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Kapitanát vodních skautů 

Organizace: 

Jednotky vodních skautů jsou oddíly a střediska (přístavy), které při provádění 

skautské výchovy využívají specifických prvků – vodních sportů a tomu odpovída-

jící vodácké a námořnické romantiky. Tyto jednotky jsou součástí sítě vodních 

skautů, která je řídí. 

Nejvyšším orgánem této sítě je ústřední sraz kapitánů, radou sítě je Hlavní kapi-

tanát vodních skautů (dále jen HKVS) složený ze členů volených sněmem vodních 

skautů, jmenovaných vedoucích komisí a krajských kapitánů. 

Poslání: 

Posláním KVS je poskytování materiálního, technického, hospodářského a organi-

začního zázemí sítě VS, tedy zejména: 

 organizačně-právní a hospodářské zajišťování činností pro potřeby Hlavní-

ho kapitanátu VS, 

 spolupráce při pořádání akcí VS včetně vzdělávacích, 

 správa majetku pro potřeby sítě VS, 

 a publikační činnost pro potřeby sítě VS. 

Členy jednotky KVS tvoří pouze členové HKVS volení Sněmem vodních skautů. 

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. 

Řídícím orgánem KVS je rada KVS. 

Členové v r. 2013: 

hlavní kapitán VS:  Vladimír Cvrček – Vezír  

    od 20. 10.: David Svoboda – Cedník  

zástupce hl. kapitána VS: Kateřina Kaderová – Liška  

    od 20. 10.: Jana Karaová – Kulda  

přístavný, výchovný zpr: Pavel Bár – Pavlík 

    od 20. 10.: Tomáš Litera – Slunda 

přístavná, výchovná zpr.: Zuzana Pozlovská – Pumpa  

přístavný, organizační zpr.: Jan Fischer – Hvězdář 

    od 20. 10.: neobsazeno 

přístavný, hospodář:  Michal Kordík – Pytlík 

(do 20. 10. pověřen vedením účetnictví) 

    od 20. 10.: Jan Fischer – Hvězdář 

předseda RK KVS:  Roman Patočka – Čajíček 

člen RK KVS:   Katarína Babóová – Žížala  

od 20. 10. Hana Dejmková – Bobr  

Všichni členové KVS jsou členy hostujícími. 
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Činnost: 

Členy HKVS, nikoli ZvOJ KVS jsou i krajští kapitáni (seznam dále). 

V některých oblastech s HKVS spolupracují nositelé Řádu stříbrného bobra. Před-

staveným sboru nositelů Řádu stříbrného bobra je Jaroslav Vondra – Děda. 

Práce ZvOJ je totožná s činností Hlavního kapitanátu vodních skautů, protože KVS 

je jeho součástí jako nositel právní subjektivity. 

Ve své činnosti se HKVS řídil – svým plánem činnosti na rok 2013 (viz Výroční 

zpráva HKVS 2012) – svým programovým prohlášením (viz 

http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_hkvs/2010-

11/Zapis_20101114_P3_Prog_prohlaseni.pdf) – aktuálními potřebami a požadav-

ky sítě vodních skautů, případně Junáka. 

Vývoj členské základny sítě vodních skautů 

Počet registrovaných osob i jednotek vodních skautů je stabilní s mírně vzrůstající 

tendencí. Věková struktura odpovídá poslání Junáka – výchova mládeže 

s podporou starších.    

Rok Členové Muži Ženy Přístavy Oddíly 

2010 3255 2104 1151 26 167 

2011 3008 2025 983 29 153 

2012 3124 2110 1014 29 156 

2013 3336 2019 1317 28 167 

Tab. 1: Vývoj členské základny sítě vodních skautů 

Rok do 6 let do 15 let do 18 let do 26 let nad 26 let 

2010   30 1733 341 557 594 

2011 130 1659 236 459 524 

2012 129 1756 225 433 581 

2013 166 1890 237 416 627 

Tab. 2: Vývoj věkové struktury sítě vodních skautů 

  

Hana Dejmková – Bobr Miroslav Vostrý Jan Pohůnek – Přebral 
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HOSPODAŘENÍ 
Účetní rozvaha 
Oblast Závěrková položka Částka 

Aktiva A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč 

Aktiva A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 374 456,50 Kč 

Aktiva z toho: A.II.1 Pozemky 0,00 Kč 

Aktiva z toho: A.II.3 Stavby 0,00 Kč 

Aktiva A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Kč 

Aktiva A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -253 799,65 Kč 

Aktiva z toho: A.IV.6 Oprávky ke stavbám 0,00 Kč 

Aktiva B.I. Zásoby 26 485,40 Kč 

Aktiva B.II. Pohledávky 2 340,00 Kč 

Aktiva B.III. Krátkodobý finanční majetek 280 272,57 Kč 

Aktiva z toho: B.III.1 Pokladna 11 499,00 Kč 

Aktiva z toho: B.III.3 Účty v bankách 268 773,57 Kč 

Aktiva B.IV. Jiná aktiva 0,00 Kč 

Aktiva celkem 429 754,82 Kč 

Pasiva A.I. Jmění 415 475,53 Kč 

Pasiva A.II. Výsledek hospodaření -44 544,71 Kč 

Pasiva B.I. Rezervy 0,00 Kč 

Pasiva B.II. Dlouhodobé závazky 0,00 Kč 

Pasiva B.III. Krátkodobé závazky 58 824,00 Kč 

Pasiva B.IV. Jiná pasiva 0,00 Kč 

Pasiva celkem 429 754,82 Kč 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$FormViewStatement$GridViewStatementEntry','Sort$StatementCategory')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$FormViewStatement$GridViewStatementEntry','Sort$StatementEntryType')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$FormViewStatement$GridViewStatementEntry','Sort$Amount')
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Výkaz zisků a ztrát 
Oblast Závěrková položka Částka 

Náklady A.I. Spotřebované nákupy 48 374,60 Kč 

Náklady A.II. Služby 181 971,00 Kč 

Náklady A.III. Osobní náklady 0,00 Kč 

Náklady A.IV. Daně a poplatky 0,00 Kč 

Náklady A.V. Ostatní náklady 0,00 Kč 

Náklady A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 33 469,60 Kč 

Náklady A.VII. Poskytnuté příspěvky 0,00 Kč 

Náklady z toho: A.VII.31 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 0,00 Kč 

