
Příloha 1: 
Zpráva HKVS pro Ústřední sraz kapitánů 22. 10. 2010 

 
Letošní rok je v ČR plný voleb, volebních předsevzetí a slibů. Málokde 
se však dočteme, jak jednotlivá volební uskupení své předchozí 
programy splnila.  

 
Programové prohlášení nově zvoleného HKVS z prvého zasedání 8.11.2008 v Plzni 
1) oblast vzdělávání 
- vydání vodáckých doplňků – termíny dodá Pavlík 
- realizace kurzů Instruktor vodní turistiky 
- spolupráce na tvorbě nové koncepce vzdělávání dospělých 
- udržení a rozvoj ČLK NA a LŠ VS 
2) oblast organizace 
- zefektivnění práce Krajských kapitánů 
- podzimní sraz K+K bude ve Žďáře 
3) oblast hospodaření 
- ad. naJa – uzavírka hospodaření za rok 2008, termíny hlášení vzdělávacích akcí 
- dosáhnout alespoň vyrovnaného rozpočtu na provoz a administrativu HKVS 
4) oblast PR 
- KP – udržet KP 
- dovyřešení problematiky spolkového časopisu Junáka 
- Web HKVS – modernizace 
- 100 let světového vodního skautingu – (centrální materiály) 
5) oblast závodů 
- Navigamus 2009 
- Koncepce Navigamu 2012 
- Celorepublikové závody 
- 100 let světového vodního skautingu 
- Eurosea 2010 
 
Ad 1) Vzdělávání 

Vodáckému vzdělávání byla věnována hlavní pozornost stávajícího HKVS, který se 
tak snažil naplnit své základní poslání – metodické vedení jednotek Sítě vodních skautů a 
pomoc ostatním, kteří se rozhodnou zapojit vodácké aktivity do skautského programu, popř. 
plnění vodáckých doplňků.  

V gesci výchovných zpravodajů byly vytvořeny dvě pracovní skupiny (zvlášť pro 
skauty a skautky a zvlášť pro vlčata a žabičky), které se podílely na vypracování vodáckých 
doplňků pro nový výchovný program Junáka. Práce na vodáckých doplňcích byly pravidelně 
projednávány s Metodickou skupinou NJ prostřednictvím jejího člena Pavlíka.  

Konkrétním výsledkem je vodácká podoba sešitu Nováček pro vodní skauty a 
skautky a experimentální podoby vodáckých doplňků stezky skautů a skautek, Plaveb 
vodních vlčat a žabiček a Nováčka pro vodní vlčata a žabičky. Všechny experimentální části 
programu prošly zhruba půlročním testováním v mnoha vodáckých oddílech napříč celou 
zemí a na jejich základě bylo vypracováno zadání finální podoby vodáckých doplňků a 
Plaveb. Důležitým faktem je, že se podařilo vymyslet a následně prosadit vlastní symbolický 
rámec pro vodní vlčata a žabičky - fiktivní příběh Žabky a Čolka na lodi Diamond patřící 
jejich dědovi Jackovi - který se tak oficiálně stal třetím symbolickým rámcem výchovného 
programu pro mladší členy Junáka vedle Knihy džunglí a Kouzelné lucerny. 

 



Vzdělávání dospělých směřuje k naplnění vize propojit Kapitánskou zkoušku 
s osvědčením Instruktora vodní turistiky. K dnešnímu datu splnilo podmínky a obdrželo 
toto osvědčení 31 skautů. Úkolem nového HKVS je předložit žádost o prodloužení akreditace 
na MŠMT pro toto státem uznávané vzdělávání.  
Kapitánskou lesní školu pořádá ZvOJ Parvula. V roce 2009 se nenaplnil minimální počet 
účastníků, v letošním roce měla KLŠVS 16  účastníků, všichni úspěšně složili kapitánskou 
zkoušku. 

ČLK VS Námořní akademie pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci s HKVS. V letošním 
roce proběhl tento kurz již po deváté. Jeho tým se postupně obměňuje z řad předchozích 
absolventů a v loňském roce měl XXX úspěšných absolventů, letos ještě čeká účastníky 
závěrečné soustředění a zkoušky. NA si udržuje svůj trend kurzu bez „dávaček“, mj. je jeden 
z mála, který v oblasti hospodaření bazíruje na vypisování cestovních náhrad, činnosti v praxi 
velmi časté. Příštímu HKVS doporučujeme, aby v roce 2011 zapojil ČLK NA do projektu 
Klíče pro život, což se letos pro nevhodný a krátký termín výzvy nepodařilo. 

