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Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a 
není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost 
přítele. 

Francis Bacon 
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Kapitáni a kapitánky! 
Sraz kapitánů a kapitánek (podle nového Řádu vodních skautů Ústřední sraz kapitánů) se 
trochu krčil mezi dvěma velkými akcemi: Valným sněmem Junáka a národním Jamboree Klíč. 
Trochu krčil, ale já jej považuji za důležitý posun v práci vodních skautů. 
Ve Vysokém Mýtě nás bylo málo a proto Hlavní kapitanát zvažoval příčiny a následný postup. Usoudili jsme, že 
„stálí návštěvníci“ K+K se scházejí, aby si vyměnili zkušenosti a hlavně pro radost ze setkání. To však neboduje 
u mladých a budoucích činovníků vodních skautů, kteří mají možnost se setkávat na mnoha akcích roverských, 
na lesních školách a kurzech, a koncepční práci vidí jako něco, co dělají „ti druzí“. Nezanedbatelná je také 
finanční stránka srazů, ale to v současném ekonomickém stavu společnosti můžeme ovlivnit jen málo. 
Díky organizačním schopnostem Myšáka a plzeňské Omahy vůbec byl do programu zařazen 
metodický nácvik vodáckých aktivit v bazénu a HKVS trval na tom, že čas věnovaný tomuto 
programu nesmí být zkrácen. Účastníci pak na CD obdrželi prezentaci zajímavého nácviku 
činností na tekoucí vodě. 
Za důležitý prvek jednání srazu pak považuji jednání ve výchovné sekci, kdy byly 
projednávány stávající vodácké doplňky skautské stezky v návaznosti na novou podobu 
výchovného systému předneseného vedoucím pracovní skupiny náčelnictva Junáka pro 
výchovný program, zpravodajem výkonné rady bratrem Kupkou – Dickem. Sekce se rozdělila 
na skupinu 30- a 30+, tedy na mladší a starší, které odděleně projednávaly doplňky. Skupina 
30- se navíc ještě rozdělila na část, která projednávala doplňky skautů a skautek, a na část, 
která se zabývala žabičkami a vlčaty. Výstupy zatím nejsou jednoznačné, HKVS pracuje na 
jejich porovnání, ale důležitý je právě ten podíl mladých, kteří tak jsou do tvorby vtaženi.  
Sympatické pak je to, že pro práci na doplňcích pro vlčata a žabičky i v době po srazu se 
vytvořil pracovní tým, ve kterém jsou zástupci 30- i 30+.  
Že vodní skauti jsou stále hravou složkou Junáka vykreslilo nedělní dopoledne, kdy okamžitě 
po prezentaci námětů Navigamus 2009 nastal boj o jednotlivé Sindibádovy plavby a na to 
navazující místa středověkého Blízkého Východu. 
Jsem tedy přesvědčen, že se nám podařilo ze srazu odstranit onu mladé odrazující formálnost 
a šedost. 
Jako ilustraci přikládám text jednoho mailu, který mi autorka nepříliš nadšeně, ale přece jen 
ochotně dovolila zveřejnit. 

Váš  
Vezír 

 
 
 
Ahoj,  
trochu mě mrzí, že jste zavrhli zpětnou vazbu K+K, ale já jsem dotěrná ;-) a stejně Ti nějaké 
své názory chci vnutit, protože mi to přijde důležité! Jsem jeden z těch, které jsi přesvědčil, 
že má smysl jezdit na K+K, byla jsem tam teď poprvé a myslím, že bys mohl být rád, jak to 
na mě zapůsobilo...  
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Ze srazu mám moc dobrý pocit! Bála jsem se, že převážná část srazu bude o hádání se 
starších kapitánů nad věcmi, kterým nerozumím,... Myslím, že si umíš představit, čeho jsem 
se bála. Ale musím konstatovat, že jsem byla nesmírně mile překvapena! Méně záživné věci 
se odvedly rychle, jak to šlo, většinou jsme se shodli na důležitých věcech, udělali jsme 
pořádný kus práce (aspoň z práce naší žabičkovsko-vlčácké skupiny jsem měla opravdu 
dobrý pocit), hodně jsem se toho dozvěděla ať už o zkouškách, systému, vodě, bazénu,... 
každý program, který proběhl, mi hodně dal a odjíždím z K+K s tím, že bych chtěla jezdit 
pokaždé, že je to velmi užitečné a potřebné, že mě to tam bavilo a že mi to něco dalo! 
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Samozřejmě na každé akci, věci, programu je vždycky co zlepšovat, což je výzva a poučení, 
ale po prvním srazu těžko můžu porovnávat a hodnotit! (nejhorší mi přišly poznámky na 
konci K+K, se kterými nesouhlasím - ani s "útočníky" ani s "obranou")  
Omlouvám se, pokud plýtvám Tvým časem a pokud se Ti tohle opravdu nechtělo číst, ale já 
bych na Tvém místě chtěla znát výsledky své práce, jak to působí na ty, které jsem 
přesvědčovala, že to má smysl,... a mě jsi přesvědčil!  
  