Náklady A.VIII. Daň z příjmů 0,00 Kč 

Náklady celkem 263 815,20 Kč 

Výnosy B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 10 443,00 Kč 

Výnosy B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob 0,00 Kč 

Výnosy B.III. Aktivace 0,00 Kč 

Výnosy B.IV. Ostatní výnosy 72 874,85 Kč 

Výnosy B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. a položek 0,00 Kč 

Výnosy B.VI. Přijaté příspěvky 172 500,00 Kč 

Výnosy z toho: B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 109 050,00 Kč 

Výnosy z toho: B.VI.27 Přijaté příspěvky (dary) 63 450,00 Kč 

Výnosy z toho: B.VI.28 Přijaté členské příspěvky 0,00 Kč 

Výnosy B.VII. Poskytnuté dotace 0,00 Kč 

Výnosy celkem 255 817,85 Kč 

Souhrn C. Výsledek hospodaření před zdaněním -7 997,35 Kč 
Souhrn 34. Daň z příjmu 0,00 Kč 

Souhrn D. Výsledek hospodaření po zdanění -7 997,35 Kč 

 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$FormViewStatement$GridViewStatementEntry','Sort$StatementCategory')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$FormViewStatement$GridViewStatementEntry','Sort$StatementEntryType')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$FormViewStatement$GridViewStatementEntry','Sort$Amount')
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Hospodaření KVS je stabilizované. Záporný výsledek hospodaření je dán přede-

vším odpisy majetku ve výši 33 469,60 Kč a zaúčtováním spotřeby zásob 

z minulých let ve výši 7 325,70 Kč. Po odečtení těchto položek je výsledek hospo-

daření 25 472,25 Kč. 

V rámci poskytování hospodářského a technického zázemí síti VS byl v roce 2013 

obnoven nákup a prodej zboží, které by bylo pro jednotlivé oddíly nedostupné. 

Krátkodobé závazky vůči činovníkům HKVS ve výši 58 824,00 Kč z předchozích let 

budou vyrovnány v průběhu roku 2014. 

  

Miroslav Vostrý Petr Němec – Zip 
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ROZPOČET NA ROK 2014 

Rozpočet KVS byl schválen dne 16. 1. 2014 radou KVS. 

Příjmy  Výdaje  

Dotace na prov. náklady       72 000 Kč  Nájmy         1 500 Kč  

Dotace na vzdělávací akce       27 500 Kč  Spoje, poštovné         1 000 Kč  

Příjmy z akcí       82 500 Kč  Cestovné       50 000 Kč  

Zvláštní příspěvky dle vyhlášky       15 000 Kč  Služby         1 000 Kč  

Dary       65 000 Kč  Ostatní provozní náklady (materiál)         4 000 Kč  

Prodej zboží, výrobků       10 000 Kč  Zboží         5 000 Kč  

Úroky         2 000 Kč  Bank. poplatky            200 Kč  

  Výdaje na MS       65 000 Kč  

  Výdaje na KP         3 000 Kč 

  Vývoj P550          5 000 Kč  

  Materiály pro vzdělávání       28 000 Kč  

  Výdaje na akce     110 000 Kč  

    

     

CELKEM:   274 000 Kč  CELKEM:     273 700 Kč  

  Výsledek hospodaření         + 300 Kč  

  Závazky minulých období k 1.1.       58 842 Kč  
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PLNĚNÍ PROGRAMOVÉHO PROHLÁŠENÍ V R. 2013 

HOSPODAŘENÍ 

Analyzovat hospodaření KVS a navrhnout koncepci vyrovnaného hospodaření. 

● hospodaření KVS na jaře roku 2013 prošlo revizí bez větších připomínek 

Pravidelně informovat o konkrétních výdajích KVS 

● aktuální hospodaření dostupné členům HKVS přes internet 

● KVS používá transparentní bankovní účty 

● zpráva o hospodaření je součástí výroční zprávy HKVS 

Navrhnout způsob financování akcí pořádaných KVS.  

● KVS má nyní dostatečné finanční zázemí pro pořádání menších akcí 

● je tvořena materiálová základna pro podporu realizovaných akcí 

● akce přímo pořádané KVS jsou dosud jen srazy a nově vytvářené kurzy 

Navrhnout další zdroje financování KVS vč. možnosti fundraisingu. 

● Fundraising se nepodařilo realizovat 

● Zdroje příjmů KVS: 

o dotace Junáka na provoz, v tom příspěvek na tisk Modrých stránek 

o dary jednotek (tzv. zvláštní příspěvky)  

o dary jednotlivců 

o prodej zboží a vlastních výrobků pro potřeby sítě VS 

● Zprostředkovaný prodej lodí, vybavení a krojových součástí kapitanátem je 

neziskový, ale výhodný pro oddíly díky získaným množstevním slevám 

Vyřešit problematiku dlouhodobého financování časopisů. 

● Proběhlo předběžné jednání o vřazení Modrých stránek Čolka a Žabky (vlčata 

a žabičky) přímo do Světýlka, ale vzhledem ke všeobecnému jednání o časopi-

sech Junáka, nebylo dosud nic realizováno. 

● Dojednané zveřejňování článků s vodáckou tematikou v souvislosti se Směrnicí 

o bezpečnosti na stránkách Skautingu řeší jiné problémy, než ekonomické. 

Dořešit problematiku výběru tzv. zvláštních příspěvků. 

● Jednotkám, které požádají, potvrzuje HKVS darovací smlouvy. Příkladem je 

Jihočeský kraj, který v tomto roce odvedl příspěvky za všechny vodní skauty re-

gistrované v kraji najednou. 

Dořešit pronajímání lodě Severka. 

● O pronájmu lodi a dokončení dokumentace se jedná s přístavem Tamatea Vr-

bátky. 

ŘÍZENÍ SÍTĚ VODNÍCH SKAUTŮ 

Zvýšit podíl krajských kapitánů na řízení a metodickém vedení sítě vodních skautů, 

a to zejména jejich aktivním zapojením do práce HKVS. 

Seznam krajských kapitánů: 

110 Praha:   Neobsazeno 

210 Středočeský kraj:  Miroslav Čemus – Pytlík 

310 Jihočeský kraj:  Lukáš Bíca – Šotek 

320 Plzeňský kraj:  Pavel Křeček – Pavel 

410 Karlovarský kraj:  Zdeněk Kunc – Dändy 

420 Ústecký kraj:  Neobsazeno 

510 Liberecký kraj:  Langr Pavel – Šmudla 

520 Královéhradecký kraj: Neobsazeno 

530 Pardubický kraj:  Prokop Jícha – Sam 

    od 19. 10. 2014 Oldřich Pešina – Olda  
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610 Kraj Vysočina:  Milan Maxa – Žížal 

620 Jihomoravský kraj:  Michal Kordík – Pytlík 

710 Olomoucký kraj:  Milan Kalčík – Chiaksee 

720 Zlínský kraj:  Zdeněk Vopička – Vulkán 

810 Moravskoslezský kraj: Michal Pázstor – Myšák 

Dosáhnout aktivní spolupráce s oddíly VS v krajích. 