HKVS též spolupracoval na tvorbě nové koncepce vzdělávání dospělých, mj. usiluje 
o odpovídající zařazení Kapitánské zkoušky do celého systému. Kapitánskou zkoušku stále 
považujeme za důležitou podmínku k vedení oddílu vodních skautů, jsme si však vědomi, že 
její získání musí být po organizační stránce jednodušší. Proto HKVS přistoupil k vytvoření 
její modulové podoby a získávání po částech. Začaly se postupně připravovat skripta a 
zájemci složili první části modulů. Úkolem nového HKVS je pokračovat ve zpřístupnění KZ a 
tím naplnění jedné z podmínek jak Řádu VS, tak Organizačního řádu a systematizace Junáka. 
Před příštím HKVS je rovněž dořešení situace kolem Zkoušky vodáckého minima (Kapka) a 
jejím plnohodnotným začleněním do ŘVČČJ, včetně povinnosti jejího složení pro všechny 
členy Junáka, kteří provozují program na vodě (VRJ s tímto již v tomto roce vyslovila 
koncepční souhlas). 
 Výchovní zpravodajové se také pokusili o změny v organizaci a programu Ústředních 
srazů kapitánů s cílem zvýšit jejich atraktivitu, zapojit více mladých vedoucích a zkvalitnit 
vzdělávací část jejich programu, včetně důrazu na praktické činnosti. 
 
 
Ad 2) Organizace 
HKVS zvolený ÚSK v listopadu 2008 pracoval ve složení   
hlavní kapitán VS  Vladimír Cvrček - Vezír  
zástupce hl. kapitána VS Markéta Babková - Majda  
Přístavný VZ KVS Pavel Bár - Pavlík  
Přístavná VZ KVS Jana Kalčevová - naJa  
Org. zpravodaj KVS Ivan Vokřál - Bimbo  
 
Hospodář KVS  Helena Hanzalová – Borůvka, později Vojta Černík - Datel 
 Zpravodaj pro KD    Aleš Cepek - Kšanďák 
     
předseda RK KVS Roman Patočka - Čajiček 
člen RK KVS Jaroslav Šejnoha – Akela, zemřel  
 náhradou Kateřina Babková - Žížala 
 
Práce HKVS se řídila plánem zasedání jednou měsíčně  
 
V průběhu volebního období se podařilo udržet víceméně pravidelnou činnost HKVS a KVS. 
Hlavní kapitanát se scházel téměř pravidelně   1x měsíčně v průběhu celého volebního 
období. 



Ústřední srazy kapitánů a kapitánek se konaly 2x ročně s rozumným intervalem na jaře a 
na podzim. Podařilo se uspořádat důležité srazy před velkými akcemi v blízkosti místa konání  
(Navigamus 2009). Aby srazy nebyly pracovním setkáním jediné věkové skupiny, byly do 
jejich programů postupně vkládány motivační aktivity pro mladé. I díky jim se podařilo 
zapojit skupinu pracovně nazvanou „30-“ do aktivní tvorby a ověřování vodáckých doplňků a 
dalších materiálů nového výchovného programu vodních skautů. 
 
V souladu se svými pravomocemi pověřoval HKVS konáním akcí různé organizační 
jednotky, což se osvědčilo především u velkých akcí.  Důvodem je organizační náročnost, 
které není schopen HKVS v neúplném složení dostát. 
 
Zásadní pro HKVS bylo naplnění nového řádu sítě VS - především metodického řízení 
vodních skautů. Během na dlouhou trať je zkvalitnění práce krajských kapitánů jako 
součásti jak HKVS, tak KRJ. Nikoli proklamace, ale potřeby praxe vyvrátily pověru, že „my 
krajské kapitány nepotřebujeme“. HKVS vydal Vyhlášku o dalších právech a povinnostech 
krajských kapitánů (tzv. Statut krajských kapitánů) s cílem zlepšit jejich práci. 
 
Vedle tohoto vyřešení problémů s vlastnictvím prototypu a  dalšího trupu SEVERKY,  řešení 
využití TORTUGY nebo vyslání delegátů na EUROSEA 2008 vypadá jako drobnost, byť 
zabírala velice času a úsilí zúčastněných. 
 