Ahoj, Křeček  
 
  

 
Bratři  
(Aneb Konzervativní liberál) 
 
Svoji názorovou liberálnost jsem, myslím, prokázal již dávno větou, že i skauti mají přirození.  
Parafrází klasiky JFK Ich bin ein Berliner v článku o registrovaném partnerství jsem to 
dorazil.  Je ze mne cosi mezi bláznem a úchylem. Jsou ale okamžiky, kdy i provokatér a 
volnomyšlenkář mého typu musí říci a dost. Tohle je i na mne silná káva. 
Já volám své Basta třeba nad gravidním mužem. Nemám problém s registrovaným 
partnerstvím. Nevadí mi operativní změna pohlaví. Nevím však, jestli mužova gravidita je pro 
zainteresované kolegy zajímavá studijní situace nebo jen šimrání ega. Každý je přeci rád, 
když něco dokáže. Technicky vzato je to brilantní kousek. Dokonce halený rouškou pomoci 
páru, kterému příroda neumožnila mít vlastní potomky. Přiznám se bez mučení, že se obecně 
stavím rezervovaněji k asistované reprodukci než k asistované smrti. Všichni si děláme 
legraci (včetně mne), jak u nás už bydlí ten Němec od A, co nám schovává věci. Jenže 
kdybychom se vážně zamysleli nad problémem, ono to není až tak úsměvná situace, propadat 
se den za dnem v bdělém stavu do nevědomí a zemřít jako zdevastovaná troska uprostřed 
psychicky vyčerpané rodiny. Která navíc  díky nám má statistiky prokazatelně vyšší 
nemocnost kardiovaskulární a depresí, než její okolí. V posledních světlých chvilkách bych na 
kolenou prosil kolegy o vysvobození. Co se reprodukce týče, je to jiné. Zde, a berte to jako 
můj osobní názor, který má právo být chybný, příliš zasahujeme do úradku moudré matičky 
přírody. Příroda a její zákonitosti (ono je jedno, hovořím-li o přírodě, či jiný o Bohu, pevně 
věřím, že různými pojmy označujeme totéž Něco nepojmenovatelné, o čemž můj mistr říká 
nazývám to Tao, protože nevím, jak se to jmenuje) plynou jak voda. Je-li problém, nejprve se 
jej snaží obtéci, pak je smete. Ač si hrajeme s genetikou, neznáme vše. Víme, že řada 
vzácných vážných chorob vede k neplodnosti. Tím se příroda brání jejich šíření. Co se týká 
konkrétního páru, je situace jiná. Zde se muž narodil do ženského těla. Tato dualita je jistě 
traumatizující, ale operace a následné hormonální přeladění dnes dokážou divy. Někdy lze 
dokonce z klitorisu, který při vzrušení rovněž zbytní, simulovat penis. Jenže reprodukčně 
bude tento muž, bohužel, mimo soutěž. Jestli navíc najde ženu, která je neschopná donosit 
plod z jakékoli příčiny, je to dvojice předem jasně odsouzená k adopci. Ovšem ženu 
hormonálně zcela přeladěnou v muže vystavit přelaďování zpět, protože mužské hormony 
graviditě neprospějí, a následně ji opět měnit v muže, to by neměli ani Američani se svým 
sklonem k přehánění. Jaké asi pochody běží v mozku ženy otce? Jak bude s tímto schizmatem 
vychovávat dítě. Jak zareaguje jeho partnerka? Jak a kdy situaci vysvětlí dítěti?  
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Kdo plácne dítě po zadku, resp. dá drzému pubertálnímu frackovi facana až si sedne, bude 
brzy v celém civilizovaném světě bručet v báni. Kdo uvede dítě do takto nestandardní (do 
značné míry až patologické) rodiny, je vědec? To byl Wellesův dr Moreau taky. 
To, co se stalo na tramvajové lince v Ostravě,  je bezpochyby tragédie. Pozůstalí určitě 
nebudou mít pro řidiče tramvaje pochopení, ale my ostatní bychom ho mít měli. Je to 