● Stále jsou oddíly, o kterých ví nejen HKVS, ale i krajští kapitáni pouze 

z evidence. 

Podílet se na předsněmovní diskuzi a realizaci výstupů Valného sněmu Junáka 

2011: 

● plněno na srazu 2013 

● dílčí úkoly (kupř. hodnocení kvality) plněny průběžně: 

● projekt hodnocení kvality HKVS – zapojili jsme se do přípravy hodnocení po 

boku ostatních ústředních orgánů. V současné době hotova vize kvalitního 

HKVS, kostra kritérií a pracuje se na stanovení úrovní k jednotlivým kritériím. 

Horizont dokončení březen 2014. 

Zrevidovat vlastní a doporučovat změny souvisejících řídících aktů.  

● vydány vyhlášky HKVS: o kvalifikacích, o vlajkách VS a o bezpečnosti při pořá-

dání vodáckých akcí 

● vydán jednací řád HKVS 

Nabízet nejmladší činovnické generaci možnost spolupráce na dílčích úkolech 

v rámci sítě VS. 

● Zejména srazy kapitánů byly připravovány mladými činovníky VS pro mladé.  

● Obdobně byla připravována setkání vzdělavatelů. 

VÝCHOVNÝ PROGRAM 

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

skauti k dispozici programové prostředky pro všechny věkové kategorie, v souladu 

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

vodácká specifika. Těmito prostředky chceme zároveň napomáhat k posilování 

základních vodáckých dovedností a schopností s cílem zlepšení úrovně základního 

vodáckého výcviku. 

Zajistit dokončení a brzké vydání Plaveb Čolka a Žabky pro vodní vlčata a žabičky 

včetně Nováčka. 

● Vyšla kniha Čolek a Žabka – Troje prázdniny na moři od Vladimíra Cvrčka (Vezí-

ra), která rozpracovává symbolický rámec pro vodní vlčata a žabičky. 

Podporovat zavádění nového vodáckého programu do oddílů. 

● Vytvořena metodika pro práci s Plavbami Čolka a Žabky a používání nového 

symbolického rámce. 

● U vodáckých doplňků zpracovávany spíše jen dílčí materiály (články apod.) » je 

nutné pokračovat. 

● Zpětnou vazbu o jejich užívání mají členové HKVS pouze z těch oddílů, na které 

mají osobní kontakty. 

Připravit a vydat metodickou příručku k vodáckým doplňkům Nového programu 

Junáka.  

● Rozpracováno – současný systém psaní se spíše neosvědčil, zvažuje se jiný způ-

sob sestavování metodiky 

V návaznosti na projekt Nový program zahájit práci na dalších částech vodácké 

adaptace Nového programu, zejména pak na vodáckých odborkách a 

podpoře rádců/kormidelníků, případně programu pro rovery a pro před-
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školáky 

● v naprosté většině aktuálně rozpracovaných částí nového programu jsme zapo-

jeni a průběžně zpracováváme vodáckou část 

● vodácké odborky – rozpracováno, chybí komentář ze strany pracovní skupiny 

odborek, který by potvrdil náš postup při sestavování vodáckých odborek 

● rádcovský zápisník – základní verze dokončena, v rádcovském zápisníku zapra-

covány požadavky vodáky » do budoucna možnost dalších vkládaných listů pro 

kormidelníky + hledání dalších nástrojů podpory rádců/kormidelníků 

● roveři – vzhledem ke konstrukci roverského programu bez vodáckých „doplň-

ků“ 

● předškoláci – rozpracováno 

Podporovat zapojení vodních skautů do dílčích pracovních skupin k jednotlivým 

projektům Nového programu. 

● V pracovních skupinách jsou zastoupeni vodní skauti: 

● Odbor pro výchovu vlčat a světlušek – Jitka Jirčíková – Křeček 

● Metodická skupina NJ – Pavel Bár – Pavlík  

● Pracovní skupina pro nové odborky – Zuzana Pozlovská – Pumpa 

Pravidelně informovat o postupu ve vodácké adaptaci Nového programu.  

● Aktuální informace jsou zveřejňovány na stránkách HKVS 

http://vodni.skauting.cz/ a dalšími cestami (infokanál, křižovatka, apod.). 

Dbát na výchovný a metodický přínos vodáckých příloh spolkového časopisu 

a Kapitánské pošty.  

● Vodácké přílohy Mod/kré stránky pro věkové skupiny do 15 let vycházely se 

značným úsilím, proto je snaha o jejich přímé včlenění do časopisů vydávaných 

ústředně.  

● metodické články v eKP 

● články v časopise Skauting 

● sekce metodické materiály na webu 

Podporovat konání celostátních akcí a závodů vodních skautů a dbát na jejich vý-

chovný přínos. 

● SKARE 2013 – skautská regata na Hlučínské štěrkovně.   

Více: http://skare.skauting.cz 

● Závod Napříč Prahou přes tři jezy 2013 – v osmi kategoriích se zúčastnilo 554 

účastníků na 123 lodích, ve volném splutí1447 účastníků na 487 lodích. Toto je 

dostatečným důkazem, že tato akce je významem nejen jako vodácký „Svojsí-

kův závod“, ale je i neuvěřitelně velkou propagaci vodního skautingu v ČR. 

Více: http://3jezy.skauting.cz 

VZDĚLÁVÁNÍ 

HKVS chce realizovat funkční systém postupného vodáckého vzdělávání, které 

navazuje na celkový vzdělávací systém Junáka. HKVS chce vodním skautům zajistit 

možnost výběru z dostatku kvalitních vodáckých vzdělávacích akcí a také pro-

středky k samostatnému sebevzdělávání. Za účelem naplnění této vize zamýšlíme: 

Realizovat koncepci vodáckého vzdělávání od kormidelníků k instruktorům. 

● Vytčenou koncepci se daří naplňovat s výjimkou kormidelnického vzdělávání. 

● Zůstává otázka vzdělávání navazujícího na kapitánskou zkoušku (současná OČK, 

akreditace atd.) 