Dluhem kapitanátu vůči vodním skautům a současně dluhem organizačního odboru Junáka 
vůči Hlavnímu kapitanátu je dotažení registračního serveru SkautIS, aby odpovídal námi 
předkládaným požadavkům.  
Podle informací z registrace je v roce 2010 registrováno 3255 vodních skautů, z toho 30 do 6 
let věku, 1733 do 15, 341 do 18, 557 do 26 a 594 nad 26 let ve 169 oddílech a 28 přístavech. 
 
Ad 3) Hospodaření 

Zpráva o hospodaření za období 1. 10. 2008 až 30. 9. 2010 
 
Podrobný přehled jednotlivých položek hospodaření v letech 2008 a 2010 je součástí 
výročních zpráv Kapitanátu vodních skautů. Zde tedy uvádíme pouze stručný přehled formou 
tabulky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V uvedeném období KVS hospodařil relativně hospodárně. 
 
Objem finančního majetku (pokladna a běžný účet) KVS za uvedené období vzrostl o více 
než 30 tisíc Kč.   

Stav k 1.10.2008 Stav k 30.9.2010 Změna

pokladna
běžný účet
dlouhodobý majetek
zásoby -444,40 Kč
pohledávky 0,00 Kč
nesplacené závazky

CELKEM

22 163,00 Kč 1 366,00 Kč -20 797,00 Kč
11 095,49 Kč 62 216,70 Kč 51 121,21 Kč

313 361,10 Kč 254 622,25 Kč -58 738,85 Kč
4 825,40 Kč 4 381,00 Kč
5 818,00 Kč -5 818,00 Kč

-66 240,00 Kč -55 000,00 Kč 11 240,00 Kč

291 022,99 Kč 267 585,95 Kč -23 437,04 Kč



 
Hodnota dlouhodobého majetku klesá jen na základě odpisů. Na začátku roku 2010 uvedl 
KVS účetně do provozu I dlouho vyvíjenou Severku. 
 
Kapitanátu byly splaceny veškeré pohledávky a výše nesplacených závazků KVS i nadále 
klesá. Vsoučasné době věříme, že KVS bude schopen do konce roku (nejpozději v průběhu 
roku následujícího) uhradit veškeré své závazky a do následujícího kalendářního roku již jít 
s vyrovnaným rozpočtem. 
 
Ad 4) Public relation 
Problém se ztrátovým financováním Kapitánské pošty byl vyřešen těmito způsoby: 

- V rámci HKVS byly rozděleny zodpovědnosti za časopisy pro jednotlivé věkové 
skupiny vodních skautů.  

- Kapitánská pošta přešla z papírové na elektronickou verzi, která svým obsahem i 
vzhledem předčí očekávání 

- V nesnadné spolupráci s TDC jsou vydávány přílohy Skauta-Junáka a Světýlka – 
Mod/kré stránky pro vlčata a žabičky a Mod/kré stránky pro skauty a skautky. 
Metodická témata jsou u všech těchto tří periodik koordinována. Hlavnímu kapitanátu 
vadí, že zejména Mod/kré stránky jsou dodávány pouze těm odběratelům spolkových 
časopisů, kteří jsou z registrováni u vodních oddílů; navíc se stále objevují případy, 
kdy tato čísla, draze dotovaná z neziskového rozpočtu KVS, nedocházejí k cílové 
skupině. 

- Velkým úspěchem celé naší Sítě VS jsou inovované webové stránky, které pomáhají 
napravovat výše uvedené zádrhele, jsou opravdu funkční, vzhledné a navštěvované 

 
Ad 5) Závody a velké akce 
Beze sporu největší akcí byl Navigamus 2009, který měl dosud největší účast ze všech dosud 
pořádaných setkání tohoto typu. Opustit tradici pravidelného setkávání vodních skautů, pro 
mnohé již často na postupné úrovni vlče – skaut – rover – dospělý by bylo chybou. Jestliže 
Síť VS počtem odpovídá junáckému kraji, pak jen málo krajů nabízí svým členům setkání a 
možnost výměny zkušeností tisícovky účastníků všech věkových skupin. Proto na tomto srazu 
předložíme návrh na Navigamus 2012. 
 
