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Kapitáni a kapitánky! 
Nejsem Zlatý slavík, abych měl dopředu připraveno prohlášení o svém překvapení, že 

jsem zvolen po třicáté. 

Chci proto nejprve veřejně a hlasitě poděkovat všem, kteří se na práci HKVS nadále 

nebudou podílet přímo, především Miloslavě Šilarové – Bédě a Michalu Mertensovi – 

Myšákovi. Pavlu Kolářovi – Professeurovi děkuji za jeho ochotu dokončit svou úlohu 

výchovného zpravodaje v roli vedoucího výchovné komise. 

Tuším a vím, co čeká Hlavní kapitanát vodních skautů, do jehož čela jsem byl vámi zvolen. 
Vím také, že složením současného HKVS se všichni musíme spoléhat na dobrou práci 
krajských kapitánů a na dobrou práci komisí a sekcí HKVS. 
Jedna komise musí zpracovat vodácké doplňky skautské výchovy a vzdělávání činovníků 

tak, aby naplnily záměry, které má Junák jako celek při naplňování Charty skautingu. 

Děkuji všem, kteří se k práci hlásí a děkuji těm, kteří to umožňují vytvořením e-mailové 

konference, i těm, kteří budou výstupy z konference shrnovat a zpracovávat. Děkuji těm, 

kteří budou ostatní podněcovat, aby diskuze na této konferenci nezačala skomírat.   

Jiná komise musí udržovat a rozvíjet to, co nás odlišuje od ostatních, tedy vodní sporty 

jako naši součást skautské výchovné metody. Děkuji všem, kteří připravují kalendárium 

našich akcí, kteří pro ně připravují organizační, technické a hlavně metodické zázemí. 

Protože je současný HKVS zvolen v zjednodušené podobě, roste úloha krajských kapitánů. 

Ti musí být v kontaktu s oddíly svého kraje a udržovat vodáckou vzájemnost, předávat 

informace z HKVS k oddílům a zpět, plnit úkoly metodické sítě vodních skautů a 

připravovat oddíly VS na předsněmovní diskuzi XII. valného sněmu Junáka 2008, která se 

bude týkat naplňování Charty českého skautingu. Od komodorů očekávám nejpozději do 

konce května písemnou zprávu o jejich zvolení nebo znovuzvolení krajskými sněmy 

vodních skautů v rozmezí posledního roku, tj. od Navigamu 2006 do konce května 2007. 

Každému komodoru k jeho zvolení blahopřeji a současně děkuji za ochotu podílet se na 

funkčnosti sítě vodních skautů. 

V souladu se svým přesvědčením, že ač si hrajeme na velitelský princip odshora dolů, je 

odshora dolů naší povinností služba, tj. služba výchovným jednotkám, slibuji vám, 

kapitáni a kapitánky, svou věrnost a oddanost v novém funkčním období. 

Váš Vezír 
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Bratři  
(aneb Kalousek je jednička) 
 
Ještě nedávno se tomu říkalo obscénní či vulgární gesto. Dnes již všichni víme, že je to ohodnocení kvalit 
předního českého politika. Jen nějak nevím zda ve smyslu původního významu onoho gesta coby falického 
symbolu. 
Nebyl jsem na posledním srazu K+K, ale znáte to. Tady se hned všechno rozkecá. Takže pochopitelně vím, že 
byla řeč i o příštím Navigamu. A byl vznesen důrazný protest proti navrhovanému libretu. Zajisté, vznikla 
tradice za libreto používat události z námořní historie. Jenže je to pouze tradice. Pokud ji někdo začne povyšovat 
na dogmna, je to špatně. 
Ač tradice ctím a trošičku se ohlížím ke kořenům, mnohé z nich jsem sám boural. Právě ty v dogma přerůstající. 
Zažil jsem si dost, když jsem chtěl se smečkou brát inspiraci u indiánů a ne u námořníků. Jejky, to bylo špatně. 
Vodácký tábor bez lodního stožáru? Nemyslitelné. A bez lodního zvonu odbíjejícího čas? Kacířství hranice 
hodné. Kupodivu, hodně námitek jsem slyšel od bratří, kteří na plachetnici nesednou a splouvají řeky na kanoích 
(již slovo kanoe je z algonqinské jazykové skupiny) nebo kajacích (pro  změnu inuitský termín).  
To když jsme se rozhodli, že basebalové kšiltovky jsou praktičtější než bonbonky (ne mlsek ale pokrývka hlavy 
USS Navy), stačilo chodit po Želivu celý víkend v čepicích a nechat se upozorňovat, že v místnosti se čepice 
sundává. Tedy bráno do důsledku, podle Gutha Jarkovského se smeká klobouk, čepice ne, ale nešť. Účelu bylo 
dosaženo. Kolem nedělního poledne tehdejší krojová komise vyměkla a čepice nám povolila. 
Nevím, zda zdogmatizované tradice jsou jen českou libůstkou. Miluje je ale celá společnost, skauti zvlášť. Kdo 
by si vzpomněl  na všechny odkazy, že BP či ABS tohle takhle nedělali.  
Jako třeba radioskauting. Před několika lety bratr starosta odmítl takovouto aktivitu podporovat. Protože proč jo, 
když si otcové zakladatelé nevysílali. Popravdě ani nemohli, neboť nevím sice jak daleko byl Marconi, ale 
českým skautům byla tato aktivita tehdy vzdálená v čase. A vidíte, prosadil se. Tedy radioskauting. Navigamus, 
Orbis a další velké akce by dnes bez Páji a jeho dráteníků nebyly možné, (když už se Amateur stáhl do ústraní.) 
Paralelní sítě, na kterých komunikují jednotlivé organizační složky a radiouzel, který předává zprávy ze sítě do 
sítě, ocení každý, kdo stál v zákulisí kterékoli podobné akce. 
Pokud bych si chtěl přihřát vlastní bramboračku, potřeba Skautského záchranného týmu byla též některými 
čelnými bratry a sestrami kdysi zpochybňována. A když se zrodil, najednou se ukazuje, že není tak zbytečný. A 
to i přes to, že Základové Junáctví preferují jako transportní prostředek stoličku před vakuovou matrací. Alespoň 
tak soudím z toho, že o matraci se v bibli českého skautingu nepíše. Potřebu a užitečnost SOS netřeba 
komentovat, ač jí dosud  mnozí nevěří. 
Jak jsem se doslechl, byl Sidibád Námořník odmítán poměrně razantně jako nevhodný. Ech co, má cenu hledat 
v každé báji reálný základ? Nebo stačí pouhé konstatování, že pohádky jsou mnohdy krásnější a inspirativnější, 
než strohá historická fakta? První Navigamus byl věnován Dni D bez ohledu na to, že námořnictvo netrefilo pláž 
Utah o několik mil a Roosevelt byl nucen riskovat, že posily budou vysazovány na správné pláži se všemi 
důsledky. Rangers na Pointe du Hoc hynuli naprosto zbytečně, protože útočili na děla, která tam nebyla. Přestože 
z přístavů Mulberry se povedlo postavit jediný. Ten u Arromanches. Takže také tak trochu legenda, protože 
dějiny píše lepší meč. 
Sidibád Námořník byl plavec a jeho dobrodružství se jako libreto pro skauty hodí. Vždyť skauting je hra. I 
s vážnými historickými fakty zacházíme velmi volně. U Guadalcanalu v našem pojetí zvítězil Jamamoto a ne 
Nimitz. Takže i strohou historii jsme tedy posunuli do polohy legendy. 
Já bych si proto dovolil nabídnout libreto pro Navigamus již přespříští. Vždyť Odysseus nebyl jen lstivým 
bojovníkem, ale také plavcem, který procoural značnou část Středozemí. No dobře, vynecháme motiv 
nemanželského syna, kterého měl s Kirké. Nebo že bychom ho využili k osvětě plánovaného rodičovství a 
chráněného sexu? 
Okouzlil mě i návrh uspořádat Navigamus čtrnáctidenní. V létě. A krásný. A  bez falešných sobů. Ve fázi 
příprav skutečně stačí sehnat jen o pár milionů navíc, ostatní práce bude asi tak stejně. 
Kdo na nějaké podobné akci byl, nejen jako účastník či průvodce bařtipánů, ví, jak jsou týlové složky utahané po 
čtyřdenním Navigamu. Kdo z nás byl na Orbisu, který byl desetidenní, ví, jak vypadali poslední den sosáci, 
kuchaři, my, skladníci i štábní krysy. Mohu-li mluvit za MASH, vzpamatovávali jsme se téměř celý podzim. A 
to jsme odjeli v neděli. Zub s bratry bratry, sestrou matkou a několika zoufalci likvidovali areál do čtvrteční noci. 
Představa, že se organizační námaha vyplatí, když bude dlouhý Navigamus přesunut na prázdniny a zahrnut do 
táborů, je daleko za hranicí bájí. Na tábor by tam jel blb. Na návštěvu z tábora, pokud by nebyla dosažitelnost 
pěším pochodem, snad jen majitel teleportu. Takže krach, dluhy, ostuda. Ještě že jsou vodní skauti rozumní. 
Inu Kalousek je jednička. 

Jezevec  
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Vavrdův memoriál 
Fyzická zátěž:  5 
Psychická zátěž:  4 
Čas na přípravu:  1-2 hodina 
Instruktorů na přípravu: 4 
Čas na hru:  1 hodina 
Instruktorů na hru: 5 
Počet hráčů:  3-6 družstev po 7 členech 
Věková kategorie: I-IV 
Prostředí: hodně členitý terén, balvany, svahy, potok 
Denní doba: dopoledne, odpoledne 
Roční doba: léto 

Materiál: 
pro každé dr. jeden starý (i nepojízdný) bicykl, který může přijít k újmě (nejsou-
li kola, lze použít s menším efektem koloběžky, v krajním příp. použijeme metr a 
půl dlouhá polena o průměru cca 30 cm), krepový papír na fáborky 