Dosáhnout zařazení zkoušky vodáckého minima (Kapka) do ŘVČČJ, podporovat její 

skládání v krajích, realizovat příručku ke zkoušce vodáckého minima 

http://vodni.skauting.cz/
http://vodni.skauting.cz/
http://vodni.skauting.cz/
http://vodni.skauting.cz/
http://vodni.skauting.cz/
http://vodni.skauting.cz/
http://vodni.skauting.cz/
http://vodni.skauting.cz/
http://skare.skauting.cz/
http://3jezy.skauting.cz/
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● Zkouška vodáckého minima (dále jen ZVM) byla přepracována na kompetenční 

systém a zařazena do Řádu pro vzdělávání činovníků a činovnic Junáka (ŘVČČJ). 

● V roce 2013 proběhly 3 kurzy vodáckého minima (v Jihomoravském, Jihočes-

kém a Pardubickém kraji) podle nového kompetenčního systému, schváleni 3 

předsedové zkušebních komisí podle nových pravidel. 

Podporovat skládání kapitánské zkoušky, navázat kapitánskou zkoušku na novou 

vůdcovskou zkoušku (revize obsahu, kompetenční systém, dostupnost, modulo-

vost), pokračovat v koordinaci tvorby příručky ke kapitánské zkoušce.  

● Kapitánská zkouška (dále jen KZ) byla přepracována do kompetenční podoby 

a zařazena do ŘVČČJ. 

● V roce 2013 bylo dokončeno první testovací období “modulového” způsobu 

skládání kapitánské zkoušky, z něhož vzešlo 8 úspěšných absolventů.  

● Byly shromážděny materiály k příručce ke KZ, které je třeba redakčně upravit a 

zpracovat do finální podoby – úkol zůstává. 

Zvážit možné prostředky k zajištění dostatečné vodácké kvalifikace kapitánů a 

jejich zástupců. 

● Vyhláška HKVS o kvalifikacích vodních skautů stanoví “rozdílové” podmínky pro 

získání KZ nositelům „civilní“ kvalifikace (Instruktor vodní turistiky, Vůdce ma-

lého plavidla atd.). 

Zajistit prodloužení akreditace Instruktor vodní turistiky na MŠMT ČR. 

● Akreditace byla v roce 2013 úspěšně prodloužena do roku 2016, došlo k aktua-

lizaci seznamu lektorů. 

● Kompetenční profil nové ZVM a KZ sestaven tak, aby v sobě automaticky obsa-

hoval požadavky IVT (úspěšný absolvent kurzu ZVM/KZ = úspěšný absolvent 

IVT) 

Podporovat vodácké vzdělávací kurzy (kormidelnické kurzy, kurzy vodáckého mi-

nima, kurzy Instruktora vodní turistiky, Čekatelský lesní kurz VS Námořní akade-

mie, Kapitánská lesní škola VS, instruktorská lesní škola s vodáckým zaměřením, 

specializované víkendové kurzy, atd.).  

● KVS pořadatelem srazů kapitánů a několika kurzů 

● vzdělávací akce probíhají za podpory a spolupráce HKVS 

● ÚSK – s množstvím vzdělávacích bloků (pravidelně každý půlrok – KVS) 

● V roce 2013 proběhly kurzy:  

o kurzy vodáckého minima (Jihomoravský, Jihočeský, Pardubický kraj) 

o Námořní akademie (ČLK vodních skautů) – vůdce Vladimír Cvrček – Vezír 

o Kapitánská lesní škola VS  – vůdce Vladimír Kučera – Kingkong 

o „víkendové“ kurzy: 

o Kurz divoké vody (Tomáš Fiala – Fialík) 

o Kurz Záchranář III pro skautské činovníky (KVS, Jan Fischer – Hvězdář) 

Zapojit zástupce vodních skautů do pracovních skupin k jednotlivým projektům 

inovace vzdělávání v Junáku a podporovat testování novinek v oblasti vzdělávání 

na kurzech vodních skautů. 

● ČLK VS Námořní akademie se zapojuje prostřednictvím Zuzany Pozlovské – 

Pumpy do pracovních skupin, novinky testuje (např. kompetenční profil ČZ) 

Zabezpečit kvalitní vzdělávací program jako hlavní součást srazů kapitánů, jejich 

dostatečnou propagaci a atraktivitu. 

● Plněno – jak jarní (Poděbrady), tak i podzimní (Česká Třebová) ústřední sraz 

kapitánů měl organizační charakter, ale většinu času tvořila vzdělávací náplň. 

Témata jsou vybírána dle potřeb účastníků, možnost skládání KZ modulovou 

formou na obou srazech. 
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Viz: 

● http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_usk/2013/2013_USK_Podebrady.

pdf 

● http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_usk/2013-

2/2013_USK_Ceska_Trebova_0_Zapis.pdf 

o HKVS spolupracoval na programu, organizačním a technickém zajištění 

KOMUNIKACE a P. R. 

Posílit povědomí o metodické úloze sítě VS, zajistit tok informací ke všem oddílům 

VS a všem zájemcům o vodácké dění pomocí: 

● webových stránek HKVS www.vodni.skauting.cz – webové stránky fun-

gují 

● elektronické Kapitánské pošty – v roce 2013 se dařilo eKP vydávat jen s velkým 

osobním nasazením několika jednotlivců, v prosinci bylo rozhodnuto, že bude 

vycházet 5x ročně a šéfredaktorkou bude Kulda 

● dalších skautských informačních kanálů k šíření informací o vodním skautingu 

o rozesílání eKP pomocí infokanálu na Křižovatce 

o rozesílání infokanálu vodní skauting – plán byl rozesílat cca 1x měsíčně, fun-

guje ale nepravidelně a ve větších rozestupech 

o vytvořen leták o vodním skautingu – distribuce k oddílům VS za zvýhodně-

nou cenu 

● aktivnějšího zapojení krajských kapitánů – osobní setkání 3x ročně (srazy, Tor-

tuga) zachována, zapojení do dalších aktivit velmi nízké 

● většího zapojení krajů či oddílů a přístavů do informování o činnosti VS ve svém 

regionu – na ÚSK se objevují nové tváře, ale jinak nedostatečné 

● efektivního využívání SkautISu – výstupy dle našeho přání se zlepšují, ale stále 

je tu prostor pro vylepšení 

● vytvořena konference pomoci – cíl: vytvořit skupinu lidí, kteří jsou ochotni po-

moci s konkrétními krátkodobými úkoly 

Pravidelně informovat o činnosti a výsledcích práce HKVS. 

● Zápisy HKVS jsou zveřejňovány na webových stránkách, jejich výtah 

v elektronické Kapitánské poště 

● Ústředním orgánům Junáka jsou předávány čtvrtletní přehledy o činnosti HKVS. 