normální kluk, který udělal chybu, díky níž, bohužel, zahynuli tři lidé. Na rozdíl od našich 
poslanců se neschovává za imunitu, za ztrátu paměti, kterou by mohl hrát, a těžko by mu bylo 
dokazováno, že jí netrpí. Je si vědom, že pochybil, trápí se tím. Neví-li, proč na trať vjel, 
neomlouvá tím své pochybení. Přiznejme, páni šoféři, kolikrát jsme někam vjeli a měli jsme 
štěstí, že kromě brzd má auto volant, díky němuž jsme nějakým více či méně riskantním 
manévrem z ošemetné situace vyjeli. Bude souzen a doufejme po právu odsouzen (po právu, 
ne po emocích). To, že vydržel do poslední chvíle na palubě, ač jeho kolega vyskočil, aby se 
zachránil, bych mu přičetl k dobru. Ale přál bych si, aby to neodnesl sám. Ať je s ním souzen 
a nejméně stejně přísně, kdo odkládal zabezpečení trati, o níž bylo známo, že je nebezpečná. 
Že na jednokolejný úsek obě tramvaje vjely opakovaně, takže bylo otázkou času, kdy malér 
nastane. 
V souvislosti s touto tragédií jsem četl dva rozhovory v MfD. Nejprve s matkou řidiče, 
posléze s ním. Nesleduji Blesk, Aha nebo Šíp, ale občas nám to někdo zapomene v čajovně. 
Bohužel, i takové hosty máme. Kdyby zmíněné rozhovory byly v těchto tiskovinách, potvrdil 
by se mi negativní názor na ně. Jestliže je najdu v jednom z mála deníků, které si ještě hrají na 
seriosní žurnalistiku, je to hnus k zvracení. Tak pokleslé, necitelné až surové vedení 
rozhovoru a otáčení nožem v ráně jako se povedlo redaktorům MfD, bych na místě 
šéfredaktora trestal nejméně přeřazením do zemědělské rubriky, ne-li ke kbelíku a koštěti 
uklízečky. 
Kdosi mi dal hádanku. Co je to feminismus? Jo, já vám napíšu pointu a mám na krku další 
žalobu. Takže co nejpřijatelněji: je to zoonoza, kvůli které se nedoporučuje jíst hovězí. 
Na druhou stranu ne že bych s touto definicí nesouhlasil. Já tyhle sufražetky nemusím. Už 
Vlastou počínaje byly ženy nespokojené. Budu se opakovat, když řeknu, že snahu některých 
žen vyrovnat se mužům, nepovažuji za emancipaci, ale za hloupost. Biologická role je 
odlišná. 
Muž (za fyziologických podmínek) neporodí, kdyby se rozkrájel, žena nezanese tu 
rozhodující   spermii do druhé ženy, není-li gynekoložka, také ani omylem. Na druhou stranu 
souhlasím, že žena nemá být služka muže, ale jeho partnerka. V tom vidím emancipaci, 
v uznání (a to i ženami) tzv. ženské role za plnohodnotnou mužské. Žena má být hrdá na to, 
že je žena a nedělat ze sebe mužatku. Nechť se vzdělává, nechť podniká, tvoří, ale nechť 
nepovažuje za méněcennou tu, která chce být „pouze“ dobrou hausfrau. Proto mi přijde až 
humorný názor, podle něhož přípona  –ová je nepřijatelná. Ať mi, milé dámy prominou, ale 
tvrzení, že jejím užitím se stávají manželovým majetkem je skutečně výše uvedená choroba. 
Vždyť to, že ji němčina či angličtina nemá, není vůbec známka gendrové korektnosti. 
Gramatika vznikala tak dávno, že lidé tehdy měli naprosto jiné starosti. Pokud by chtěly být 
feministky gendrově korektní, neměly by, když se jim Šafářová nebo Nováková nelíbí, 
používat sexistickou formu Šafář, Novák, ale Šafářka, Novačka. K této úvaze mne poňoukl 
jazykový sloupek v jednom deníku. Jeho autor si stěžoval na gendrovou korektnost. Jako 
příklad uváděl, že korektní věta nezní Starosta zajistil grant na výstavbu hřiště, ale obec 
zajistila……. 
Poslyšte, dámy prominou, ale ať se feministky snaží sebevíc, ten camplik na podbřišku jim 
nenaroste.. 