 
Cíl: 
Rozvoj fyzické vytrvalosti, týmové spolupráce, cvičení vůle při překonávání nesmyslené dřiny. 
Charakteristika: 
Závod družstev. Jeden hráč z dr. absolvuje náročnou trať, aniž se dotkne země. Ostatní hráči mu pomáhají při 
zdolávání překážek. 
Libreto: 
Znali jsme jistého Vavrdu, byl to blázen do cyklistiky, na kole byl schopen jezdit za každého počasí a vždycky 
se chlubit, jaký nejtěžší terén to zase projel. Snad jezdil i nějaké cyklokrosy, ale to nevíme přesně. Rovněž tak 
není známo, zda ještě žije, či zda třeba nezapadl do nějaké bažiny při zdolávání toho super nejtěžšího terénu. A 
právě na jeho počest se jezdí tento cyklokrosový memoriál, který nese jeho jméno. 
Realizace hry: 
V terénu vytyčíme tu nejnesmyslnější trasu, jakou si pro jízdu na kole dovedeme (ale spíš vůbec nedovedeme) 
představit. Má vést po strmých svazích, přes skaliska, padlé stromy, potokem i hlubokou vodou. (Při premiéře 
vedla trať přes říčku, kde bylo po prsa vody). V žádném případě nesmí chybět hluboké bláto. Okruh nemá být 
dlouhý (cca 400 m) a má být přehledný, aby o sobě měli závodníci přehled. Vavrdův memoriál je závodem 
družstev. Jeden člen dr. sedí na kole a tak absolvuje celou trať. Ostatní členové družstva trať absolvují s ním a 
pomáhají mu jakýmkoli způsobem trať projet. Hlavní fór závodu spočívá v tom, že závodník na kole se po celou 
dobu nesmí dotknout nohou (nebo jinou částí těla) země! Start závodu je hromadný, odehrává se mimo terén na 
slušné cestě či silničce, na které se dá na kole normálně jet.Na pokyn startéra vyběhnou "jezdci" všech družstev 
pro svoje kola nachystaná na silničce asi 100 m daleko. Doběhnou ke kolům, nasednou na ně a dojedou zpět do 
místa startu. Tam teprve začíná vlastní cyklokrosový závod a tam se k němu přidají ostatní členové jeho dr. a 
snaží se ho celou trasou provézt, prostrkat či pronést. Stane-li se přece jen, že jezdec z kola spadne či se dotkne 
země, musí na tomto místě dr. počkat, až ho předjedou všechna ostatní družstva a zařadí se na poslední místo. 
Takovýchto dotyků země však může mít každé dr. maximálně 10, jinak je diskvalifikováno. Stejně jako u 
cyklokrosu krouží závodníci na trati několik kol. Doporučuje se vyhlásit závod na 40 minut + 2 kola. Věřte, že 
toho budou mít všichni dost. Máte-li skupiny velmi silných a otrlých jedinců, závod klidně prodlužte. Budete mít 
potom o to více důvodů před nimi utíkat. 
Metodické poznámky: 
Cyklokrosový okruh musí být opravdu velmi náročný. Jedině tehdy totiž dojde k tomu, že lidem začne být 
všechno jedno a začnou brát závod jako geniální recesi. Při uvádění závodu musíte vynaložit veškerou fantazii, 
sehrát úvodní scénky z cyklokrosového závodu, mít nějakého šíleného Vavrdu atd., aby bylo dostatečně jasné, že 
jde o recesi. Závodní okruh nesmí být do poslední chvíle znám! Dokonce ještě v okamžiku, kdy dr. se svým 
cyklistou vjíždějí do terénu, by závodníci neměli tušit, co je čeká (okruh tedy nepředstavujeme předem, musí být 
přesně vyznačen fábory a podle nich závodníci jedou). Jízdní kola samozřejmě přijdou k úhoně. Asi bude těžké 
sehnat taková, u kterých to nebude vadit. Nebudou-li k dispozici, sežeňte staré dětské koloběžky. Nemáte-li a ni 
ty, použijete metr a půl dlouhá polena, na kterých budou závodníci sedět a ostatní je ponesou. Start potom budete 
muset změnit, ale ten je zde jenom pro to, aby na terénní okruh nevjížděla všechna dr. současně. Pro tu správnou 
srandu se však vyplatí vynaložit čas na hledání po venkovských kůlnách a nějaké to staré kolo najít. Podle 
morální vyspělosti závodníků může (ale nemusí) jít s každým družstvem jeden rozhodčí kvůli kontrole 
dodržování pravidel. Po skončení závodu nezapomeňte rychle utíkat, účastníci jsou i po této drsňárně překvapivě 
rychlí. 

-M- 
zdroj: Zlatý fond her II/Praha, Portál 1998 
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Pohledávky Kapitanátu vodních skautů za přístavy 
k 27. březnu 2007 

Zvláštní příspěvky na rok 2005 na základě vyhlášky KVS č. 2/2005 
 

Příspěvky 2005 Číslo 
jednotky 

Město 
 Kč datum/doklad

pohledávka 
za přístavem Reg. členů 

111.05 Praha 1    800 Kč 88 
112.02 Praha 2    180 Kč 18 
112.99 Praha    150 Kč 15 
116.06 Praha 6    120 Kč 12 
116.74 Kralupy nad Vltavou    70 Kč 7 
217.10 Mladá Boleslav  280 Kč 28 
218.07 Poděbrady    400 Kč 40 
311.04 České Budějovice    1 080 Kč 108 
313.03 Dačice    470 Kč 47 
317.14 Veselí n/Luž.- Pod parkem    630 Kč 63 
412.11 Karlovy Vary    180 Kč 18 
423.01 Terezín    590 Kč 59 
424.02 Louny    230 Kč 23 
521.01 Třebechovice pod Orebem    170 Kč 17 
534.03 Česká Třebová    320 Kč 32 
611.05 Přibyslav    320 Kč 32 
713.05 Prostějov    80 Kč 8 
722.01 Uherské Hradiště    520 Kč 52 
723.05 Ostrava - Poruba    350 Kč 35 
723.08 Ostrava - Poruba    390 Kč 39 
724.11 Hranice    90 Kč 9 
813.01 Karviná    180 Kč 18 
813.02 Havířov    440 Kč 44 
 Pohledávka celkem:        8.040,- Kč 
Příspěvky zasílejte nebo ukládejte hotově na účet u eBanky č. 666 55 333/2400, jako variabilní symbol uveďte 
95xxxyy (kde xxxyy je číslo přístavu nebo střediska). 
 

Zaplacené příspěvky KVS za rok 2007 (k 27.3.2007) 
       

Příspěvky 2006 
Číslo 

jednotky Město Kč datum/doklad 

pohledávka 
za 

přístavem 
Reg. 
členů

Reg. 
oddílů 

117.33 Praha 7, Zlatá kotva 340 Kč 23.03.2007/ZP01 0 Kč     
216.08 Neratovice 980 Kč 24.03.2007/ZP03 0 Kč     
218.03 Milovice, 9. OVS 190 Kč 24.03.2007/ZP04 0 Kč     
323.09 Plzeň, Omaha 1 530 Kč 24.03.2007/ZP06 0 Kč     
512.01 Jablonec nad Nisou, Křišťál 550 Kč 24.03.2007/ZP02 0 Kč     
513.10 Liberec, Maják 540 Kč 24.03.2007/ZP05 0 Kč     

  4 130 Kč CELKEM 0 Kč   
 
Příspěvky zasílejte nebo ukládejte hotově na účet u eBanky č. 666 55 333/2400, jako variabilní symbol uveďte 
97xxxyy (kde xxxyy je číslo přístavu nebo střediska). 
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NÁMOŘNÍ AKADEMIE 
NEWS 

Přípravný víkend ve Znojmě 
 
Leckterý námořník dobře ví, že i ta nejlehčí plavba se musí naplánovat. A jelikož na to 

nezapomíná ani přípravná četa lodi Walrus, povyprávím nyní o pár dnech strávených ve Znojmě, aneb 
přípravném víkendu NA 2007. 
 
 
16. března, léta páně 2007 
Jako každý den, ve kterém mám odcestovat na Námořní akademii, i tento začal nevesele. Po té, co jsem přetrpěla 
dobu školní, se svými zavazadly se téměř nesetkala, málem mi ujela tramvaj a nedokázala na moderním 
vynálezu zvaném automat naťukat správné 
požadavky pro jízdenku, jsem si myslela, že už mě 
opravdu nic nerozhodí. Avšak po té, co jsem v klidu 
vystoupila, s hrůzou jsem si uvědomila, že se moje 
zastávka jmenuje nějak jinak. Inu, nezbývalo mi nic 
jiného, než na moji vytouženou stanici doběhnout a 
doufat, že zde můj spoj dosud bude stát. Zbytek cesty 
již proběhl, opominu-li drobné bloudění v Praze a 
posledních pár kilometrů cesty v dá se říct 
„neovladatelném“ vozidle, téměř v normálu.  
Ve Znojmě na nás již čekala početná skupinka Bolků, 
Lolků i důstojníků a proto jsme se ihned po veselém 
přivítání vydali do klubovny. Zde jsme se seznámili 
se základem libreta, odevzdali vypracované hry, 
podebatovali, ukojili naše žaludky a šli spát. 
 
17. března, léta páně 2007 
Po vydatné snídani jsme se opět pustili do práce. Tvoříme, přemýšlíme, debatujeme i kritizujeme. Ale výsledky 
stojí za to! Následuje hra na šestý smysl a poté začneme s přípravou oběda. Na to se tým bocmanů vydává za 
památkami a skvostnými úkazy města v napínavé hře, při které omrznou uši nejednomu otužilci.  
Poté následují opět povinnosti, které však netrvají tak dlouho, neboť se přiblížil čas večeře. Každý se opět 
stravuje po svém a některé vymlsané jazýčky dokonce zavítají do tamější restaurace, kde si naplní svá břicha 
k prasknutí. Mezitím se skupinka lidí vydá za večerní zábavou na kulečník a ostatní, bráníc se únavě, začnou hrát 

všelijaké hry – rozhýbávají těla „fotbálkem“, tancují, 
utíkají před upíry a vřeští při hrůzném pohledu jiným 
do tváře. Nakonec si ještě zahrají na „dopravní 
značky“ a poté, co se vrátí i ostatní, uléhá většina 
z nás na kutě. Ostatní prohlíží nejrůznější fotky z akcí 
a skvěle se baví až do velice pozdních nočních hodin. 
 
18.  března, léta páně 2007  
Vstáváme brzo a pouštíme se do závěrečné fáze 
plánování v tomto víkendu. Shrnujeme informace, 
namáháme hlavy a domlouváme se. Následuje 
neradostné balení, vaření oběda, procházka městem a 
uklízení.  
A je tu konec. Lidé se postupně loučí a odcházejí dle 
svých spojů, až nakonec dojde řada i na nás. 
Zamykáme, nasedáme do auta a odjíždíme směr 

domov plni velkých plánů naší další plavby… 
bocmanka Káťa 
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„D e s a t e r o“  pro všechny 
 
Protože Severočeské družině Svojsíkova oddílu Junáka přicházejí požadavky na zakoupení výtisků 
„Desatero skautského zákona“, byl projednán v tiskárně dotisk nákladu i v menším počtu výtisků. 
Náklad 3. vydání 1000 ks byl již rozdán a mají ho zdarma všechna střediska Junáka v Severočeském 
kraji. Vydání totiž zaplatil „Liberecký kraj“ a to zásluhou svého hejtmana Petra Skokana. (Řekl mi: 
„Ještě dnes vzpomínám, jak jsem prožil v klukovských letech šťastné dny ve skautském táboře ve 
Stvolínkách na Českolipsku“). 
Kdo bude mít zájem o „Desatero“(Oddíly, střediska, ORJ, KRJ, i jednotlivci), mohou zaslat objednávku 
na adresu: 

Jiří Řeháček, Nová ul. 247 Mimoň 471 24 
Tel: 605 947 745,  E-mail: jiri.rehacek@centrum.cz 

Jeden výtisk z dotisku stojí 24,-Kč a bude možno výtisky příležitostně vyzvednout buď  v Mimoni, nebo 
je zašleme poštou na uvedenou adresu. K ceně je ale nutno připočítat ještě poštovné, proto je lepší 
objednávat více výtisků najednou. Proplacení může být přímo, poštovní poukázkou a nebo na dobírku 
– podle dohody.  
Pro lepší informaci o potřebnosti brožurky „Desatero“ pro nováčky, rádcovské a čekatelské kurzy, 
uvádíme článek z časopisu „Skauting“ č.1 z roku 1999. Desatero je také ústředím Junáka doporučeno 
jako vhodná literatura pro vůdcovské zkoušky a propagaci skautingu. 

Se stiskem levice Mimoňský Balů 
_________________________________________________________________________________ 

P r o b l é m  propagace skautského hnutí 
 
Stále si někteří činovníci stěžují na malou propagaci skautského hnutí, proto se chceme 

podělit o to, jak ji v našem středisku řešíme my. Využili jsme toho, že Tiskové a distribuční centrum 
Junáka vydalo před časem brožurku „Desatero skautského zákona“ od Jiřího Řeháčka – Balůa.  

Původně jsme tuto publikaci dávali našim junákům při slibu, kdy se na poslední straně 
podepisoval vůdce oddílu a slibující, který tak získal památku na celý život. 

Nyní tuto knížečku dáváme již nováčkům, když vstupují do oddílu. Tímto se tato publikace 
dostane i k rodičům a jejich prostřednictvím i k jejich známým, a tak dobře propaguje skautské ideály. 
Dozvědí se nejenom o skautském desateru, ale také o slibu, hymně, heslu, příkazu, dějinách a historii 
Junáka. V brožurce se připomínají vhodná přísloví – pravdy, významné osobnosti našich dějin, jako 
vzory pro plnění jednotlivých bodů skautského zákona. 