Aktivně zapojit síť VS do akcí pořádaných u příležitosti 100 let českého skautingu. 

● proběhlo v roce 2012 

Komunikovat se zástupci zahraničních VS, vzájemně se informovat o své činnosti 

a akcích. 

● dostali jsme několik nabídek na účast na zahraničních akcích, většinou bez ode-

zvy mezi oddíly 

● připravuje se rozšířená anglická verze webu HKVS, není zcela dokončena 

● spolupráce na obsahu webu evropských vodních skautů, chybí dodání aktuál-

ních informací z registrace 2013 – dodali jsme aktuální informace z registrace 

2013 

MATERIÁLNÍ POMOC 

Pro zjednodušení práce přístavů a oddílů VS nabídl HKVS pomoc při společném 

objednávání některých specifických součástí vodáckého vybavení. 

● Touto cestou odebraly přihlášené jednotky především pramice P550, jejich 

vybavení (plachty, kormidla) a kánoe s případným vybavením (špricdeky)  

http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_usk/2013/2013_USK_Podebrady.pdf
http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_usk/2013/2013_USK_Podebrady.pdf
http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_usk/2013-2/2013_USK_Ceska_Trebova_0_Zapis.pdf
http://vodni.skauting.cz/upload/hkvs/zapisy_usk/2013-2/2013_USK_Ceska_Trebova_0_Zapis.pdf
http://www.vodni.skauting.cz/
http://www.vodni.skauting.cz/
http://www.vodni.skauting.cz/
http://www.vodni.skauting.cz/
http://www.vodni.skauting.cz/
http://www.vodni.skauting.cz/
http://www.vodni.skauting.cz/
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PLÁN PRÁCE NA ROK 2014 

leden 

 Registrace KVS  

 Inventarizace KVS, rozpočet 

 Příprava výroční zprávy 

 Vodácké vzdělávání (ŘVČČJ, Směrnice o bezpeč-

nosti, Vyhláška o kvalifikacích VS) 

 Aktualizace webu HKVS 

únor 

 Příprava jarního ÚSK, upřesnění programu 

 Výroční zpráva, rozpočet, revize 

 Podpora SKARE  

 Registrace VS 

 Vzdělávání – metodika pro pořadatele ZVM (Ka-

pek), účast na ÚLŠ 

březen 

 Příprava jarního ÚSK – organizace 

 Výsledky hospodaření, rozpočet 2014 

 Časopisy 

 Společné zajištění vodáckých potřeb a doplňků ve 

velkém – doplňky k P550, krojové doplňky, apod. 

duben 

 4. - 6. 4. ÚSK (seznámení s výsledky Valného sně-

mu, vzdělávací témata, práce komisí) 

 Závěry ÚSK 

 Podpora KVM a dalších vzdělávacích akcí (KVMP, 

KZ, NA, …) 

 leták k programovým nástrojům pro VS 

květen 

 závody - SKARE (skautská regata zhodnocení), 

Přes tři jezy (technická a organizační příprava) 

 Navigamus 2015 (stav zajištění) 

 příručka ke KZ 

 Dokončení nebo revize vzdělávacích záměrů 2012 

(Kormidelnický zápisník a další doplňky) 

červen 

 letní tábory a úkoly KK 

 vzdělávání VS (Kapky, NA a další) 

 příručka ke KZ 

 fyzický majetek HKVS (Tortuga, Severka, Roer-

mond II, …) 

červenec – srpen 

 letní tábory, sledování bezpečnosti, ověření vo-

dáckých doplňků v oddílech a na táborech 

 lesní školy a kurzy VS (kompetenční systém, …) 

 vodácká osvěta v časopisech, Mod/kré stránky, 

KP 

 upřesnění plánu práce 

září 

 zhodnocení táborů a kurzů (bezpečnost a plnění 

vodáckých doplňků)  

 Závod Napříč Prahou přes tři jezy 

 příprava ÚSK 

 zhodnocení a revize vyhlášek a předpisů HKVS 

 prodloužení akreditace u MŠMT  

říjen 

 Vyhodnocení modulové KZ 

 Příprava SVVS 

 Časopisy 2015 

 Zhodnocení závodu Přes tři jezy 
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listopad 

 ÚSK – zpráva HKVS, vzdělávací bloky 

 Setkání vzdělavatelů VS (zhodnocení vzdělávání 

VS 2014 a příprava 2015 včetně akreditací) 

 Příprava setkání Tortuga 2014 

prosinec 

 Společné zasedání HKVS a nositelů řádu Stříbr-

ného bobra na Tortuze  

 Zhodnocení práce HKVS (VS) a krajských kapitánů 

 Vyznamenání 

 Příprava a úkoly roku 2015  

 Příprava výroční zprávy včetně hospodaření a 

registrace 

David Svoboda - Cedník 

 

Jan Franěk – Medvěd 
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Zprávy o činnosti vodáckých krajů: 

Jihočeský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

V kraji je 16 vodáckých oddílů, z toho je 10 oddílů pod přístavy a ostatní jsou ve střediscích. Od minulého roku nám ubyl jeden oddíl z Plané nad Lužnicí – neregistroval se jako 

vodní. 

Společné akce 

Akce pro veřejnost pořádané několika oddíly: Písecké slavnosti - Písek, Skautská pouť – České Budějovice, vodácké závody - Opařany 

Vodácké vzdělávací akce v kraji 

kurz Kapka – pořádaný pod Jihočeským krajem v květnu 2013 – 12 účastníků 

Další sdělení 

Zavedení odvodu 10,- Kč za registrovaného člena v rámci krajské registrace přineslo zjednodušení administrativy s tím spojené, ale je možná i příčinou neregistrování oddílu z 

Plané nad Lužnicí jako vodní oddíl.  
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Seznam oddílů/přístavů 

310.32 - středisko Rožmberská růže Třeboň 

 310.32.002-1 - Neptun 

Ciprýn Jaroslav (Cípek) 

 310.32.002-2 - Rackové 

Motyčka Josef (Moty)  

311.04 - středisko VAVÉHA České Budějovice 

 311.04.005 - 5. oddíl "Stříbrné rybky" 

Daňhová Veronika (Pěnkava) 

 311.04.011 - 11. oddíl "Toulavá", "Bárka", 

"Větev" 

Čanda Jan (Čandís)  

313.03 - přístav Dačice 

Bílý Vladimír (Míra) 

313.03.001 - 1. oddíl 

Habr Pavel  

314.01 - středisko Šipka Písek 

314.01.002-1 - Albatros 

Mašík Michal (Mozek) 