Jezevec  
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Instruktor vodní turistiky 
HKVS dosáhl, že MŠMT akreditovalo jeho vzdělávání jako vzdělávací program platný i vně 
Junáka. Administrativní zabezpečení této akreditace nebylo lehké, ale těžší bude tuto 
akreditaci naplnit (jsme povinováni nejen budoucím kapitánům, ale v rámci Vodáckého 
minima všem činovníkům Junáka). 
Proto žádám krajské kapitány, případně jiné organizátory kurzů Kapka, Vodácké minimum a 
Kapitánská zkouška, aby mi nejpozději do 31. 5. 2008 oznámili: 
Název, pravděpodobný termín a místo akce, vůdce akce, lektorský sbor (mj. by tam měli být 
tři lidé jmenovaní v akreditaci), pořádající subjekt (přístav, středisko, junácký okres nebo 
kraj) a pravděpodobný počet účastníků. 
(Jak vidno, nejde tak zcela o hlášenku akce, protože mne v tuto chvíli nezajímá ekonomická 
stránka.) 
Oznámení stačí elektronicky na vezir@seznam.cz.  

Vladimír Cvrček, hlavní kapitán 
 

USNESENÍ ÚSK v Plzni 
1) ÚSK schvaluje Vyhlášku HKVS č.5/2008, kterou se upravuje Vyhláška HKVS č. 

4/2007 o volbách do kapitanátu vodních skautů v souladu s Řádem vodních skautů 
Schváleno zjevnou většinou 

2) ÚSK schvaluje novelu Vyhlášky HKVS č.2/2005 o příspěvcích 
Schváleno zjevnou většinou 

3) ÚSK bere na vědomí seznam pohledávek za výchovnými a organizačními jednotkami 
VS z let 2005 až 2007  
Schváleno 

4) ÚSK ukládá zveřejnit seznam nepřispívajících v KP a na stránkách HKVS. Součástí 
seznamu bude výzva uvedeným jednotkám k oznámení důvodu nezaplacení příspěvků 
dle  Vyhlášky č.2/2005 v platném znění a k písemnému (i e-mailem) potvrzení úmyslu 
uhradit či neuhradit výše uvedené příspěvky. 
Schváleno - 50 pro  1 proti  4 zdržel se 

  
STRUČNÉ ZÁVĚRY ÚSK 

HKVS zpracuje výstupy z pracovních skupin na vodních doplňcích stezek a ve spolupráci 
s dalšími zainteresovanými skupinami – LŠ, NA a výchovnými zpravodaji předloží definitivní 
verzi, se kterou vodní skauti budou žádat výrobu a vydání doplňků ke stezkám – cestám podle 
možností a úprav přednesenými Dickem při prezentaci systému a způsobu používání nových 
stezek. 
NAVIGAMUS 
Po prezentaci byly předběžně rozděleni přítomní zástupci a nastíněna koncepce programu 
srazu. Prezentace a rozdělení v jiné části KP. 
HKVS vydá novelizované vyhlášky platné pro síť vodních skautů a zveřejní je na stránkách 
HKVS a v KP. 
HKVS zveřejní i další související předpisy Junáka, týkající se činnosti sítě VS. 
HKVS svolává v souladu s Řádem vodních skautů Volební ústřední sněm kapitánů VS 
Termín: 17.-19.10.2008 
Místo: první kandidát Pardubice – Rybitví    
(pokud do konce května neprojeví nikdo jiný zájem pořádat, platí první návrh) 
Kandidátní komise: Za HKVS Majda, Akela     

 4  

 

mailto:vezir@seznam.cz


KAPITÁNSKÁ POŠTA 9 2007/2008 

Skautská vlčata a světlušky hledaly sluneční paprsky u rybníka 
ově Štěpán v Martin

110 malých skautů a skautek z celé Ostravy si se 
svými vedoucími dali v sobotu sraz u řeky 
Opavy na loděnici Eskadry,  aby v etapové hře 
napravili historickou křivdu: hledali ztracené 
paprsky zlatého slunce Inků, které uloupil 
proradný portugalský dobyvatel Pizzaro. 
Během hry předvedli, jak umí vařit, přivolat a 
poskytnout první pomoc, poznávat dopravní 
značky, jak ovládají zeměpis a přírodovědu. 
Také ukázali, jak umí spolupracovat při 
zdolávání překážkové dráhy a vyrovnat se s 
rizikovými situacemi. Svou odvahu a obratnost 

si ověřili na vysokých lanových atrakcích. 
Akce se zúčastnilo 18 hlídek, tři nejlepší 
vlčácké a dvě světlušácké hlídky postupují 
do krajského kola. 
Tolik stručná agenturní zpráva. 
Nad ni je třeba uvést, že se organizátoři 
nechali inspirovat (zkrátka „obšlehli“ motiv 
a část scénáře) ze Skautského světa a 
fungovalo to perfektně.  
Uvolnění pravidel, nové prvky a kostýmy 
navodily hravou atmosféru, takže se tento 
závod úplně lišil od dosavadních a bylo 
vidět že se spontánně baví nejenom potěři, ale i dospěláci. 
A jelikož byl dobře připravený i program pro ty, kteří by jinak čekali u startu a ty, kteří by 
jinak čekali na vyhlášení výsledků, bylo stále co dělat a nikdo se nenudil. 
Kdo tu byl dobře se bavil a viděl, že těch potěrů a jejich mladých vůdců proti minulým 
ročníkům o něco přibylo. 
Co si lze ještě víc přát. 