Dát tuto publikaci nováčkům se nám osvědčilo jako dobrá a účinná propagace skautského 
hnutí, která nás nestojí mnoho peněz. Konečně, můžete se o tom přesvědčit sami. 
Stopař -  „Skauting“ č.1/99 

 
 

Programové prohlášení Hlavního kapitanátu vodních skautů 
ze dne 26. 3. 2007 

Hlavní kapitanát vodních skautů jmenuje zpravodajem pro výchovu bratra Pavla Koláře – Professeura a 
zpravodajem pro metodiku bratra Prokopa Jíchu - Sama a pověřuje je řízením pracovních skupin.   
 
Hlavní kapitanát vodních skautů se v následujícím volebním období zaměří na: 

- úpravu Řádu VS 
- modernizaci vodáckých doplňků skautské výchovy a vzdělávání dospělých. 

K tomu využije aktivní práce komise výchovné a komise metodické. 
Zavazuje se aktivně účastnit předsněmovní diskuse 9. VSJ. 
Jednotlivé úkoly rozpracuje do dílčích úkolů na svém 1. zasedání dne 13. 4. 2007. 
Pro svou aktivní metodickou činnost využije i nadále srazů a seminářů KVS: 

- Pořádaných 2x ročně 
- LŠ a LK VS 
- Inovace webových stránek 
- Uspořádá setkání VS Navigamus 2009. 

Úzkou spoluprací s KD pověřuje bratra Aleše Cepka – Kšanďáka. 
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Vezír: 
Bratr Sten připustil eventuální využívání pohádek pro Navigamus. Společné hodiny na zámku v Chroustovicích 
mně cosi připomněly: 
  

Trpasličí piráti 
 
Trpasličí piráti jsou vládci oceánu. Nikdo o tom neví, neboť jsou tak malí, že si toho ještě nikdo 
nevšiml, deseticentimetrový pirát platí za kolohnáta. Namísto rukou mají malé železné háčky, místo 
skutečných dřevěné nohy. Rodí se s knírem, páskou přes oko a kloboukem. Živí se řasami a 
rybičkami, na které si mohou troufnout – sardelkami nebo malými mořskými ráčky, v nouzi 
nepohrdnou ani planktonem. Pijí nápoj ze třtinového cukru a šťávy z mořských řas, který dává křídla 
jejich fantazii a rychlost jejich jazyku, přestože neobsahuje žádný alkohol. Trpasličí piráti mnoho 
nesnesou. 
 
Plaví se po mořích v maličkých člunech a neustále hledají loď, kterou by mohli přepadnout, 
příležitostně i zaoceánské koráby. Jejich úsilí zpravidla nikdo nezpozoruje. Zahákují se a pak jsou 
taženi, dokud to nevzdají. Jindy pálí ze svých nepatrných kanónků, jejichž koule nikdy nedosahují 
svého cíle a po několika metrech padají do moře. Za celou historii námořní plavby neukořistili žádnou 
loď. Protože nikdy nic neukořistí, rádi vedou velkohubé projevy, zejména o úspěšných přepadech a 
tučné kořisti. Přes či právě pro svou neškodnost se trpasličí piráti rádi předvádějí krvelačně a drsně. 
Dalo by se skoro říci, že jsou vychloubační. Když se potkají dva trpasličí piráti (což se na lodi, která je 
jich plná, stává neustále), pak si s velkými gesty a mnohým křikem navzájem vypočítávají všechny 
obchodní lodi, které údajně poslali ke dnu, a vytahují se, kolik nevinných námořníků přivázali pod kýl 
nebo donutili skočit z paluby. Neznají nic horšího než nudu. Jakmile se některý z nich nudí, vypadá 
ztrápeně, vzdychá, naříká, hrozí nebi svou protézou, škube si vlasy a mnohdy i šaty. Tím se situace 
ovšem zhoršuje, neboť potom naříkají nad svou roztrhanou garderobiérou. Vládne mezi nimi neustálý 
nářek a sténání. Když nenaříkají, vychloubají se. Když se nevychloubají ani nenaříkají, hulákají své 
pirátské písně.  
 
Žádná vlna jim není dost vysoká, žádná bouře dost divoká, žádný vír dost vířivý, aby mu 
nevzdorovali. Co by běžně velkou loď stáhlo pod vodu, pro ně není nebezpečné. Jedna obrovská vlna 
se jim promění ve spoustu droboučkých vlnek, kterými pokojně proplouvají. Reagují na každý pohyb 
moře, na každý závan větru, každé zhoupnutí lodi a vždy vědí, co udělat dál. Nikdo nerozkazuje, 
všichni si jsou rovni, jsou v neustálém pohybu. Točí kormidlem, rozvinují a svinují lana, šplhají 
vzhůru a zase dolů po stěžních jako veverky, obrovskou rychlostí vytahují a stahují plachty, jako jeden 
muž se vrhají na levobok, pravobok, příď nebo záď, aby vyrovnávali náklon lodi. Neustále na sebe 
pokřikují, ale ani na vteřinu přitom nezapomínají hulákat své pirátské písničky. Dokonce přitom vždy 
jeden neustále drhne palubu. 
 
Drhnutí paluby mají za velké umění. Dřevo paluby se musí blýskat zbaveno každé hladové baktérie, 
ale nesmí být vyleštěno příliš, aby se na ní na svých tenkých dřevěných nožičkách udrželi. Ideálním 
prostředkem k mytí podlahy je mazlavé mýdlo s lehkým podílem písku. 
K navigaci Trpasličí piráti nepoužívají technické pomůcky, ani kompas. Řídí se podle vln, rozeznávají 
je podle délky, šířky, výšky, tvaru, hustoty, barvy, zvuku, rytmu, teploty a chuti. Ovládají sedm set 
dvacet různých uzlů, mj. i bouřkovou kravatu, husí oprátku, duchovo pouto, dvojitý trpaslickopirátský 
kasaný, osminásobnou hlavonoží smyčku a dvojitý gordický. Ovládají plachtění po i proti větru, 
křižování, poflakování se za bezvětří i nautické zastavení na místě. To používají zejména tehdy, hrozí-
li srážka s větší rybou, což je pro ně už treska. 
 
(Podle Walter Moers: 13 a ½ života kapitána Modrého Medvěda, překlad Pravoslav Prokeš, 
TALPRESS, spol. s r.o., Praha) 
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Anketa jako podklad pro Řád vodních skautů - výstup 
1. Síť vodních skautů tvoří výchovné a 

organizační jednotky, které 
a. se za vodní považují 
b. využívají vodních sportů jako 

součást skautské výchovné 
metody 

c. plní vodácké doplňky skautské 
stezky (a dalších) 

2. Vodní skaut (skautka) je ten, kdo 
a. je zařazen mezi vodní skauty 
b. uplatňuje specifickou vodáckou 

činnost 
c. dosáhl určité úrovně vodáckých 

dovedností 
d. jiný důvod 

3. Vodním se skaut stává 
a. registrací v jednotce vodních 

skautů 
b. prohlášením se jím (individuálně) 
c. dosažením (splněním) určité 

úrovně 
d. jinak 

4. Odlišování vodních skautů 
a. Nutné 
b. Vhodné 
c. Není nutné 
d. Zbytečné 
e. Nevhodné 

5. Řídící síť vodních skautů 
a. Nutná 
b. Vhodná 
c. Není nutná 
d. Zbytečná 
e. Nevhodná 

6. Funkce řídící sítě 
a. Organizační 
b. Řídící 
c. Metodická 
d. Výchovná 
e. Materiální 
f. Jiná 

7. Míra působení 
a. Třístupňová (HKVS – kraj – 

okres – oddíl) 
b. Dvoustupňová (HKVS – kraj – 

oddíl) 
c. Jednostupňová (HKVS – oddíl) 
d. Žádná 
e. Jiná 

8. Struktura vedení (rad) sítě  
a. Podobná organizačním jednotkám 
b. Zvláštní  
c. Jiná 

9. Míra zastoupení demokratického a 
vůdcovského principu 

a. Většina funkcí volených 
b. Většina funkcí jmenovaných 
c. Kombinace 

10. Samostatné hospodaření sítě vodních 
skautů 

a. Nutné 
b. Vhodné 
c. Zbytečné 

11. Získávání prostředků 
a. Výhradně z dotací 
b. Z dotací a příspěvků 
c. Výhradně z příspěvků 
d. Z „vedlejší činnosti“ a darů 
e. Z jiných zdrojů  
f. Kombinace 

12. Vazba na Junák jako celek = autonomie 
a. Nutná 
b. Žádoucí 
c. Vhodná 
d. Méně vhodná 
e. Nežádoucí 

13. Nutnost zastoupení vodních skautů 
a. V Náčelnictvu Junáka  
b. Pouze v pracovních skupinách NJ 
c. Ve Výkonné radě Junáka 
d. Pouze v odborech VRJ 
e. Samostatný odbor VRJ 
f. V Krajských radách Junáka 
g. V Okresních radách Junáka 
h. V radách smíšených středisek 

14. Vodácké doplňky 
a. Ke všem věkovým stupňům (od 

vlčete po OS) 
b. Pouze k věkové skupině mladších 

členů (tj. mimo dospělé) 
c. Pouze k věkové skupině skauti a 

roveři 
d. Pouze k věkové skupině skauti 
e. Nezávislé na věkových 

kategoriích 
15. Vodácké doplňky stezek 

a. Nadstavba stezek 
b. Alternativa stezek 
c. Nezávislé na stezkách 

16. obsah doplňků 
a. Jednotný 
b. Doporučený 
c. Kombinace A (Většina jednotná, 

pro doporučené stanoveny 
okruhy) 

d. Kombinace B (Pro většinu 
stanoveny okruhy, malá základní 
část závazná) 

17. Dosažení úrovně vodáckého doplňku 
a. Absolvencí 
b. Zkouškou (měřitelnou úrovní) 
c. Jinak 

18. Platnost dosaženého 
a. Stálá 
b. Časově omezená s nutností 

obnovit 
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XII. Meandry 2007 

Štafeta 5 členných posádek, pořádaná vodními skauty z Mimoně 
 

Termín: 8.-10.6.2007 
Místo: Mimoň a okolí  

Prezentace: Skautský dům Mimoň 
Velitel závodu: Jan Šantora-Cipajs 

Startovné: 250,-Kč za posádku 
Startovat mohou ne jen členové skautské organizace, ale i veřejnost. 

 
Program 
Pátek.. příjezd do Mimoně do areálu skautského domu,ubytování, táborák, muzika a  

promítání skautského filmu „Na dobré stopě“ 
  Od 16.30 do 21.00 prezentace – Pouze v pátek! 
Sobota.. 7.00 budíček 
  Od 8.15 nástup, vysvětlení pravidel štafety 
  Od 9.30 zahájení štafety 
Po dokončení závodu doporučujeme výlety do okolí Mimoně (Hrad Ralsko,Průrva Ploučnice) 
 

Kategorie 
1.  Skauti, rok narození 1997-92, kormidelník starší 18 let   
  Skautky, rok narození 1997-92, kormidelník starší 18 let 
2.  Roveři, rok narození 1991-89      
  Rangers, rok narození 1991-89 
3.  Mlaďoši, rok narození 1988-78,povoleny jsou i smíšené posádky 
4.  Veteráni, 1977 a starší, povoleny smíšené posádky 
5.  Veteránky, 1977 a starší  
 

Kategorie se otevírá,pokud jsou alespoň tři posádky 
Přihlášky: Do 20.5.2007 na adresu: 
  Jan Šantora, Polní 337, Mimoň 471 24 
  Tel. 737 180 474,E-mail: 2.ovsH2O@seznam.cz 
Přihlášku najdete také na www.meandry.ic.cz zde ji můžete vyplnit a odeslat v el.podobě 
 
Pozor!             Přihlášky je nutné poslat včas, kvůli startovním číslům. 
 
Stravování: Vlastní, pořadatel zajišťuje pouze sobotní oběd (sekaná, chléb, okurka) 
Občerstvení: Po celou dobu akce je otevřen vodácký bar. 
Ubytování: Ve vlastních stanech. 
Vybavení jednotlivce: Zajišťuje vedoucí výprav dle zvyklostí. Povinně musí mít každý 
pádlo, vestu!, silniční a horské kolo. Jezdci na kolech musí mít přilbu! 
 