317.01 - středisko Kalich Tábor 

317.01.005 - Vikingové 

Pěnka Pavel (Pavlucha)  

317.13 - přístav Třináctka Opařany 

Diartová Marta  

 317.13.113 - vlčata a skauti 

Dončuk Michal (Misch)  

317.13.213 - světlušky a skautky 

Kolářová Lucie (Lůča)  

 317.13.613 - koedukovaný 

Nováková Lucie (Lucák) 

 317.13.713 - R+R 

Diart Jan  

317.13.913 - oldskauti 

Kříž Josef (Tip 

317.14 - přístav Kotva Veselí nad Lužnicí 

Bucek Jaroslav  

 317.14.001 - 1.oddíl 

Bucek Milan

317.14.002 - 2.oddíl 

Hlásková Milena  

 317.14.003 - 3.oddíl 

Bucková Irena  

 317.14.004 - 4.oddíl 

Doležal Karel 

Krajský kapitán: 

Lukáš Bíca – Šotek, registrován ve 23. oddíle, 4. středisko VAVÉHA Č. Budějovice (311.04) 
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Plzeňský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

Kontakt se všemi navázán a stále fungují (podle okolností rozdělit na ty, se kterými má krajský kapitán kontakt a na ostatní; podle okolností nově vzniklé nebo nově se hlásící; 

podle okolností zaniklé, přešedší registrací do jiného kraje nebo již se neregistrující jako vodní (zde je možno poznamenat i ty, které za vodní lze považovat, ale z nějakých pří-

čin se tak ve SkautIS neoznačily)) 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

 Jarní přístavní setkání na základně Šukačka – účast čtyř oddílů z pěti 

 Zamykání a odemykání plzeňských toků 

Spolupráce krajského kapitána a vodních skautů v kraji s Kapitánskou poštou 

osobní příspěvky některých činovníků z kraje (Liška – Kateřina Kaderová, Platejz – Lukáš Boubín) 

Vodácké vzdělávací akce 

spolupráce činovníků z kraje na různých akcích, zejména na Námořní akademii 

Krajský kapitán: 

Pavel Křeček, Pavel, 323.09.092 – 92. oddíl vodních skautů Kotva, Přístav „OMAHA“ Plzeň 
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Karlovarský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

V rámci registrace v roce 2013 bylo v Karlovarském kraji registrováno 59 vodních skautů. Aktuální počet vodních skautů je 84 vzhledem k zaregistrování oddílu Mintaka v pří-

stavu ORION a zvýšení počtu členů ve stávajících oddílech. 

Přístav ORION Karlovy Vary 

ev. č. 412.11 

kapitán přístavu: Jiří Kučera – Hvězdář 

přístavná: Ivana Hluchá – Watúka 

11. oddíl vodních skautů a skautek Alnitak 

kapitán oddílu: Michal Rend – Bobr 

palubní: Ivana Hluchá – Watúka, Marie Šmídová – Lasička, Jiří Gžana – Kalan 

12. oddíl vodních skautů Rigel 

kapitán oddílu: Michael Vaněček – Vendy 

palubní: Robert Šmíd – Číl, Jiří Kučera – Hvězdář 

15. oddíl vodních skautů a skautek Mintaka 

v přístavu znovu registrován od září 2013, před tím oddíl o.s. LILIE 

kapitán oddílu: Jiří Klátík – Hotanka 

palubní: Miroslava Gebrlová – Veverka, Petr Zeman – Huntka 

V přístavu jsou dále 2 nevodácké oddíly (4. oddíl skautek Mikan, 74. klub OS). 

Úspěšně pracuje i roverský oddíl vedený br. Huntkou – Petr Zeman.

Oddíly vodních skautů mimo přístavy 

1. oddíl vodních skautů a skautek (kmen roverů a rangers) Jižní kříž Cheb 

kapitán oddílu: Václav Dušák – Skukum 

palubní: Lenka Dušáková – Kytička, Jan Vlach – Šťoura 
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Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Klíč k městu Karla IV. 

Tradiční skautská městská hra, v letošním roce proběhl 47. ročník. Pořádá přístav ORION Karlovy Vary společně s Občanským sdružením skautů a skautek LILIE. Účastní se 

skautské oddíly z celé republiky i oddíly z dalších dětských organizací. 

Význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy 

Příměstský tábor „Prázdniny se skauty“ 

Pětidenní příměstský tábor pro neorganizovanou mládež, jehož součástí byla také víkendová akce „Loučení s prázdninami“ včetně splutí úseků řeky Ohře. Pořádal oddíl Al-

nitak. 

Jinak se uskutečnily dva jarní tábory a čtyři tábory letní! 

Další sdělení  

V letošním roce splnili vodáckou kvalifikaci Kapitánská zkouška: 

● Jiří Kučera – Hvězdář 

● Ivana Hluchá – Watúka 

Spolu s politickými vězni se pořádá každoročně u mohyly Eliáš setkání s vězněnými skauty 28. září. 

Kromě našich oddílů velice úzce spolupracujeme s OS Lilie K. Vary, což jsou také vodní skauti a jejich počet je 25 lidí 

Krajský kapitán: 

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

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

V kalendářním roce 2013 na území Libereckého kraje nevznikl žádný nový vodácký oddíl ani přístav. Ze všemi níže uvedenými má krajský kapitán osobní kontakt. Jednotlivé 

přístavy v kraji: 

okres Liberec 

7.PVS Flotila Liberec 

 registrováno 79 členů, 2 oddíly, 1 x vlčata 1 x R+R 1 x  OS Mroži 

10. PVS Maják 

 registrována 70 členů, 2 oddíly, 1 x žabičky , 1 x vlčata 

okres Jablonec nad Nisou 

 středisko Křišťál , 4. OVS  + 4.DOVS ,celkem 65 členů 

okres Semily 

 středisko Jestřáb, 42.OVS Kačeři 18 členů 

okres Česká Lípa 

 přístav Ralsko Mimoň , členů 117, oddíly, vlčata, žabičky, OS 

celkem v Libereckém kraji je zaregistrováno 320 vodních skautů. 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Kotorský závod na Harcovské přehradě  + Memoriál Jiří Bělský MAHAGON - nejen krajský přebor, ale i oddíly z jiných krajů + oddíly z středisek – květen 

Mimoňské pádlo – krajské i republikové závody styl „SKAPA“, velmi náročné a vyhledávané oddíly i OS - červen 