Sten, Eskadra Ostrava 

 
Zahájení letošní Lesní školy vodních skautů 

O víkendu 30.5. až 1.6.2008 bude na slalomovém kanále u Veltrus zahájen letošní běh Lesní 
školy vodních skautů. Na pořadu bude praktická část kapitánské zkoušky – zvládnutí jízdy na 
divoké vodě do min. stupně WW II. 
Kromě řádných frekventantů, kteří jsou letos účastníky lesní školy, má možnost splnit tuto 
část kapitánské zkoušky i ten, kdo má rozpracovanou Kapitánskou zkoušku „samostudiem“ a 
bude využívat nebo využil, termín zkoušky vyhlášený HKVS. Ten, kdo bude chtít využít tuto 
možnost, kontaktuje vůdce lesní školy na e-mailu kingkong@korrig.cz , aby se dohodl na 
podrobnostech a své účasti. 
Lesní škola bude pokračovat víkendem 13.6. až 15.6.2008 na Seči a je stejná možnost pro ty, 
co mají rozpracovanou Kapitánskou zkoušku pro splnění praktické části v ovládaní 
plachetnice (v tomto případě naší skautské 550). 

Kingkong 
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NÁMOŘNÍ AKADEMIE 
NEWS 

Jak může mlž uškodit námořníkovi 
 
Zeptali jsme se uchazečů o Námořní akademii 2008, jak si myslí, že může mlž nejhůře uškodit 
námořníkovi. Ty nejvydařenější názory si nyní můžete přečíst a možná se i poučit.  
 
Pokud je dotyčný námořník/kapitán z masa a kostí, může mu mlž ublížit přímo a nepřímo. 
Přímo se rozumí to, že na něj vytáhne s mlží armádou a ustřílí ho mlžomety k smrti. Nepřímo pak 
například tím, že se ho námořník rozhodne vypudit ze své bárky a uklouzne po něm, přičemž si vrazí 
láhev s kyselinou sirovovodíkoantimlžfosfátovou přímo do úst. Jeho úsměv bude zaručeně hodně 
široký.                                                                                                                                               Harry 
 
Toš dyž pude neaky ťulpas hledat poklad v mořu a uvidí tam takovů velků bílů truhlu a řekne si:“Hen 
sa hukáže kdo je boháč,“ a objedná si všelijaků tu techniku, jeřáby aj vrtulník, prostě strašně drahých 
krámů. Začne loviť a po dvóch dnech tahání objeví, že bílá truhla nie truhla, nýbrž  obří kolónia ústřic. 
Jémine to je neštěstí. Naštěstí takto mohl přijit enem o prachy a čas…                                           Chiro 
 
Námořník si vykračuje po palubě a kolem lodi zrovna plave nějaká ta, možná trochu větší, rybka. 
Nenapadne ji nic jiného, než si rozpustile mávnout ploutvičkou a nabrat při tom nějakou tu 
perlotvorku. Ta samozřejmě nezůstane na ploutvi oné rybky a letí vzduchem. Do dráhy jejího letu se 
ale připlete loď s námořníky. Spíš než loď, tedy hlava onoho námořníka, který si pokojně kráčel po 
palubě. Perlotvorka chce vykřiknout aby uhnul, ale nestihne to a jak má rozevřené části schránky, 
skončí mezi nimi námořníkova hlava... Naneštěstí celá, tahle perlotvorka nebyla zrovna drobeček. Tak 
to už je rozhodně slušná škoda. Ale buďme optimisti. Vždyť kdo má místo hlavy perlu?            Kulíšek 
 
Jako zástupce mlže jsem si vybral ,,perlotvorky... Tak dejme tomu, že se námořník bude s flaškou 
rumu poflakovat po pláži nějakého neznáme ostrova, a bude čekat na své druhy, kteří se vydali sehnat 
nějaké jídlo a jeho nechali hlídat člun.  
Když si námořník sedne do písku a vlna mu přinese nějakou podivnou škebli k nohám tak ji nevěřícně 
zvedne a podívá se do ní. To co opravdu nečekal že najde, opravdu našel. Ve škebli byla nádherná 
velká perla. Taková, kterou ten námořník v životě neviděl. Myslí si jak jí ve velkém přístavu prodá, že 
už se nikdy nebude muset plavit po moři. Avšak neví, že ho zpoza křoví sledují cizí oči. Oči 
domorodce, který si perlotvorky všimnul. Dřív než si námořník něco uvědomí, vyřítí se z křoví 
domorodec a uštědří námořníkovi pořádnou pecku kyjem do hlavy, tak že se námořník složí do písku. 
Domorodec vezme perlu a zmizí v džungli.  
Když se zbytek posádky vrátí ke člunu a najdou námořníka povaleného v písku a o kousek dál flašku 
rumu, je jím jasné, že námořník přebral a tak ho naloží do člunu a odplují ke své lodi. 
Když se námořník probere na lodi a začne všem říkat co se mu stalo, tak se mu všichni smějí a říkají 
mu že je ochlasta a lhář. Konec debaty končí, když mu kapitán oznámí, že mu nedá týdenní plat,  
protože zanedbal své povinnosti a nechal člun bez dozoru a klidně se opil. A navíc se vymlouvá na 
nějakou perlu...                                                                                                                        Luděk Brhel 
 