V případě potřeby lze u nás zapůjčit plastovou kanoe. Včas nahlásit. Pramici zajišťuje 
pořadatel. 

http://www.meandry.ic.cz/
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Štafeta o mimoňské pádlo 

1. Závod C-2 – na Ploučnici v úseku Mimoň (sk. dům) – Boreček 
2. Běh terénem – z Borečku od mostu až po skálu Generál v Hradčanech  
3. Jízda na horském kole – okruh po bývalé tankové cestě v těžkém terénu 
4. Jízda na silničním kole – Okruh v Hradčanech na letišti  
5. Závod pramic – samostatně mimo štafetu, na rybníku v Hradčanech. Čas 

pramice se připočítá k celkovému času štafety, (u kategorií 1+2 nejede 
dospělák) 

 
Horolezecká stěna – Zahájení před startem C-2 v Mimoni (u kategorie 1+2 leze háček 
z C-2 u ostatních může i zadák) 
 
Podmínky štafety: 
U kategorie skautů a skautek kormidelník starší 18 let, závodí pouze v C-2. Neúčastní se 
ostatních disciplín. U kategorie skautek a rangers musí být kormidelník žena. Do 
jednotlivých úseků štafety musí být rozdělena celá posádka (každý má 1 úsek + pramici). 
Každý závodník může soutěžit pouze za jedinou posádku! Start nebude hromadný. Časové 
odstupy posádek upřesníme v sobotu. Horské, silniční kolo, vesty, lodě, pádla musí být 
označeny, aby nedošlo k záměně. POŘADATEL NERUČÍ ZA ZTRÁTU, NEBO 
ZÁMĚNU VĚCÍ! Posádka bez předepsaného vybavení NESTARTUJE. 
Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků. Jakékoliv případné pojištění si účastník sjedná 
výlučně sám na své náklady. Ze zaplaceného startovného žádné pojištění nevyplývá. 
Bezpečnost: Za bezpečnost závodníků odpovídá vedoucí výpravy či střediska. 
                                                                                                        Těšíme se na Vás 
                                                                                                   Vodní skauti z Mimoně 

Přihláška Meandry 2007  
Štafeta 5-ti členných posádek 

Mimoň – 8. - 10. 6. 2007 
 
Přihlašuji posádku:…………………………………………..z………………………………… 
 
Která bude startovat v kategorii:………………………………. 
 
        Jméno a příjmení                Přezdívka                    Rok narození                  Adresa 
 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________ 
 

Prosím, vyplňte pečlivě všechny údaje, potřebujeme je! 
 
Kontaktní osoba: Jméno:………………………………………………………….. 
 
Adresa:……………………………………………………… 
 
Telefon:……………………………………………………… 
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Email:…………………………………………………… ….. 

Programové prohlášení Hlavního kapitanátu vodních skautů 
 

1. Hlavní kapitanát vodních skautů (dále jen HKVS) bude v souladu s Organizačním řádem a systemizací 
Junáka, Statutem Kapitanátu vodních skautů a výsledky voleb Sněmu vodních skautů klást při své práci 
na aktivní zapojení krajských kapitánů (komodorů) a pracovních skupin 

2. Při své práci bude vycházet ze závěrů Sněmu vodních skautů v Chroustovicích včetně závěrů 
pracovních skupin.  

3. HKVS považuje za priority pro volební období 2007 – 2010 
a. Přijetí Řádu vodních skautů jako naplnění Organizačního řádu a systemizace Junáka 
b. Rozpracování vodáckých doplňků skautských stezek v souladu s inovací skautského 

výchovného programu 
c. Rozpracování Kapitánské zkoušky, Zkoušky vodáckého minima,  OČK Jachting a OČK 

Divoká voda do modulové podoby, aby bylo možno vydávat dílčí osvědčení vedoucí k jejich 
splnění. 

d. Akreditaci Kapitánské zkoušky u Ministerstva školství, mládeže, tělovýchovy a sportu ČR 
e. Úspěšné dokončení projektu Severka 

4. Stávající společné akce vodních skautů (Závod přes tři jezy, SKARE, SKAPA a trienale NAVIGAMUS 
budou zachovány 

5. Vůdcovská zkouška jako nejdůležitější činovnická kvalifikace nebude zahrnuta do vzdělávání vodních 
skautů, ale i nadále bude vykonávána ve spolupráci s vyššími organizačními jednotkami Junáka. Ostatní 
kvalifikace vodních skautů budou koordinovány Hlavním kapitanátem jako systém 

6. Informační cesty (KP, webové stránky, mailové konference) budou zachovány, inovovány a podle 
možností rozšiřovány 

7. Ve spolupráci s Tiskovým a distribučním centrem budou vydávány metodické  materiály pro celou 
organizaci, resp. skautské hnutí. 

 
Rozpracování hlavních úkolů bude provedeno na společném zasedání odstupujícího a nově zvoleného Hlavního 
kapitanátu dne 13. dubna 2007. 
 
V Chroustovicích 25. března 2007                                      Vladimír Cvrček, hlavní kapitán 
 
 

KOLÍNSKÁ PÁDLA – SKAPA 2007 
 
Závody se konají v termínu od 25. – 27. května 2007 na loděnici na Háníně v Kolíně. 
Ubytování:  ve vlastních stanech 
Stravování: sobotní oběd zajištěn, ostatní jídlo z vlastních zásob 
Poplatek: 20,- Kč/osobu 
 
Pátek  25. 5. 2007 
příjezd účastníků od 16:00 
prezentace, podání přihlášek k závodům  
 
Sobota  26. 5. 2007 
7.00   budíček 
7.00-8.00 dokončení prezentace a 
podání přihlášek k závodům 
8.00  nástup s vylosováním 
startovních čísel 
8.20-9.00 příprava posádek na start 

9.00  start Ranova memoriálu 
  start posádek po 10 minutách 
15.00  předpokládaný konec závodu 
 
Neděle  27. 5. 2007 
7.00  budíček 
8.00  nástup posádek 
9.00  start Braťkova memoriálu 
11.00  předpokládaný konec závodu 
12.00  závěrečný nástup 
s vyhodnocením výsledků

 
 
Cestu na loděnici a podrobná pravidla závodu najdete na www.9pristav.wz.cz 
 
Kontaktní osoba: Michal Pavlů tel: 602 240 426; e-mail: michal.pavlu@asys.cz 
 
Předběžné přihlášky do 15. května na email. (předběžná přihláška = počet osob). 

http://www.9pristav.wz.cz/
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Velká družinová celoroční hra „Na plachetnici!“ 
8. etapa - IV/2007 

    
Ahoj! Ti, kdo si se mnou hrají tu mají předposlední soutěže: 
 
NA HLAVU: 
Na obrázku je plachetnice, jejíž čtyřpísmenný název je skrytý v tajence č. 30.  Patřila mezi obchodní 
plachetnice a měla až pět stěžňů. Místo ráhnové plachty na besanu se používala (tajenka č. 31), která 
dokázala výrazně snížit počet posádky na palubě. Ve dvacátém století se stejně nazývaly veliké 
nákladní lodě. Mezi dvě největší patřily (tajenka č. 32), s výtlakem (tajenka č. 33, kde BRT je zkratka 
pro jednotku výtlaku), byly postavené v roce (tajenka č. 34).  
Za každou tajenku po dvou bodech (u tajenek 32 – 34 se počítá bod za každý správný údaj). 
 
ZVÍŘE POZPÁTKU (tajenka č. 30) – dva body 
Žije v moři divný ráček, 
schovává se do skrýše, 
patří mezi korýše. 
Znáš ho? Tak teď přijde háček: 
když chceš patřit mezi posádku, 
jeho jméno napiš pozpátku! 
 
LIŠTOVKA  (tajenka 31) - dva body 

K    Y  černí ptáci 
K    Y  hrací obrázky 
K    Y  opaky záporů 
K    Y  lodní brzdy 
K    Y  dveřní otevírače  
K    Y  kousky kapalin 
K    Y  ceniny 
K    Y  vápencové přírodní úkazy 
K    Y  domácí ptáci 
K    Y  domácí dívčí jména (15.11.) 
K    Y  obilná úroda 
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VLAJKOVÁ ABECEDA (tajenka č. 32) – dva body 
                                1        2 
 

            
 
SAMÉ MOCNINY (tajenka č. 33) – dva body 
 
  702 +102 + 92 (BRT)     772 - 82 (BRT) 
 
KTERÝ SE PSAL ROK (tajenka č. 33) – dva body 
 
  před stopěti lety     před devadesáti šesti lety 
 
NA TĚLO: 
Nevím jak to pro vás bude snadné nebo těžké, ale budete potřebovat provaz na šplhání. Bude stačit 
tak tři metry. Námořníci ve šplhání vynikali a mně zajímá, jestli i vaše posádka umí. Úkolem je 
vyšplhat po laně rukama do výšky tří metrů a sešplhat zase dolů. Čas se počítá od odlepení od země 
po chvíli, kdy se „šplhavec“ opět země dotkne. Ten, kdo to nezvládne, to má za 20 sekund. Tak jako 
v předchozích úkolech se střídá celá družina postupně a časy se sčítají (nesčítají se tedy nejlepší 
časy). Celkový čas se opět dělí počtem členů posádky. 
Vítězná družina dostane 10 bodů, další vždy o bod méně. 
 
NA SOUHRU:  
No a když už jste si dali tu práci s provazem, zkusíme to ještě jednou, ale tentokrát s tím, že těm 
slabším může zbytek posádky.  
Za každého lodníka do minuty dva body,  maximálně deset bodů. 
 
Správné odpovědi 5. etapy: 
Plachetnice na obrázku byl KEEL, používali ho už  VIKINGOVÉ a byla na něm KLINKEROVÁ 
OBŠÍVKA. Část lodi je samozřejmě KÝL, takže YPSILON.  
  
Čekám od vašeho kormidelníka nebo kapitána, že mi pošle e-mail na adresu postakml@tiscali.cz 
případně SMS na číslo 777 000 344. Ve zprávě bude název družiny, město a tentokrát dvě slova a u 
dvou lodí názvy, výtlaky a roky postavení. Dále tam bude průměrný čas šplhání a kolik členů posádky 
vyšplhalo. Může tam být ještě vylíčení vašich zážitků. Budu se těšit na vaše e-maily nebo SMS do 
měsíce, než se k vám dostane poslední etapa. 
 