Regata na Jablonecké přehradě – krajský přebor na plachetnicích VS 

Další závody: Závody vlčat a světlušek 2012, III.jezy Praha, hra „O klíč k městu Karla IV“, 

Akce většího rozsahu: 

čištění řek Nisy, odemykání a zamykání Ploučnice, volejbalové utkání O Zlaté Prase a Velikonoční kanár, vodácké bály a maškarní pro děti, Lampionové plavby sv. Jiří pro veřej-

nost, Květinový den, Dětské dny na přehradách, distribuce Betlémského světla, Slavnosti řeky Nisy – kulturně společenská plavba po Nise až do zahraničí – spolupořadatele 

přístavy Flotila, Maják, Křišťál. Jde o největší společensko-sportovní akci za podpory a aktivní účasti představitelů – starostů, primátorů jednotlivých měst na toku a 

jejich společensko-kulturní program navazující na poselství předávané při plavbě po řece - červen 
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Činnost oddílů OS: 

u většiny přístavů velmi aktivně pracují kluby OS (Liberec, Jablonec i Mimoň), a to nejen při podpoře činnosti dětských oddílů a přípravě akcí a táborů, ale vytvářejí svůj vlastní 

program a také program pro veřejnost. Jde o různé plavby, neckyády, plesy, sportovní utkání, náročné závody a podobně. Rovněž v oblasti skautské výchovy po výběru skládají 

skautský slib a rozšiřují si odborné skautské vzdělání. Stále roste počet registrovaných OS a jejich aktivita. 

Vodácké vzdělávací akce 

Vodácká záchranářská škola na Selešce – základ instruktorů tvoří VS z liberecka 

Kapka 2013 – vypsána – pro nedostatek zájemců v návaznosti na úpravu interních předpisů v oblasti vzdělávání neuskutečněna. 

Další sdělení (nepovinné) 

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

Problémové oblasti: 

 stagnace počtu nově přicházejících dětí do oddílů 

 početně-existenční problémy oddílu Kačeři ve středisku Jestřáb Semily 

 aktivity směřující k oslabení postavení VS uvnitř organizace – viz vystoupení v Nymburku v prosinci 2013 a závěry z volebního sněmu VS podzim 2013 Česká Třebová 

Krajský kapitán: 

Ing. Pavel Langr – Šmudla 
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Pardubický kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

Přístavy 

Pardubice přístav „Sedmička“, 

 007 chlapecký oddíl 8-18 let 

 012 chlapecký oddíl 7-14 let 

 017 dívčí oddíl 7-17let 

 013 oldskautský oddíl 

Vysoké Mýto přístav ,,Vydří Stopa“,  

 Plavčíci, chlapecký oddíl do 12 let 

 Bobři, chlapecký oddíl 12-15 let 

 Carpediem, roveři a rangers nad 15 let 

 Oldskauti

 

Oddíly v suchozemských střediscích 

 Pardubice 21. Oddíl VS „Bílý delfín“ 

 Česká Třebová 5. Oddíl VS ,,Velrybáři“ 

Se všemi mám kontakt. Nově vzniklý oddíl je v Pardubicích rozdělením střediska kde jeden oddíl přešel pod středisko Pardubice. Jedno středisko „Vydří stopa“ Vysoké Mýto je 

v ohrožení – přemýšlejí o sloučení se suchozemským střediskem ve městě. 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Sportovní den - hala Pardubice míčové a jiné hry - leden 

VikikngRace - přehrada Křetínka u Letovic, kombinovaný distanční závod posádek v plachtění a pádlování doplněný o další skautské dovednosti. 

Uzlařská regata -  Pořadatel 21 odd. VS „Bílý Delfín“ Pardubice 
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Význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy 

Velká plavba Mazurská jezera - Polsko 

Celooddílová plavba na 3 kajutových plachetnicích, celkem 23 účastníků. 

Trasa - Ruciane Nida – Mikolajky – Gižicko – Vegorževo a zpět. 

Vodácké vzdělávací akce 

Byla naplánována KAPKA – neuskutečněna pro malý zájem 

Krajský kapitán: 

Oldřich Pešina – Olda,  534.03.005 5.odd. VS „VELRYBÁŘI“, středisko“JAVOR“ Česká Třebová 
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Jihomoravský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

Znojmo: přístav Neptun - nově vzniklý z oddílu Neptun - "tahoun" vodáckých akcí na krajské úrovni 

Hodonín: oddíl Fénix z důvodů nevztahů v městě zastřešený pod přístavem Znojmo - komodorův domovský 

Mikulov: oddíl Rejnoci - postupně se rozvíjející a dobře fungující - z důvodu velkého pracovního a soukromého vytížení (skautský minipivovar Mamut) nemají kapitáni prostor 

na víc než oddíl - počty dětí narůstají, na vodu jezdí a plachtí na Nových mlýnech 

Brno: oddíl Kormoráni - letos změna v pozici kapitána oddílu - převzali to mladí a výrazně se zlepšila metodická spolupráce, nemají kompletní kvalifikaci (chybí VZ a KZ) 

Vyškov: oddíl Ra - existuje,funguje - problematické předávání vedení - vhodná generace odrostla a další teprve dorůstá - nůžky se rozevírají 

Vyškov - Luleč: oddíl Stříbrná hvězda - akční oddíl ve svém regionu 

Vyškovjáci dohromady mají cca 100 členů, jsou registrováni v jednom pěším středisku, ale mimo region příliš sami nekomunikují. 

Celkově za minulý rok nárůst počtu dětí o 25% - větší či menší kontakt je se všemi. 

O vodních oddílech, o kterých nevím, nic nevím :-D 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Uspořádali jsme Kapku - krom Brna se podílely různě všechny oddíly JM kraje (materiálově, lidmi, či účastníky) 

Oddíly se většinou aspoň symbolicky (vedení, popř. roveři) účastní Odemykání a Zamykání Dyje pořádané Znojmem. 

Čištění Meandrů Moravy (Znojmo Hodonínu zapůjčilo lodě) 

Význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy 

Vyškovjáci se podíleli na pořádání vodního programu na celostátním kole Závodu SZ. 

Znojmo, Hodonín, Brno se účastnily se svými projekty grantu ThinkBig O2 - v hodnotě 60-70 tis. 

Znojmo - plachtění pro děti z Dětského domova - zisk oplachtěné P550 

Hodonín - čištění Meandrů Moravy - zisk P550, pádel a vest 

Brno - obnova loděnice 
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Další sdělení  

V JM kraji za poslední dlouhé období komodor nepůsobil, takže jako priorita byla stanovena zavedení komunikace a metodické pomoci mezi oddíly. 