Slávka Julča je maximální šprýmařka. Dokáže opravdu námořníka naštvat, což uškodí určitě na 
disciplíně posádky a samotné psychice - mnohdy to námořník neunese a zhroutí se. Posádka se 
rozhodne, že si dá k dobrému rumu něco opravdu chutného, a tak připluje blíže k pevnině, tam nahodí 
sítě a vytáhne je plné slávek. Jenže to ještě nevědí, že mezi nimi je slavná Julča. Jůlii se rozbuší 
malinkaté srdíčko když si uvědomila, že už jí tahají sítí ven. Už se v duchu směje jak zase poškádlí 
fousaté hochy. Usměvavá pruhovaná posádka začíná připravovat talíře a rozmlouvají jak dlouho 
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nejedly nic jiného než ryby, ryby a zase jenom ryby. Slávky jsou v kádi a Jůlinka už začíná kout pikle. 
Vytáhne jazyk a začíná vystřelovat svoje druhy ven přes palubu. Když jde namlsaný chlapík pro jejich 
úlovky, koulí oči a prostě nevidí nic kromě jedné slávky. ,,Kde jsi???“ Posádka už je celá nedočkavá, a 
jak jí teďka vysvětlit, že tu zůstala jen jedna jediná slávka. A tak jí chudák námořníček vyndal a 
s hlavou sklopenou kráčí s Jůlií v ruce jak na popravu. Posádka se bouří a ani kapitán nedokáže 
rozhořčení uklidnit. Jůlie využívá příležitosti a prchá přes stůl a celá vysmátá si libuje jak se jí to opět 
povedlo. V tom si jí ale jeden pruhovaný mužík všimne a prchá k ní. Slávce zmrzne úsměv na rtech, 
ale nevzdává se a dává poslední zbytky sil do posledního skoku. Přistála v moři. Oooo, ten slaný 
domov. Takže Jůlie napálila další posádku - úkol splněn.                                                               Marťa 
             