         Ahoj Pošťák, Louny 
 
 

Zápis z jednání HKVS, které se konalo dne 12. 3. 2007 v Praze 
Přítomni: Vezír, Majda, naJa, Béďa, Myšák 
Omluveni: Professeur, Jaruška 
Hosté: Pavel Česák, Oskar, Amateur, Banán 
 
K jednotlivým bodům jednání: 
1. Oskar předložil návrh k Mezinárodnímu skautskému středisku HMS TORTUGA. Kapitanát bere na vědomí s 
následujícím doporučením: 

a) Projednat návrh s činovníky přístavu Modrá flotila Nymburk - Oskar a Myšák, 
b) Konečné rozhodnutí na základě stanoviska přístavu Modrá Flotila Nymburk k předložené koncepci 

ponechat na nově zvoleném kapitanátu vodních skautů, který vzejde z jednání volebního sněmu KVS v 
Chroustovicích 24. 3. 2007. 
2. Naja předá Myšákovi podklady k žádosti o dotaci na „dovystrojení“ prvního modelu Severky – splněno 
3. Kontakt mezi Majdou a Wanaču k webovým stránkám se neuskutečnil - bude projednáno na semináři 
v Chroustovicích. 

mailto:postakml@tiscali.cz
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4. Zpravodajové KVS si připraví písemné hodnocení svých oblastí za uplynulé tříleté období pro jednání sněmu 
v rozsahu cca 1,5 stran textu maximálně do časové dispozice 10 minut. 
5. KVS rozhodl dle předaných objednávek o převzetí 25 ks výtisků knihy Bezpečnost na vodě za avizovanou 
slevovou cenu. Výtisky budou předány objednatelům. Volné budou nabídnuty k prodeji zájemcům. Převzetí knih 
a dovezení na sraz zajistí Jaruška. 
6. Příprava CD pro účastníky semináře K+K s texty Kapky, ŘPB a dalšího zajištěna - odpovídá Majda a Pavel 
Česák. 
7. Majda předá neprodleně Vezírovi sumarizované podklady k Řádu vodních skautů. Vezír je po kontrole vyvěsí 
cestou Pony na stránkách HKVS. 
 8. KVS rozhodl o způsobu provedení voleb na volebním sněmu VS v Chroustovicích. Schválil vzhledem k 
možnosti operativního jmenování činovníků v náhradou za ty, co nemohou plnit stanovené úkoly, způsob volby 
dle nového organizačního řádu  - tzn. tandemové dvojice a RK. Ostatní činovníci na pozice v KVS budou 
kapitanátem jmenovaní. 
Jmenovitý návrh KVS je uveřejněn na www.hklvs.cz 
Návrh vycházel ze zprávy návrhové komise zaslané její předsedkyní Jindrou Kolářovou. 
KVS děkuje Amateurovi za zveřejnění kadidátky na webových stránkách. 
9. Myšák připomněl přípravu vyznamenání pro činovníky VS udělovaných na jarním semináři - odpovídá Vezír 
a Majda 
10. Pavel Česák požádal o aktualizaci seznamu vyznamenaných Řádem Stříbrného bobra a Bronzového bobra, 
naJa o seznamy vyznamenaných za rok 2006 - podklady jim předá Vezír nejpozději do 24.3.07 na semináři K+K 
11. Byl projednán a schválen program jarního semináře K+K v Chroustovicích. Naja zpracuje a odešle žádanku 
k vzdělávací akci na ÚRJ: 

- seminář se doplňuje o schválení Řádu vodních skautů, 
- o projednání nových stezek a jejich vodáckých doplňků. 

Majda informovala o počtu přihlášených - zatím 88. Myšák požádal Pony o dodání podkladů pro aktualizaci 
databáze adresáře VS. Bude připraveno pro jednání na semináři v Chroustovicích. 
12. Naja informovala o problémech s převzetím výpisu z účtu za rok 2006 nutných k uzavření účetnictví. 
Neprodleně vyřešit ve spolupráci s Vezírem a Majdou!!!, kteří musí zkoordinovat svou přítomnost v Praze. 
13. Majda předá na semináři v Chroustovicích Vezírovi CD se zápisy z jednání KVS. 
14. KVS navrhuje termín setkání a předání funkcí nově zvolenému KVS na den 13. 4. 2007 v 17:00 v klubovně 
4. přístavu Na křížku. 
Potvrdit na jednání jarního semináře K+K. 
15. KVS žádá přístavy o přípravu činovníků do volební komise. Schvaluje návrh přístavu OMAHA na Mgr. 
Lukáše Boubína - Platejze do volební komise. 
16. Myšák předložil KVS dopis - memorandum br. Efendiho. KVS jej vzal na vědomí a neschválil. 
17. Amateur informoval o jednání s knížetem Schwarzembergem k setkání  s kapitanátem VS na Tortuze. Čas a 
termín budou upřesněny. 
18. Amateur informoval o možnosti pořádat příští Navigamus na Pozlovické přehradě u Luhačovic. KVS žádá 
Nové Město br. Králíka o stanovisko k nabídce uspořádat tento sraz na vodní hladině Rozkoše. 
19. Majda dokončuje výroční zprávu o Stavu unie za rok 2006. Vlivem nedodání podkladů ze strany části 
krajských kapitánů nebude včas vytištěna a vydána na jarním semináři K+K. 
 

Zapsal:  Michal Mertens: Myšák 
Doplnil a schválil. Vladimír Cvrček: Vezír   

 
Zápis z jarního semináře K+K a volebního sněmu,  

který se konal 23. - 25. 3. 2007 v Chroustovicích 
Pátek : 
l. Jednání semináře VS zahájil 23.3 ve 20:00 - Vezír 
20,00 - 22,00 - diskuse k materiálům předkládaným kapitánům oddílů jako anketa k Řádu vodních skautů 
22,00 - 22,30 - DVD Navigamus 2006 
22,30 - 23,00 - DVD SKARE 
22,00 - 01,30 - jednání KVS - příprava materiálů na volební sněm, návrh volební vyhlášky 4/2007 
 
Sobota   
8,10 – 9,00 - Zpracování odpovědí na anketní otázky k Řádu vodních skautů  
9,10 - 11,00 - Práce v komisích - výchovné a vzdělávací - řídil Professeur – výstup viz. příloha 
                                                   - metodické a technické - řídil Myšák – výstup viz. příloha 

http://email.seznam.cz/redir?http://www.hklvs.cz


KAPITÁNSKÁ POŠTA 8 2006/2007 

 - 5 -   

11,10 - 12,00 - Projednání textu návrhu  nové volební vyhlášce VS č. 4/2007 - řídil Lukáš Boubín - Platejz 
Oběd 
13,30  - 14,00 - Diskuse a připomínky k volební vyhlášce 
14,15 - Schválení volební vyhlášky 
14,30 - Zahájení volebního sněmu VS 
          - přednesení zpráv za minulé období činnosti KVS v pořadí - Professeur, Béďa, naJa, Jaruška, Myšák, 
Majda,Vezír - texty zpráv viz. příloha 
Diskuse ke zprávám - otázky směřovaly do oblasti hospodaření -  převodu majetku SHP a fondu aktivit - 
zodpověděla naJa 
         - představení kandidátů do funkcí v KVS  a jejich stanovisko k nominaci v pořadí - Sam, Slůně, Bimbo, 
Jaruška, Myšák, naJa, Majda, Vezír 
Zpráva kandidátní komise - přednesla Pony  
Stanovení času pro podávání pilných návrhů 
Za HKVS do volební komise jmenováni Platejz a Béďa 
Z pléna návrhy na volební komisi: 1. Wanaču-Liberec, 2. Ríša-Liberec, 3. Janikula-Ostrava, 4. Žoržet-Ostrava, 
5. Kšanďák-Kroměříž, 6.  Majda-Kroměříž, 7. Akela-Brandýs nL. Po oznámení návrhu se činovníci pod 
pořadovými čísly 2,3,4,5 vzdali nominace. 
Schválení doplnění volební komise hlasováním o jednotlivých členech - řídil Myšák. Volební komise byla 
schválena.  
Na svém tajném jednání si zvolila volební komise jako předsedu Lukáše Boubína - Platejze (Plzeň) a jako 
tajemnici Majdu Vázlerovou (Kroměříž). 
Seznámení účastníků z průběhem volebního aktu.  
Příprava materiálů k volbám. 
Předání vyznamenání Stříbrný bobr bratru: doplnit občanské jméno: br. Vladimíru Hübschovi - Čílovi 
                                   Bronzových bobrů br. Michalu Pauličovi- Kruťasovi, Petru Kolářovi - Ampérovi, Karlu 
Bláhovi, Zdeňku Dvořákovi. 
Provedení vyhodnocení ankety k Řádu VS. 
Kontrola delegátů sněmu a vydání hlasovacích lístků pro obě kola. 
Vlastní provedení volebního aktu - ukončen v 18,00 
18,00- 19,15 - Přestávka 
19,15 - informace k odvodu příspěvků pro HKVS - naJa 
19,30 - vyhlášení výsledků voleb - předseda volební komise 
          - předání zapečetěných obálek s hlasovacími lístky k uložení u tajemníka volební komise - Majdy 
Vázlerové - Kroměříž  
Vydání CD účastníkům s texty KAPKY a ŘPB - upřesnění a informaci podal Pavel Česák 
Vysocí vládní komisaři - upřesnění přednesl Pavel Česák 
Nabídka dalšího odebrání zlevněných výtisků skript - Bezpečnost na vodě - Jaruška 
Průběžná aktualizace adresářů oddílů VS - Pony 
21,00 - volné pokračování jednání v komisích 
21,00 - 22,00 - jednání nového kapitanátu VS - zpracování výstupů pro předložení semináři  K+K 
Zpracování dokumentace volebního sněmu - předána elektronicky i písemně Vezírovi. 

Zapsal: Myšák 
 

Neděle 
Jednání komisí – příprava závěrečných zpráv 
Výstupy z komisí  Myšák, P. Česák, Sam, Professeur 
Registr oplachtěných pramic – vede Pavel Česák, stále stejně funguje 
Vysocí vládní komisaři - seznam z roku 1998 – 21 členů, z roku 2001 asi 70 jmen, nutno inovovat a zredukovat 
pouze na ty, kteří chtějí aktivně pracovat 
Zpráva o projektu SEVERKA - Sam 
dokončeno kopyto 
HKVS vlastní 1 skořepinu – je potřeba dodělat výztuhy, podlahy apod., materiál na takeláž nakoupen, zpoždění 
omlouvá Sam i Flint změnou prac. podmínek 
Homologace P550 
v jednání bude pokračovat Amateur – zaseklo se na vyjasnění technických detailů, není to neřešitelné 
Prohlášení nového HKVS - Vezír 
Doplnění HKVS 
zpravodajem pro metodiku byl jmenován Ing. Prokop Jícha  - Sam 
zpravodajem pro výchovu byl jmenován Mgr. Pavel Kolář – Professeur 
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za úkol mají oba vytvoří si týmy, budou spolupracovat s HKVS a na jednání se dostavovat podle potřeby a plánu 
činnosti HKVS. 
Zápis z jednání Kapitanátu vodních skautů  - Platejs 
Kapitánská vrba: 
- Čajoch – stížnost na Trident – výrobce P550 
- Amateur – technické problémy pro homologaci P550 
- Sten – návrh konat NAVIGAMUS alespoň 12 dní o prázdninách 
- Myšák – prověřit tábořiště z hlediska krajských povodňových plánů 
- Pytlík – pokusit se zahájit akci hledání pramene Sázavy, nabídky, soukromé akce již začaly. 
- Kdo má nějaké účetní doklady související s přístavem Kojetín, nechť jejich kopie zašle co nejdříve na adresu: 
Magdalena Vázlerová – Majda KM, Ovocná 2792/4, 76701, Kroměříž. 
 

Zapsal: Bimbo 
 

Zápis z 1. jednání HKVS, které se konalo 24. března 2007 v 
Chroustovicích 

NAVIGAMUS 2009 
diskuze na libretem – Sindibád, CaK marina apod. 
Návrh místa – 1) Luhačovice – není kolem nikdo, kdo by to ale dělal 
                        2) Rozkoš – návrh Nového Města nad Metují 
Místo – většina diskutujících a připomínek kladnější pro Nové Město 
Libreto – nerozhodně, trošku vadí pohádkový námět a ozývají se pochybnosti o vhodnosti vzhledem k situaci 
mezi křesťany a muslimy nicméně možnosti libreta Sindibáda jsou velice rozsáhlé 
 
WWW stránky vodních skautů 

- rozdělit na veřejné a vnitřní 
- ochránit před útoky 

Přetrvávají problémy s množstvím informací dodaných jak na WWW, tak do KP. 
 