Krajská rada si postupně zvyká na to, že má mezi sebou i vodáky. 

Úzce spolupracujeme s komodorem Olomouckého kraje a přístavem Tamatea - společný kormidelnický kurz SKOK 2014 

Krajský kapitán: 

Michal Kordík - Pytlík, 627.03.001.1 - přístav Neptun Znojmo, OVS Fénix Hodonín 

  

archiv KLŠVS 
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Olomoucký kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

5. oddíl dospělých VS Waitangi Vrbátky – přístav Tamatea Vrbátky 

6. oddíl Rakaia Plumlov - přístav Tamatea Vrbátky 

 smíšený oddíl dívek a chlapců různého věku od 7 do 15-ti let 

7. oddíl Puhoia Vrbátky - přístav Tamatea Vrbátky 

 chlapecký oddíl od 7 do 15-ti let 

8. oddíl Paringa Vrbátky - přístav Tamatea Vrbátky 

 dívčí oddíl od 7 do 15-ti let 

7. oddíl VS Žraloci Prostějov – středisko Děti Přírody PV. 

S tímto oddílem nemám velký kontakt, oddíl po vodácké stránce nefunguje, středisková vedoucí se mnou nechce komunikovat. Oddíl vede vedoucí bez vodácké kvalifikace. 

Desetikoruny nemají i přes opakovanou výzvu zaplacené ani za rok 2012. 

Nový přístav: 

V říjnu 2013 se nám konečně podařilo přesvědčit ORJ o tom, že to s naším novým samostatným přístavem myslíme opravdu vážně a jeho vznik schválili. 6. 11. proběhl ustavu-

jící sněm nového „Přístavu Tamatea – Vrbátky“. 11. 11. přístav založen ve SkautIsu 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

Paddenboarding 2013 – se nakonec pro nezájem ostatních oddílů nekonal. 

Význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy 

Charitativní akce pro veřejnost: 

Oddíly fungující samostatně (mimo 7. oddíl Prostějov) tradičně pořádaly pro veřejnost sbírku Velikonoční skautské kuřátko. Podařilo se vybrat cca 14000,- Kč. 

Spolupráce krajského kapitána a vodních skautů v kraji s Kapitánskou poštou 

Do KP jsem tento rok poskytl 1 článek 
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Vodácké vzdělávací akce 

V září jsme v našem kraji pořádali experimentální kormidelnický kurz SkoK 2013, který se z větší části vydařil. Zúčastnilo se ho 12 dětí ze čtyřech oddílů. 

Krajský kapitán: 

Milan Kalčík – Chiaksee, Přístav Tamatea Vrbátky 713.08 

  

archiv KLŠVS 
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Zlínský kraj 

Seznam přístavů, resp. samostatných oddílů v kraji 

Ve vodáckém kraji Zlín působí pouze 11. oddíl VS KORMORÁN, který je součástí střediska pozemních skautů 722.01 PSOHLAVCI Uherské Hradiště. V Kroměříži ve středisku 

72101 Mirka Svobody je registrován klub OS VS. 

Společné akce několika přístavů nebo oddílů 

V průběhu roku probíhají zejména samostatné akce 11. oddílu Kormoránů a akce v rámci střediska Psohlavci v součinnosti s ostatními oddíly a to jak pro skauty, tak pro ob-

čanskou veřejnost. V klubu OS jsou akce jen sporadicky, příležitostní, administrativní, zabezpečovací pomoc na zdravotních kurzech, soutěžích, i v pomoci na táborech. Pro-

blém je seniorský věk a zdravotní omezení. 

Význačné akce podobného typu pořádané jednotlivými přístavy 

Samostatné významné akce nemáme, ani „onačejší“. 

Činnost 11. oddílu Kormoránů probíhala v roce 2013 převážně již v tradičních a osvědčených akcích a aktivitách v průběhu celého roku. Vyvrcholením byl tábor společný pro 

žabičky vlčata, skauty a rovery na Slezské Hartě s indiánskou tematikou. Pro starší skauty a rovery byl organizován putovní tábor a to nejprve pěší v Orlických horách se zakon-

čením splutím úseků na Divoké Orlici, Tiché Orlici a společné Orlici V letošním roce byla činnost v družinkách zaměřena zejména na zvládnutí a procvičování tradičních skaut-

ských dovedností podle skautských stezek a u nováčků a mladších členů podle metodických modrých stránek. U starších bylo hlavni úsilí věnováno na zdokonalení dovedností 

spojených s pobytem v přírodě, táboření, vaření, orientace, přežití apod. Kormidelníci jmenovaní v loňském roce se již aktivně podílejí na programové části chodu oddílu a 

vedou i posádkové akce. Oddíl v průběhu roku posílil o 3 rovery (pozemní), bez problému se adaptovali. V roce 2013 z významnějších akcí: Rikitanův memoriál, 41. skautský 

ples Psohlavců. Střediskové Jamboree, otevírání a zavírání Moravy, Drakiáda, Vánoláš-divadlo, tábory Slezská Harta, Orlice, Drakiáda, Vánoláš- divadlo, kde byl oddíl aktivním 

účastníkem nebo spolupodílníkem v doprovodných programech. Celoroční činnost oddílu i spolupráce v rámci střediska je na dobré úrovni. 

4. spolupráce krajského kapitána a vodních skautů v kraji s Kapitánskou poštou. 

Spolupráce s KP, zatím jen využívání jako informačního zdroje. 

Byly projednány možností dopisovatelů z oddílu. 

vodácké vzdělávací akce v kraji 
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V roce 2013 žádné. Na příští rok zvažujeme možnosti soustředěné přípravy kormidelníků.  

Další sdělení (nepovinné) 

Bratr Zdeněk Božek Šeďa dříve 2 odd. VS eskadra Bruntál v současné době bytem ve Zlíně sonduje možnosti pro vytvoření odd. VS ve Zlíně. 

Krajský kapitán: 

Zdeněk Vopička - Vulkán, 10 Klub OS Střediska Mirka Svobody Kroměříž, ev. č. 721.01.010. 

  

Renata Čížková – Renča 
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Středočeský kraj 

zpráva nebyla dodána 

Krajský kapitán: 

Miroslav Čemus – Pytlík 

kraj Vysočina 

zpráva nebyla dodána 

Krajský kapitán: 

Milan Maxa – Žížal 

Moravskoslezský kraj 

zpráva nebyla dodána 

Krajský kapitán: 

Michal Pázstor – Myšák 

Renata Čížková – Renča 
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