Z deníku námořníka: Hladina byla krásně klidná. Já se zrovna nakláněl daleko přes palubu, aby mi 
neunikl lesklý záblesk pokladu na mořském dně. A právě v tomhle okamžiku se to stalo. Jakmile jsem 
se naklonil celým trupem přes zábradlí, naše bárka sebou prudce trhla a já si to namířil po hlavě 
rovnou do moře. Ještě než mě však pohltila ta chladná masa vody, dolehl ke mně pohotový výkřik: 
„Můůůůž přes palubůůůůů!!!“ 
Tak, a teď sedím na mořském dně. Nemyslete si, že neumím plavat nebo že odporuju Archimedovu 
zákonu, jenom mám pas ověšený placatkami s rumem. Ale nebojte se, já se neutopím. Zemřu totiž 
daleko horší smrtí (optimista). Neřekl jsem totiž všechno. To, že sedím na mořském dně pravda je, ale 
zapomněl jsem na nepatrný detail – sedím uprostřed kolonie obrovských mušlí. (Biologové 
překvapeně zírají). Jsou hnusný, velký a nebezpečný. (Biology dotčeně napadá, že se 
pravděpodobně jedná o zévy obrovské). Já tak strašně nesnáším mušle. (Biologové znechuceně 
zvedají oči vsloup). Jenže o mě nemusíte mít strach. Neutopím se a ani mě nesežere mega mušle. Já 
jsem totiž ostřílený námořník, a když už mě dávno nezabil rum, tak už mě nejspíš nezabije nic. Teď 
jsem si vzpomněl – RUM! S ním nevyplavu. Zapomněl jsem vám totiž říct další nepatrný detail – 
nemám s sebou jen pár placatek, spíš se jedná o několik flašek rumu. (Nedivte se, ale já si je musím 
před ostatníma hlídat ☺). Takže teď stojím před důležitým rozhodnutím, buď se utopím nebo mě 
sežere mega mušle anebo ta nejhorší možnost – přijdu o svou zásobu rumu. Pravděpodobně zvolím 
možnost B, bude rychlá a nejméně bolestivá...chvíle přemýšlení.. Jenže když mě sežere obří škeble, 
tak stejně přijdu o svůj rum. Teď jsem opravdu v prekérní situaci..další chvíle přemýšlení..Volím 
možnost D, zachránit sebe i svůj rum! Mocným odrazem se odrážím ode dna a dělám velká tempa 
směrem vzhůru. Hned jsem si uvědomil, že to byla chyba. Pod nohama mi secvakly desítky škeblí. 
Teď už mi nezbývá nic jiného, než plavat o sto šest k hladině. Mám pocit, jako bych se houpal nad 
řekou plnou krokodýlů, kteří po mně chňapou zabijáckými čelistmi. (Teda, ne že bych se někdy 
houpal nad řekou na laně, a ještě ke všemu nad řekou, v níž žijí krokodýli, ale určitě je to stejný pocit 
☺)..další ne moc efektivní plavání k hladině ..Řád slizkých potvor (z námořničtiny přeloženo: řád 
mlžů) mi asi vyhlásil válku, protože se z ničeho nic několik mušlí na protějším (nepříliš vzdáleném) 
útesu dalo do pohybu a vyrazily opačným směrem. Opačný směr bylo však jediné pozitivum. Mnohem 
méně příjemný byl horký proud vody, který pro změnu vyrazil z těch hnusných škeblí směrem ke mně. 
Nechutnej, páchnoucí gejzír (ne že bych pod vodou něco cítil, ale kdyby byl na vzduchu tak určitě 
páchne☺). Jenže ten, kdo měl co dočinění s mořským vlkem (se mnou – pro nechápavé☺), ví, že mě 
parta slizounů jen tak nerozhodí. ..plavu nerušeně dál.. Už jsem u dna naší parádní kocábky – živ, 
zdráv a hlavně s rumem. Plavu pod lodí, abych se co nejdříve dostal nad hladinu, když v tom se přede 
mnou zjeví nechutná, slizká potvora a poulí na mě oči. (Biologové při této zmínce o šášni lodní – 
které mimochodem moc chutná dřevo- přestávají číst). 
„Ááááááááááááááááááááá!!!“ (No dobře, znělo to spíš jako: „Bubli bubli klokt klot bubli bubli!!!“☺). 
Tak tohle bylo moc i na ostříleného mořského vlka. ..o pár dnů později na pustém ostrově.. Když 
někdo jede k moři, jeho jedinou starostí je, aby ho nesežral žralok. Žraloci jsou však oproti mlžům 
neosobní, primitivní a neškodné rybičky. (Biolog – poslední, který ještě nepřestal číst – 
rozhořčeně vykřikuje: „Parybičky, když už tak parybičky!!!). Ze vzteku jsem vypil všechen rum, 
mám vyrážku po celém těle z toho mušlího gejzíru, posádka mi uplavala a kocábku mi snědly mořský 
žížaly. Jsem znechucen, bez posádky, bez kocábky a co je nejhorší – bez rumu....                        Perňa 
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Šestka Třebíč 
 
Historie oddílu 

 Šestku založil v roce 1990 Zdeněk Dvořák 
společně se dvěma svými přáteli – 
Rychlonožkou a Oldou. Postupně však 
odcházeli až v roce 1999 převzali oddíl do 
rukou vedoucí, kteří byli na začátku 90. let 
prvními členy Šestky. První léta po vzniku 
oddílu byla ve znamení experimentální 
archeologie – pořádali jsme pravěké tábory, 
měli stany „zubříky“, vařili polévku v 
bachoru, zkoušeli jízdu na lodi vytesané z 
jednoho kmene… 
Malou pravěkou vesničku jsme postavili i 
na prvním obnoveném středoevropském 
jamboree v Praze „Fénix ´97“. Oddíl 
procházel dobami úspěšnými i krizovými, 

ze kterých se ale vždy dostal a – doufejme – vždy na ještě vyšší úroveň než byl dříve. Zatím nejhorší věcí v 
naší historii bylo předčasné ukončení tábora v roce 2006, kdy byly na Dyji povodně a našemu tamějšímu 
táboru hrozilo vyplavení. Ve funkci kapitána oddílu se zatím vystřídali 4 vedoucí – prvním byl zakladatel 
oddílu Zdeněk Dvořák, který je v současnosti přístavním kapitánem, všichni další už pak vedoucí, kteří 
prošli jeho výchovou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak je veden oddíl a jak fungují družiny 
V současné době vede oddíl kapitán, který koordinuje činnost jednotlivých družin s jejich vedoucími. 
Každý měsíc se scházíme na schůzkách vedení, ale velkou část oddílových věcí řešíme pomocí mailů a icq, 
a to především proto, že každý z vedoucích je během týdne na úplně jiném konci země. 
Oddílovky jsou jednou měsíčně, družinovky každý týden, část programu si na ně chystají kormidelníci a 
člunaři. Máme nyní asi 25 dětí rozdělených do 5 družin – skauti (Pstruzi), vlčata, skautky (Rosničky), 
žabičky (Kosatky) a předškoláky (Vodníčci). 
 