Z celostátních závodů si uchovala kontinuitu Skautská regata SKARE, která byla v letošním 
roce konána v gesci moravskoslezských kapitánů na Hlučínské štěrkovně. Bohužel se letos 
pro malý počet účastníků nekonala Skautská pádla SKAPA. Zájem o běžné akce tohoto typu 
se bohužel zmenšil na minimum, jakoby technika a rychlost běžného pádlování na lehké vodě 
byla podceňována. Že si tyto dovednosti podcenění nezaslouží, ukázal průběh letošního 
Závodu přes tři jezy. 
Pokud si vzpomínáte na průběh předchozího volebního ÚSK, víte, že otázka organizace či 
financování závodu v roce 2008 byla nepříjemnou výzvou hlavnímu kapitanátu a následně 
pražským skautům. Poznamenávám zde, že po tomto srazu byly z účtu KVS uhrazeny 
požadavky 4. přístavu Jana Nerudy Praha. 
Současní organizátoři jsou soustředěni kolem skautského střediska Dvojka Modřany a 
potvrzují tak, že pražský závod se bez pražských organizátorů neobejde. Pražský tým však při 
samotném zajištění závodu v den jeho konání potřebuje v budoucnu větší personální podporu 
i z jiných míst republiky. Letošní náročný (a věřím, že s odstupem času i úsměvný) průběh 
prokázal velký zájem. Poučení a závěry pro jeho další ročníky, event. úpravy pravidel budou 
projednávány na tomto srazu a zejména na pracovních poradách organizátorů včetně HKVS. 
 



Záměrem HKVS nebylo uspořádat celostátní oslavy 100. výročí vzniku vodního skautingu, 
ale podněcovat tato připomenutí na vodáckých krajích, přístavech a oddílech.  Podle 
informací, které HKVS má a podle prezentace v Kapitánské poště se to však podařilo jen 
z části (kraji Vysočina, Plzeňskému a Libereckému). 
 
Velkou akcí bylo 10. setkání evropských vodních skautů Eurosea, jehož uspořádáním po 
zvážení nabídek pověřil HKVS Plzeň. Jako dosud vždy, zhostil se její organizační štáb tohoto 
úkolu zodpovědně, s plným nasazením a příznivým ohlasem z řad zahraničních účastníků. 
Organizátoři i čeští účastníci prokázali, že v rámci Evropy patří český vodní skauting nejen 
k početně nejsilnějším, ale svou výchovnou a metodickou činností k úspěšným.  
Za zápor považuje HKVS malou účast delegátů z jednotlivých českých krajů a malou podporu 
ze strany zahraničního odboru Junáka. Eurosea svým významem blízké Evropské skautské 
konferenci, Mootu a dalším zahraničním setkáním, si zasloužilo větší aktivní pozornost. 
 
Závěry a vize 
Odstupující HKVS se soustředil na plnění účelu Sítě vodních skautů: 
Tvořit a zajišťovat koncepci a provádění specifických forem výchovy vodních skautů a 
skautek v rámci systému výchovy mládeže v Junáku. Působnost sítě VS tedy spadá zejména 
do oblastí: 
a) tvorba koncepce vodácké výchovy dětí i dospělých, 
b) zajišťování kvalifikace a metodické vedení činovníků vodních skautů, 
c) sledování bezpečnosti a poskytování metodické pomoci při vodních aktivitách 
d) kontaktů a spolupráce s vodními a námořními skauty v zahraničí a 
e) kontaktů s ostatními subjekty v oblasti vodních sportů, dopravy, bezpečnosti a životního 
prostředí. 
 
Svému nástupci předává řadu úkolů daných dlouhodobou vizí Hlavního kapitanátu VS: 
Zkvalitnění řídící a metodické činnosti vůči jednotkám vodních skautů, v oblasti bezpečnosti 
při činnosti na vodě i vůči celému Junáku.  
 
Zejména pak: 

- dokončit a vydat finální podobu vodáckých doplňků Stezek skautů a skautek,  
- dokončit a vydat finální podobu Plaveb vodních vlčat a žabiček, vč. Nováčka pro 

vodní vlčata a žabičky 
- dále spolupracovat a realizovat vodácké varianty dalších prvků nového výchovného 

programu Junáka, na nichž se v současnosti pracuje či začíná pracovat (hodnocení 
kvality, odborky, podpora rádců/kormidelníků, roverský program, předškoláci, ad.) 

- spolupracovat na další inovaci vzdělávání činovníků s cílem zkvalitnit vodácké 
vzdělávání (nejen) vodních skautů  

- dokončit střední stupeň Sítě vodních skautů (krajské kapitány) jako funkční a účinný 
nástroj metodického vedení oddílů vodních skautů a metodické pomoci krajským 
radám Junáka pro pořádání vodních aktivit 

 
Tyto úkoly jsou z valné části započaty, k jejich dokončení je však ještě zapotřebí času a 
aktivity vodních skautů řízených Hlavním kapitanátem. A k tomu přejeme hodně sil, 
optimismu a účinné spolupráce. 
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