Usnesení: 
1. Kapitanát vodních skautů schvaluje Vyhlášku č. 4/2007 Kapitanátu vodních skautů o volbách. 
2. Kapitanát vodních skautů bere na vědomí výsledky voleb ze dne 24.3.2007. 
3. Kapitanát vodních skautů bere na vědomí Programové prohlášení nově zvoleného Hlavního kapitanátu 

vodních skautů 
4. Kapitanát vodních skautů ukládá Hlavnímu kapitanátu vodních skautů připravit Řád vodních skautů a 

tento ve spolupráci s Výkonnou radou Junáka předložit ke schválení Náčelnictvu Junáka. 
5. Kapitanát vodních skautů ukládá Hlavnímu kapitanátu vodních skautů a jeho komisím zpracovat obsah 

vodácký doplňků ke skautské výchově a vzdělávání dospělých. 
Zapsal: Bimbo 

 
 

Zpráva hospodářky KVS o činnosti ve volebním období 2004-2007 
Hospodářkou jsem byla zvolena v roce 2004, kdy jsem také od tehdejšího hospodáře převzala celou funkci. Po 
následující tři roky jsem měla na starost hospodaření Kapitanátu VS. Kapitanát hospodařil vyrovnaně, 
pomineme-li náklady na vývoj Severky. Ty byly přechodně hrazeny ze zdrojů SHP, je o nich tak účtováno a 
pevně věřím, že se podaří tyto náklady v příštím období Kapitanátem pokrýt. Konkrétní údaje lze nalézt ve 
výročních zprávách a hospodářských výkazech.  
K financování nákladů KVS byly zavedeny tzv. zvláštní příspěvky, jejichž problematika je teď často 
diskutována. Problém vznikl díky nejasnostem v právech ZvOJ – nikde není dané, zda můžeme vydávat 
vyhlášky a nadřízený orgán se v této věci nevyjadřuje jednotně.   
Hospodaření však nesouvisí jen s proplácením dokladů. Za mé funkční období se podařilo dořešit „spory“ 
s Tiskovým a distribučním centrem Junáka a vydobýt tak finanční pohledávky za několik předchozích let v řádu 
desítek tisíc Kč. Zároveň s tím byly navázány kontakty s vyššími orgány Junáka a zajištěny tak provozní dotace 
na další roky, stejně jako dotace na vzdělávací akce (konkrétně jarní a podzimní semináře). 
Značného pokroku bylo dosaženo také v oblasti „papírování“. Díky pečlivé kontrole hospodaření bylo zjištěno, 
že Kapitanát nebyl přihlášen na Finančním úřadě, neměl přidělené DIČ a nepodával daňová přiznání. Došlo tedy 
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k okamžité registraci, zpětnému podání všech chybějících daňových přiznání a zajištění ostatních náležitostí – 
např. skutečnosti, aby s finančním úřadem mohl jednat hospodář, přestože není statutárem, apod. 
Také bylo zjištěno, že KVS evidoval jen některé položky majetku. Byla tedy vytvořena kompletní evidence, byly 
např. sepsány medaile, nášivky, dohledány raznice a další majetek, vše bylo oceněno a nyní je již o všem 
účtováno v souladu se zákony a vyhláškami.       
V roce 2005 pak došlo k přechodu z jednoduchého účetnictví na systém účetnictví s podvojným účtováním a 
byly provedeny všechny náležitosti, které se změnou systému souvisely. Hospodaření Kapitanátu prochází od 
roku 2004 pravidelnými revizními kontrolami Revizní komisí KVS zaměřenými na kontrolu vyúčtování dotací a 
kontrolu pokladny, na konci roku je pak prováděna kompletní revize hospodaření a inventura a inventarizace 
majetku. Kontroly nezjišťují žádné věcné nedostatky, objevené chyby jsou pouze formálního charakteru a jsou 
ihned opravovány.  
Došlo také ke kontrole financování z dotací v předchozích letech, bohužel se ale doposud nepodařilo velkou část 
dokladů dohledat.  
Posledním bodem, který se podařilo v tomto volebním období dokončit, byl převod majetku SHP pod KVS a 
následné ukončení činnosti SHP. V lednu letošního roku bylo podáno daňové přiznání k darovací dani tak, jak 
předepisuje zákon. 

Zapsala: Jana Kalčevová - naJa 
 

Zpráva organizačního zpravodaje KVS o činnosti ve volebním 
období 2004-2007 

Sestry a bratři. 
Nastal čas složení účtu z mé práce za uplynulé 3 roky. 
Ohlédneme-li se zpět, je možno hodnotit výsledky z různých úhlů pohledu. Jsou pozitivní, ale i negativní. 
Mezi pozitiva jistě patří pravidelnost v jednání KVS, sestavení kalendářního plánu činnosti, organizace a 
náplň podzimních seminářů K+K a aktuální informace z jednání KVS zveřejňované na webových stránkách 
a v KP. V neposlední řadě i zachování kontinuity setkání VS Navigamus, z nichž poslední proběhlo v roce 
2006. Významný posun byl učiněn v oblasti legislativně - právní, kdy se zásluhou naJi a Jarušky podařilo 
dosáhnout požadovaných standardů. 
Jako negativní hodnotím: 
- nedostatečně připravená jednání s krajskými kapitány 
- časté absence výchovných - přístavních na jednání KVS 
- neplnění úkolů stanovených pro jednotlivé činovníky v zápisech z jednání 
- snížení nabídky vzdělávacích akcí vodních skautů zvláště v roce 2006 
- nezískání akreditace MŠMT v oblasti metodicko vzdělávací 
- malé účasti členů  a koordinaci na velkých akcích a závodech VS 
- ztrátu rychlosti a aktuálnosti informačních toků 
- nezpracování střednědobého plánu činnosti 
- nedostatečná příprava a průběh předsněmovní diskuse 
  
Je toho jistě dost, co je třeba zlepšit v dalším období. Východiska a náměty zazní jistě i na tomto semináři 
jako výstupy z sekcí. Posun však nenastane bez aktivního zapojení činovníků dle jejich profesní a skautské 
kvalifikace do oblastí, kde chtějí dosáhnout nějakých změn. 
To vše mimo koordinaci je nutno řešit v rámci kultury jednání, důvěry, pochopení a v neposlední řadě i 
kontrolní činností a pravidelného skládání účtu z plnění zadaných cílů. 
I přes uvedená negativa je rozhodující výsledek, který je předkládán volebnímu sněmu. 
Bylo mi ctí podílet se na práci KVS a nepřímého řízení Vašich organizačních jednotek. 
  
V Chroustovicích 24. 3. 2007                                                                                      Michal Mertens -  Myšák 

Zpráva výchovné zpravodajky KVS o činnosti ve volebním období 
2004-2007 (vzdělávání dospělých) 

Činnost kapitánů zabývajících se výchovou byla značně ovlivněna osobními problémy, kdy rodinné zázemí 
neumožnilo věnovat se práci výchovného zpravodaje tak, jak si sami původně představovali.  Ať chceme nebo 
ne, osobní zázemí vždy ovlivňuje práci v každé organizaci.  
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Věci nepřispívá ani přístup řadových členů oddílů, někdy zbytečná rivalita mezi členy vedení vzdělávacích akcí, 
nezodpovědnost frekventantů a benevolence v obcházení daných pravidel pro různé stupně vzdělávání, i když je 
nutno říci, že se tak většinou děje ve snaze o dobrou věc. 
Na příkladu organizování lesních škol jsou dobře zřetelné výše jmenované problémy. 
Ktkova instruktorská lesní škola 
Termín: 13.8. – 22.8. 2004 
Místo konání: Seč 
Vůdce ILŠVS: Vulkán 
Instruktorský sbor: Béďa, Hogan, Pavel Česák, Datel 
Externí přednášející: Ondřej Vanke 
Počet závazně přihlášených těsně před akcí: hraničních 12 frekventantů 
Zásadní body ILŠ: 

- specializace na přípravu výchovných akcí, metodiku vedení akcí, metodiku vedení přednášek (formou 
teorie i praxe) 

- sjednocení postoje k problémům skautské organizace 
- upevnění spolupráce a kamarádství  

Výsledky hodnocení: 
- někteří frekventanti se nezachovali zodpovědně, nesplnili své úkoly a zkomplikovali 

tak práci pořadatelům ILŠ i absolvenci ostatním účastníkům 
- odevzdané práce mají velmi dobrou úroveň a prokazují osobní zkušenost 

s organizováním podobných akcí 
- konečná celková výstupní úroveň frekventantů byla velmi rozdílná ( od velmi zodpovědně splněných 

úkolů, až po doslovnou ignoranci bez řádného vysvětlení) 
- celkově měla ILŠ velmi přátelskou atmosféru v duchu skautských ideálů 

 
V roce 2005 připravovalo vedení LŠ  XII. Lesní školu vodních skautů s prázdninovým desetidenním pobytem 
na Slezské Hartě na základně přístavu Poseidon z Opavy, víkendové akce se měly konat postupně v Pardubicích, 
Praze a Nymburce. Příprava byla provedena velmi podrobně a pořadatelé při ní strávili hodně času. Po 
zkušenostech z předchozích lesních škol jsme trvali na splnění vstupních požadavků. Možná, že i to bylo 
příčinou nedostatečného zájmu.  
V tomto roce bylo poprvé porušeno pravidlo, že pořadatelem Kapitánské zkoušky je LŠVS (kdy se 
předpokládalo, že jí bude předcházet absolvence LŠVS, i když to nebylo podmínkou). Tato skutečnost byla 
zdrojem nedorozumění mezi Námořní akademií a Lesní školou. Aby se předešlo dalším problémům, byl 
stanoven jeden každoroční tradiční termín, kdy zkoušky proběhnou před vybranou komisí na Tortuze, bez 
ohledu na místo přípravy. Domnívám se, že i z tohoto důvodu pozbývá LŠVS svůj hlavní význam a tudíž i zájem 
frekventantů. 
Ani v roce 2006 se nepodařilo splnit podmínku počtu účastníků LŠVS na Orlici, větší zájem byl zpočátku o 
připravovaný Motivační lesní kurz LŠ, bohužel se někteří omluvili a tudíž počet účastníků klesl pod nutnou 
hranici. Také tento kurz byl nakonec zrušen. 
Navzdory všem problémům v letech 2004-2006, složilo úspěšně 19 činovníků Kapitánskou zkoušku. 
Domnívám se, že vzdělávací akce VS by měly být koordinovány  KVS, přičemž se Námořní akademie jeví jako 
dobrá cesta.  Nejsem si však jistá, zda je vhodné, aby  veškeré pravomoci a finance na vzdělávání byly 
koncentrovány v jednom místě, když ani v NA neprobíhá vše bez problémů. 
Dobře probíhaly kurzy a zkoušky vodáckého minima „KAPKA“, které se zdárně ujala Čtyřka Praha (25 
absolventů) a Plzeň ( 3 absolventi). 
Největší zájem o vzdělávací akce je u věkové skupiny 15 – 18 let, což odpovídá kategorii pro vzdělávání 
čekatelů. Pro mnohé z nich je to příjemně strávený čas mezi vrstevníky na zábavné akci, která musí být 
perfektně připravena. Nejlepším příkladem jsou přípravné kurzy Námořní akademie. Vznikají zde nová 
přátelství, frekventanti jsou ke zkouškám perfektně připraveni a rádi se hlásí na návazné bocmanské kurzy. Je to 
zkrátka výborně využitý čas pro jinak problémovou věkovou skupinu a zároveň vynikající motivace pro další 
setrvání a aktivní práci v Junáku.  Ne všichni jsou skutečně dále aktivní v oddílech, ale nějak jsme je „chytli“, 
což je důležité! 
Nejproblematičtější je příprava a složení vůdcovské zkoušky, která je podmínkou pro Kapitánskou zkoušku. Obě 
skautské kvalifikace spadají do dospělého věku, kdy jsou všichni zaměstnaní, studují vysokou školu nebo si 
založili rodinu (někdy i vše dohromady). Osobní život se komplikuje, zájem o účast na vzdělávacích akcích je 
mnohem menší a k domácí samostatné přípravě nejsou nejlepší podmínky. Zde vidím hlavní problém nezájmu o 
Lesní školu VS. 
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Na každé LŠ nebo ILŠ, jsem se setkala alespoň s jedním frekventantem, který tvrdil, že práce v oddíle jej neláká 
a ani s ní v budoucnu nepočítá, že si kvalifikaci zvyšuje proto, aby mohl pracovat přímo v nejvyšším vedení 
Junáka. Bylo jich, dle mého názoru, poměrně dost na to, aby přímí vedoucí oddílů nemuseli zastávat další funkce 
a mohli se plně věnovat práci s dětmi. Stále se těším, že mě nečekaně ohromí svou aktivitou a nasazením a 
budou mi znatelně usnadňovat náročnou práci „oddíláka“ – nejdůležitější a nejvyšší hodnosti v Junáku vůbec! 
 
