiště)

Akce většího rozsahu

Činnost 11. oddílu Kormoránů probíhala v roce 2015 převážně již v tradičních a osvědčených

akcích a aktivitách v průběhu celého roku. Vyvrcholením byl tábor společný pro žabičky,

vlčata a skauty na Slezské Hartě s tematikou Piráti z Karibiku. Pro starší skauty a rovery byla

část tábora na Slezské Hartě putovní, když se vydali okolím Moravice. Druhá část byla

zaměřená na výuku plachtění.
Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

V kraji působí 11. oddíl Kormorán

v Uherském Hradišti a klub OS VS

Vodácké vzdělávací akce v kraji

Instruktorská činnost na vůdcovské škole Monstrator (Vulkán, Wesa).

v Kroměříži.

Další informace
Další významné akce

Rikitanův memoriál – zimní závod dvojic

(organizace, účast), 43. Skautský ples

Psohlavců , Střediskové Jamboree,

Otevírání a zavírání Moravy, Samota –

LARP, Vánoláš – divadlo pro děti a rodiče

(Tři Bratři), Betlémské světlo, Tábory

Slezská Harta

V letošním roce byla činnost v družinách zaměřena zejména na zdokonalování a upevňování

tradičních skautských dovedností podle Stezek a u nováčků a mladších členů

podle Mok/drých stránek se zaměřením na vodácký výcvik. U starších bylo hlavní úsilí

věnováno na zdokonalování skautské praxe spojené s pobytem v přírodě, táboření, první

pomoc, vaření, orientace, přežití apod. Na táboře probíhala zkouška Tří orlích per, a dále

jsme se zaměřili na plnění odborek. Noví kormidelníci se již aktivně podílejí na chodu oddílu.

Dva členové absolvovali zdravotnický kurz v Kroměříži a připravují se na čekatelskou

zkoušku v roce 2016.

Jihomoravský kraj

Významné akce pořádané jednotlivými přístavy nebo oddíly VS

Standardní akce – zajišťování stanového městečka a dětského programu pro Znojemské

Krajský kapitán

vinobraní.

Michal Kordík – Pytlík, přístav Neptun

Jarní sraz vodních skautů – Ústřední sraz kapitánů – uspořádaný ve Znojmě (první sraz

Znojmo, OVS Fénix Hodonín

na Jižní Moravě od roku 1989).

Vodácké vzdělávací akce v kraji

Činovníci přístavu Neptun se podíleli na čekatelském kurzu pořádaném střediskem Podyjí.

Další informace

Od minulých Vánoc se Hodonínský oddíl Fénix stal výhradním dodavatelem skautských
Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

vykrajovátek z 3D tiskárny pro e-shop JUN – výrazně to pomohlo při navazování komunikace

Modřice u Brna – vznikla nová vodní

v kraji (zvláště v Brně). Po prezentaci tiskárny na jarním srazu VS převzalo několik dalších

družina, celé vedení oddílu Quercus je

oddílů myšlenku 3D tisku (např. Žďár nad Sázavou)

vodácké a je zde předpoklad dalšího

Na podzim se podařilo ve spolupráci s JRDM (krajská odnož ČRDM) realizovat projekt výroby

rozšíření.

formy na pramici P550, na kterém se opět podílely všechny oddíly VS v kraji – poté bylo

Brno – hlásí se nový oddíl v odhadovaném

na formě vyrobeno pět trupů a na další rok je předběžný dotaz na další trupy, převážně

počtu 25 dětí, předběžný kontakt probíhá

pro pěší oddíly se začínajícími skupinkami vodáků

v rámci střediska, ve kterém jsou vedeny

Modřice.

Hodonínský oddíl Fénix – zahájil

samostatné fungování jako oddíl

s kompletně kvalifikovaným vedením.

Jihočeský kraj

Přístavy a oddíly vodních skautů v kraji

Úplně zanikl přístav Kotva Veselí nad Lužnicí.

Vodácké vzdělávací akce

Martin Chlad – Flint vedl kurz Lodní tesař 2016 pořádaný pod hlavičkou KVS.

Činnost krajského kapitána v KRJ

Probíhají přípravy celostátního setkání VS Navigamus 2018, na rok 2017 je plánován kurz
Krajský kapitán
vodáckého minima.
Lukáš Bíca – Šotek, středisko VAVÉHA,

23.oddíl oldskautů, družina Briga

Olomoucký kraj
Krajský kapitán

Radek Dokoupil – Bimbo do 19. 3. 2016,

nyní neobsazeno

Královehradecký kraj
Krajský kapitán

Pozice neobsazena
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