 Přeji hodně úspěchů a loučím se s vámi slovy jednoho našeho společného kamaráda:  
 Jsme výchovné hnutí a výchova, to je život sám. Jednotný v rozmanitosti a rozmanitý v jednotě. Spíš než 
jednotný směr potřebujeme, v rámci břehů, využít a těžit dobré ze všech zákoutí naší stříbrné peřeje. A jestli 
k tomu potřebuje kdo jaké prostředky, nechť si je opatří sbírkou, nebo využitím oněch nadstandardních možností. 
Ale jako pražák mohu všechny snílky ubezpečit, že žádné, za drahé peníze pořízené vymoženosti nám členy do 
oddílů nenaženou, ani z nich Mirky Dušíny nevychovají. Ty mohou být pouze bonusem pro ty, které tam už 
máme, nebo mít budeme, ale pro něco jiného. Tady už nezbývá, než připomenout slova Zakladatelů o dosažení 
velkých cílů skromnými prostředky. 
 
V Chroustovicích  23. března 2007                 Zpracovala: Miloslava Šilarová 
 

 
Zápis z jednání pracovní komise KVS pro výchovu semináře K+K 

23. – 24.3. 2007 
 
Jednání navazovalo na seminář K+K 14.10.2006 a vycházelo ze zápisu jeho metodicko-výchovné sekce. 
 

1) Vymezení pojmů (cíle, kompetence, formy) 
Jako metodický orgán v oblasti skautské výchovy využívající vodní sporty a činnosti na vodě, ve vodě a u vody 
se komise shodla, že cíle naší práce jsou shodné s obecnými cíli skautské výchovy – vychovat morálního 
připraveného člověka schopného a ochotného pomoci. Protože však vodní skauti používají specifické prostředky 
výchovy, kladou si navíc dílčí cíle: 

- bezpečnost, kázeň, schopnost velet … 
- ovládání vodáckých činností (technika jízdy, péče o materiál, orientace na vodě …) 
- ochrana okolí vody, komunikace s ostatními … 

 
Za klíčové kompetence považovat 

- posílení fyzické a psychické odolnosti mládeže nad běžný průměr dnešní populace 
- schopnost sebezáchrany a dopomoci při nehodě během vodních sportů 
- dovedení svěřené mládeže až k sebevzdělání a sebevýchově v souladu s posláním a cíli 

skautské výchovy 
 
Při výběru forem využívat osobního přístupu jednotlivce (kapitána i člena oddílu), přizpůsobovat se 
individualitě, posuzovat nikoli absolutní postup, ale spíše „přidanou hodnotu“, aby i pomalejší či hendikepovaní 
byli úspěšní. 
 

2) Skautské stezky, vodácké doplňky 
Vycházeli jsme ze současné podoby vodáckých doplňků a návrhu 6.OVS Třebíč(?) a po diskusi se utvořil 
pracovní tým pod vedením Zdeny (Brandýs nad Labem), který rozpracuje v průběhu dubna a května návrhy 
nových vodáckých doplňků pro všechny stupně. Zájemci o práci se mohou informovat na adresách 
wanacu@31ovs.skautlib.cz a reditelka@msprazska.cz 
 

3) Vzdělávání dospělých 
V uplynulých dvou letech byla připravena LS VS, která se však pro malý zájem nemohla uskutečnit. Pro příští 
rok je snaha připravit Lesní školu VS, která přiláká dostatečný počet zájemců, kteří budou oslovováni i přímo 
(např. s využitím adresáře absolventů NA z minulých let apod.) O její podobě a náplni bude jednat tým pod 
vedením br. Šotka (bical1@centrum.cz) 
Námořní akademie připravuje pro rok 2006 Čekatelský lesní kurz vodních skautů a vede výcvik instruktorského 
týmu, který v dalších letech se bude podílet na kurzech Vodáckého minima. 

Zapsal: Professeur 
 

mailto:wanacu@31ovs.skautlib.cz
mailto:reditelka@msprazska.cz
mailto:bical1@centrum.cz
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Zápis z jednání metodické komise na semináři KVS Chroustovice 
23. 3. 2007 - 25. 3. 2007 

1) Závody 
Byly stanoveny termíny a místa konání závodů pořádaných HKVS pro rok 2007.  
  SKARE - 27. 4. - 29. 4. 2007 - Seč 
  SKAPA - 25. 5. - 27. 5. 2007 - Kolín 
  Tři jezy - 28. 9. 2007 - Praha 
  Přebor v kanoistice - 13. 10. 2007 - Pardubice 
   JOTA - 21. 10. 2007 
Závody se pojedou podle schválených a vydaných pravidel. Případné změny pravidel budou iniciovány 

nejdříve na seminář KVS na podzim 2007. Komise požaduje na závodech a podobných akcích účast “vysokého 
vládního komisaře” (myslí se tím člena HKVS). Ten může případně na návrh jury závodu rozhodnout o změně 
pravidel, která je platná pouze pro tento závod. 
2) Informace o projektu Severka 

V současné době má KVS v majetku trup plovoucího modelu (prototypu lodi) a první laminátovou 
skořepinu (dno i palubu) a v Tridentu je uloženo zcela dokončené kopyto obou dílů trupu. Vystrojení první lodi 
je v zásadě materiálně zajištěno, na druhou se shánějí prostředky mimo zdroje HKVS. Dokončení lodi bude 
poněkud zdrženo, první plavba by měla proběhnout nejpozději v létě. 
3) Informace o homologaci P 550 

Na homologaci P 550 jakožto národní třídy v současné době neprobíhá žádná činnost především kvůli 
Oskarově nemoci. Jednání převezme Amateur a bude informovat Oskara a Sama. 
4) Názory a požadavky komise na práci HKVS 

Konání seminářů KVS 2x ročně požaduje komise za vhodné řešení. Bylo by vhodnější, kdyby byl 
program a teze k probíraným otázkám známy určitou dobu před seminářem (cca 2 až tři měsíce), aby se účastníci 
mohli na jednání semináře lépe připravit. Jednání komisí na semináři přidělit o něco větší prostor a posunout je 
časově dopředu, aby bylo možné jejich závěry sdělit plénu dříve, než v neděli dopoledne (důvodem je umožnit 
plénu na závěry komisí reagovat). Dále komise považuje za nutné, aby byl zpracován plán HKVS. Plán by měl 
být krátkodobý (zhruba na jeden rok), střednědobý (zhruba na volební období) a strategický. 
Krátkodobý plán: 

Pořádání závodů (místo konání, termíny a jury) 
Najít vhodného fundraisera. 
Příprava na valný sněm 
Informační systém KVS (především na internetu, místo a námět na Navigamus 2009, seznam 

absolventů LŠ, ILŠ a OČK) 
Prioritu z těchto úkolů má příprava na valný sněm a informační systém. 

Střednědobý plán: 
Obnova lodního parku 
Vytvoření konzultační skupiny pro granty (případně i komise) 
Vzdělávání a výchova - stanovení strategického směru a realizačních týmů. 
Prioritu z těchto úkolů má Vzdělávání a konzultační skupina pro granty. 

5) Sekce komise 
V komisi byly vytvořeny dvě sekce. Sekce divoké vody, vedená Pindou a Pavlem Česákem a sekce 

jachtařská, vedená Samem a Stopařem. 
6) Sekce divoké vody 

Pavel Česák nabízí příručku pro čekatele (vodácké minimum) - na CD rozdáno účastníkům semináře. 
Byla nabídnuta možnost uspořádání pilotního “osvěžovacího” kursu pro kapitány. Po vyhodnocení 

výsledků potom stanovit podmínky pro pořádání těchto kursů. 
Vytvářet a udržovat kalendář akcí divoké vody a pádlování. 
Vytvářet a udržovat kalendář výcvikových akcí (jak pro čekatele, tak pro KZ a pro kapitány). 
Na semináři byla prodávána skripta Bezpečně na tekoucí vodě. 

7) Sekce jachtařská 
Jachtařská sekce vidí hlavní problém v nutnosti poskytnout kvalitní a dostatečně stručnou literaturu pro 

ty, kteří se jachtingem zabývají. Do 28. 9. 2007 bude vytvořen seznam doporučené literatury pro jachetní výcvik 
(Sam, Stopař, případně další). Dále budou zahájeny práce na přípravě stručné příručky pro čekatele (určité 
možnosti naznačili Mao a Žoržet). 

Vytvářet a udržovat kalendář akcí jachtingu. 
Vytvářet a udržovat kalendář výcvikových akcí (jak pro čekatele, tak pro KZ a pro kapitány). 
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Po uskutečnění “osvěžovacího” kursu v pádlování uspořádat podobný i v jachtingu. 
Návrh organizovat výměnné pobyty oddílů pro jachetní výcvik. 
Zvážit možnost pořádat kursů jachtingu v lokalitách Hlučín, Seč, Plzeň, Orlík, Kovářov. Kursy 

v rozsahu cca 7 dní (termín, místo, personální a materiální zabezpečení). V rámci tohoto kursu nabídnout 
možnost splnění podmínek jachtingu pro KZ. 

 
Zapsal: Sam 

 
 

Mandátová zpráva 
(příloha č.2  zápisu ze sněmu ZvOJ) 

 
Hlavní kapitán VS pověřuje ke kontrole registrace delegátů pro sněm konaný dne 24.3.2007: 
 

1.  Ing. Michala Mertense 
2.  Mgr. Lukáše Boubína 

 
Hlavní kapitanát vodních skautů dne 12. března 2007 rozhodl, že jako svolavatel sněmu dle čl.108 
Organizačního řádu a systemizace Junáka stanovuje klíč delegátů na tento Sněm VS. Sněm VS se 
uskuteční dne 24.3.2007 v Chroustovicích. Jeden delegát sněmu bude reprezentovat 50 registrovaných 
vodních skautů v jednotlivém kraji. Počet delegátů se zaokrouhluje směrem nahoru. Delegáty jsou 
dále členové HKVS. Počet delegátů sněmu tedy je: 85 
 

 členů Delegátů 
 (počet z registrace) dle členů Z toho kapitánu 

oddílu a přístavů 
HKVS  20 5 
Kraj Praha 312 7 2 
Kraj Středočeský 514 11 9 
Kraj Jihočeský 399 8 2 
Kraj Plzeňský a 
Karlovarský 

179 4 4 

Kraj Ústecký 107 3 0 
Kraj Liberecký 346 7 7 
Kraj Královohradecký 97 2 0 
Kraj Pardubický 172 4 3 
Kraj Vysočina 361 8 3 
Kraj Jihomoravský 79 2 0 
Kraj Zlínský a 
Olomoucký 

166 4 4 

Kraj Moravskoslezský 244 5 5 
Celkem: 2976 85 44 

 
V okamžiku uzávěrky prezence delegátů sněmu, tj. ve 14:00 hod. bylo dle prezenční listiny 
zaevidováno a přítomno 69 delegátů oprávněných k volbám, tj.: 81,18 %. Z přítomných 69 delegátů je 
44 z řad kapitánů registrovaných oddílů VS a přístavů VS. 
 

Sněm je usnášeníschopný. 
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Zápis ze sněmu zvláštní organizační jednotky 
ev. č. 900.01 

 
Datum: 24. března 2007    Místo: Chroustovice 
Zahájení v 14:00 hod.     Ukončení v 19:05 hod. 
Počet přítomných: 69  tj. 81,18 % z oprávněných delegátů sněmu1 
 
Program: 
1. Mandátová zpráva2        čas: 14:00 
2. Čas na podání pilných návrhů na doplnění kandidátní listiny:   čas: 16:30 
3. Zvolení volební komise:       čas: 16:45 
Pro: 66   Proti : 0  Zdržel se : 3 

3. Přednesené zprávy za uplynulé volební období: 
Název zprávy Přednesl 
Hodnotící zpráva za uplynulé volební období Pavel Kolář – Profesor 
Hodnotící zpráva za uplynulé volební období Miloslava Šilarová – Béďa 
Hodnotící zpráva za uplynulé volební období Jana Kalčevová – NaJa 
Hodnotící zpráva za uplynulé volební období Zbyněk Hruška – Jaruška 
Hodnotící zpráva za uplynulé volební období Michal Mertens – Myšák 
Hodnotící zpráva za uplynulé volební období Markéta Babóová – Majda 
Hodnotící zpráva za uplynulé volební období Vladimír Cvrček - Vezír 
 
4. Představení navrhovaných kandidátů : 
Název příspěvku Přednesl 
Představení kandidáta a jeho programu Vladimír Cvrček - Vezír 
Představení kandidáta a jeho programu Markéta Babóová – Majda 
Představení kandidáta a jeho programu Jana Kalčevová – NaJa 
Představení kandidáta a jeho programu Zbyněk Hruška – Jaruška 
Představení kandidáta a jeho programu Ivan Vokřál - Bimbo 
Představení kandidáta a jeho programu Ivan Fabík - Slůně 
Představení kandidáta a jeho programu Prokop Jícha - Sam 
 
5. Zpráva kandidátní komise3       čas: 16:50 
6. Volby do orgánů OJ4        čas: 17:55 
7. Zpráva volební komise5       čas: 19:00 
 
8. Usnesení:    
1. Sněm VS schvaluje průběh a výsledek voleb do Hlavního kapitanátu vodních skautů a 

Revizní komise dle Zprávy volební komise 
Pro : 61  Proti : 2 Zdržel se : 0 
 

                                                 
1 viz prezenční listina - příloha č.1 
2 viz příloha č.2 
3 viz příloha č.3 
4 viz příloha č.4 
5 viz příloha č.5 
6 viz příloha č.6 
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Sněm bere na vědomí: 
1. Sněm VS bere na vědomí hodnotící zprávy členů HKVS za minulé volební období 

přednesené dle bodu 3 tohoto Zápisu 
Jednomyslně schváleno 

Kandidátní listiny uloženy u předsedy Kandidátní komise – Jany Soběslavské v Praze. 

Volební lístky uloženy u tajemníka Volební komise – Magdaleny Vázlerové v Kroměříži. 
 
 
 

1. Vyhláška č. 4/2007 Kapitanátu vodních skautů o 
volbáchZákladní ustanovení 

1.1 Tato vyhláška o volbách stanoví pravidla pro volby Hlavního kapitanátu vodních skautů a jeho revizní 
komise (dále jen HKVS) v souladu se Stanovami Junáka – svazu skautů a skautek ČR, s Organizačním 
řádem a systemizací Junáka, s Řádem pro zakládání a rušení zvláštních jednotek a se Statutem Kapitanátu 
vodních skautů. 

1.2 Přístavy (základní organizační jednotky vodních skautů – dále jen VS) volí své orgány podle Organizačního 
řádu a systemizace Junáka, přičemž platí, že kapitáni (kapitánky) oddílů VS jsou jmenováni s přihlédnutím 
k doporučení krajského kapitána. 

1.3 Přístavy jsou organizačně začleněny do vyšších organizačních jednotek Junáka (junácké okresy, obvody, 
kraje). Metodicky jsou řízeny Kapitanátem VS, při vyšších organizačních jednotkách proto působí  
zpravodajové VS navržení z řad VS. 

1.4 Krajské kapitány (komodory) volí Sněm vodních skautů příslušného Junáckého kraje a potvrzuje Hlavní 
kapitanát. Krajští kapitáni jsou členy krajských rad Junáka a HKVS. 

 
2. Volební sněm VS 
2.1 Volební sněm (dále jen Sněm VS) se schází zpravidla jednou za tři roky a vždy, když o to požádá nejméně 

jedna třetina členů KVS. 
2.2 Delegáty Sněmu VS jsou zejména kapitáni a kapitánky registrovaných oddílů VS, přístavů VS a členové 

HKVS včetně krajských kapitánů. 
 Svolavatel může určit poměrný klíč pro počet delegátů Sněmu VS, z určeného počtu delegátů však musí 

být nejméně polovina z řad kapitánů registrovaných oddílů VS a přístavů VS. 
2.3 Každý delegát má jen jeden platný hlas. 
2.4 Sněm se usnáší zjevným hlasováním, pokud alespoň čtvrtina přítomných delegátů nepožádá o tajné 

hlasování. 
2.5 Volby do HKVS se provádějí zásadně tajným hlasováním. 
2.6 Sněm je usnášení schopný, je-li přítomna alespoň polovina delegátů. 
2.7 Usnesení a volby jsou přijímány prostou většinou hlasů přítomných delegátů. 
 
3. Svolavatel Sněmu VS 
3.1 Svolavatelem Sněmu VS je HKVS. 
3.2 HKVS je povinen svolat Sněm VS 

3.2.1 na konci svého tříletého období nebo nejpozději v období 6-ti měsíců před konáním Valného 
sněmu Junáka 

3.2.2 je-li k tomu vyzván Náčelníkem Junáka 
3.2.3 požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina kapitánů (kapitánek) registrovaných oddílů VS a 

přístavů VS 
3.3 HKVS svolává Sněm VS nejméně 4 týdny před datem jeho konání, a to zpravidla oznámením 

v Kapitánské poště. Jeho svolání oznamuje současně Náčelnictvu Junáka 
3.4 Pokud se řádný Sněm VS nesešel v usnášeníschopném počtu nebo se stal neschopným usnášení před 

potvrzením výsledku voleb, svolá svolavatel náhradní sněm nejpozději do dvou měsíců. Tento je schopen 
usnášení, je-li přítomna alespoň třetina delegátů, a neplatí pro něj bod 3.3. této vyhlášky. Svolavatel 
náhradního sněmu je povinen oznámit konání náhradního sněmu Náčelnictvu Junáka. 

3.5 Svolavatel jmenuje kandidátní komisi a dva členy volební komise. 
 
4. Kandidátní komise 

Odstraněno: ¶
¶
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4.1 Pětičlennou kandidátní komisi jmenuje HKVS v dostatečném předstihu tak, aby v ní byly odpovídajícím 
způsobem zastoupeny regiony s registrovanými oddíly VS. 
4.2 Kandidátní komise shromažďuje písemné návrhy na kandidáty pro volby do HKVS. Formu návrhu určuje 

HKVS. 
4.3 Kandidátní komise seznamuje po zahájení Sněmu VS delegáty se zprávou o své činnosti a zejména 

s obsahem kandidátní listiny. Na její doplnění může přijmout nejpozději jednu hodinu před zahájením voleb 
tzv. pilné návrhy z pléna. 

4.4 Kandidátní komise ukončí svoji činnost předáním konečné verze kandidátní listiny volební komisi. 
 
5. Volební komise 
5.1 Po zahájení Sněmu VS je volena pětičlenná volební komise tak, že ke dvěma jejím členům navrženým 

svolavatelem navrhnou delegáti další tři členy. 
5.2 Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou v těchto volbách. 
5.3 Ze svých řad volí volební komise předsedu a tajemníka. Předseda volební komise převezme kandidátní 

listinu, řídí volby a seznamuje delegáty s výsledky voleb. Tajemník provádí zápis o volbách a odpovídá za 
archivaci volebních materiálů. 

5.4 Volební výsledek může být napaden písemnou formou v době před usnesením Sněmu VS z důvodu 
neregulérnosti průběhu voleb, s příslušným odůvodněním. Protest musí být předán předsedajícímu sněmu, 
který s ním neprodleně seznámí sněm. Volební komise zaujme k protestu stanovisko a seznámí s ním sněm. 
Následně sněm hlasuje o předloženém protestu. V případě přijetí protestu většinou delegátů se na 
napadenou volbu pohlíží jako by se neuskutečnila a volby je nutno zopakovat. 

 
6. Volby 
6.1 Na sněmu proběhne nejprve volba hlavního kapitána (kapitánky), jeho zástupce a přístavného - hospodáře 

HKVS. Sněm volí z navržených týmů, ve kterých společně kandidují dvojice na statutární orgán a jeho 
zástupce, a případní kandidáti na funkci přístavného – hospodáře HKVS vybraní kandidátem na statutární 
orgán. Kandidát na statutární orgán navrhne vždy právě jednoho kandidáta na svého zástupce, ten musí s 
kandidaturou souhlasit. Jeden činovník může kandidovat jako zástupce několika kandidátů na statutární 
orgán, případně může i sám kandidovat jako statutární orgán. Zvolena je ta dvojice na statutární orgán a 
jeho zástupce, která dostane nejvíce hlasů, a ten z kandidátů na funkci přístavného hospodáře, který ve 
vítězném týmu získá nejvíce hlasů. Kandidát na statutární orgán může navrhnout kandidáty na funkci 
přístavný – hospodář HKVS, ti musí s kandidaturou souhlasit.  

6.2 Po ukončení volby statutárního orgánu, jeho zástupce a přístavného – hospodáře HKVS proběhne volba 
členů revizní komise a případně dalších členů HKVS.  

6.3 Výsledek voleb sdělí předseda volební komise sněmu.  
6.4 Členy Revizní komise KVS budou zvoleni kandidáti, kteří získají největší počet platných hlasů.  
6.5 Kandidát, který nezískal minimálně dva hlasy, nemůže být zvolen. Ti z kandidátů, kteří nebyli zvoleni, 

získávají mandát náhradníka, pokud získali alespoň dva hlasy.  
 

7. Kandidáti 
7.1 Návrhy na kandidáty může podat písemně HKVS každý činovník vodních skautů prostřednictvím 

registrovaného oddílu VS, přístavu VS, krajského kapitána nebo HKVS 
7.2 U kandidátů na funkci hlavního kapitána (kapitánky) a jeho zástupce je předpokladem složená kapitánská 

zkouška, absolvování lesní školy, nejméně 3 roky činnosti ve vyšší organizační jednotce, případně 
v ústředních orgánech Junáka, a občanská bezúhonnost. 

7.3 U kandidátů na funkci přístavného HKVS je předpokladem složená kapitánská zkouška, nejméně 3 roky 
činnosti ve vyšší organizační jednotce, případně v ústředních orgánech Junáka, a občanská bezúhonnost. 
Podmínka složené kapitánské zkoušky se nevyžaduje u funkce přístavného – hospodáře. 

7.4 U kandidátů na funkci v Revizní komisi KVS je předpokladem členství v Junáku, vůdcovská zkouška, 
nejméně 3 roky praxe v oboru souvisejícím s výkonem této funkce a občanská bezúhonnost. 

 
8. Závěrečná ustanovení 
8.1 Jestliže nebyl na základě protestu (viz 5.4) výsledek anulován, vstupuje výsledek voleb v platnost přijetím 

potvrzujícího usnesení a platí až do přijetí nového potvrzujícího usnesení o výsledku nových voleb. 
8.2 Zápis o volbách a platné volební materiály jsou po zapečetění uloženy (viz 5.3) do doby ukončení příštího 

Sněmu VS. Mohou se otevřít pouze na základě usnesení HKVS komisí k tomu určenou. 
8.3 O výsledku voleb informuje zpravodaj hlavní kapitán VS starostu a Náčelnictvo Junáka. 
8.4 Zvolní členové HKVS převezmou svoje funkce včetně agend s nimi spojených. 
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8.5 Pokud některému ze zvolených členů HKVS zanikne mandát, jmenují volení členové HKVS na jeho místo 
náhradníka zpravidla z nezvolených kandidátů předchozího Sněmu VS na dobu do konce volebního období. 

8.6 Volení členové HKVS jmenují na základě návrhů kapitánů registrovaných oddílů VS a přístavů VS vedoucí 
pracovních komisí a potvrzují zvolené krajské kapitány. 

8.7 Pokud tato vyhláška užívá slovesný tvar pouze v mužském rodě neznamená to, že danou funkci může 
vykonávat jen muž a naopak. 

8.8 Touto vyhláškou se ruší Volební řád přijatý Kapitanátem vodních skautů v Rybitví dne 13. dubna 2003. 
8.9 Tato vyhláška o volbách nabývá platnosti dnem schválení HKVS a účinnosti okamžikem schválení 

Kapitanátem vodních skautů. 
Změna schválena Kapitanátem vodních skautů v Chroustovicích dne 24. března 2007 

Mgr. Vladimír Cvrček, hlavní kapitán 
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