Úbytek členů, nábory 
 Nejlepší formou náboru je stále atraktivní program, který členy baví a na jehož základě sami vodí své 
kamarády. I když se nám počet členů za poslední dva roky zvyšuje, vzhledem k rozdělení družin se 
snažíme vyvíjet nějakou náborovou činnost permanentně i během roku. Krom akcí pro veřejnost jsou 
účinné i nábory přímo ve školách a školkách. 
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Internetové stránky Šestky 
Současné stránky vytvořil zástupce kapitána 
Zdenda. Snažíme se, aby byly co nejaktuálnější. 
Krom samozřejmostí jako jsou informace o oddílu, 
jeho historii, klubovně a členech, zápisků a fotek z 
akcí tam bývají i informace pro rodiče. Jednak o 
tom, co chystáme, ale i z programu schůzek, aby 
měli možnost vidět, jak jejich děti tráví svůj čas ve 
skautu. 
Máme tam taky ankety, kvízy nebo oddílový 
časopis „Šestka jede!“ ke stažení. Stránky Šestky 
najdete na adrese www.sestka.abahoa.cz. 
 
 
 
Zvláštnosti oddílu 
Není to sice zvláštnost, ale zatím to není ani úplně obvyklé – máme družinu předškoláků, dětí od 5 do 6 let. 
Sami si vybrali svůj název – říkáme jim vodníčci. I když občas mají ještě z některých věcí strach, rychle se 
učí a dokáží se skamarádit. Je to nejlepší způsob, jak získávat členy i do budoucna, protože pokud je 
zaujmeme, budou dorůstat do věku vlčat a žabiček a časem se začnou plnohodnotně věnovat skautskému 
programu. 
 
Oddílové akce 

 Náš oddíl pořádá každoročně několik větších akcí – v 
únoru je to tradiční Uzlovací liga, soutěž pro všechny místní 
skauty v uzlování. Nejde však jen o to, aby uvázali některé 
uzly co nejrychleji, ale aby si dokázali celkově poradit v 
simulovaných situacích. Uzlovačka má svůj symbolický 
rámec, letos to bylo putování po Himalájích. Ještě v únoru 
pak naše dívčí část pořádá „Rojení světlušek“, víkendové 
setkání malých holek z Třebíče a okolí. Setkání má krom 
seznamovacího a přátelského účelu připomenout a oslavit 
Den sesterství. 
Loni se náš oddíl zasadil o vylepšení Jezování, ze kterého 
jsme udělali velkou akci pro veřejnost se 
soutěžemi, hrami, možností projet se na lodích, poznat řeku, 
její okolí a trochu blíže i činnost třebíčských vodních 
skautů. O Jezování více na www.abahoa.cz/jezovani. 
Jenom pro nás je pak tradiční vánoční výprava neboli 

Vánočka, kdy se na víkend sjede celý oddíl a společně slavíme skautské Vánoce. Vánočka je pro oddíl 
stejně důležitá jako letní tábor. 
 
100 let skautingu 
Jako mnoho jiných oddílů jsme se zúčastnili oslav v 
Praze, kde jsme reprezentovali Holandsko. Možná si 
nás někdo bude pamatovat podle oranžových triček, 
kterými jsme na Staromáku zářili do daleka. 
Na táboře jsme si během dvou týdnů prožili celých 
sto let skautingu, po skončení tábora jsme 1. srpna 
za úsvitu vystoupali na nejvyšší bod města, Strážnou 
horu – Kostelíček, kde jsme přivítali začátek  
druhého skautského století. 
Po prázdninách jsme také s velkým úspěchem 
uspořádali setkání bývalých členů oddílu, kterých k 
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našemu velkému překvapení přišlo opravdu hodně a všichni na svá skautská léta v Šestce vzpomínali 
velmi rádi. Na jaro ještě chystáme výstavu fotek z jamboree na třebíčském zámku. 
 
Kontakt se zahraničím 
Skautky se letos poprvé pouští do Dobrodružství Za obzorem, dlouhá léta jsme měli kontakt s 
holandskými skauty. Po dvakrát do Holandska taky vyrazili naši roveři (poprvé to byl současný kapitán 
oddílu a jeho zástupce v jejich roverském věku). V roce 2001 se uskutečnil i českoholandský tábor roverů 
a rangers na našem tábořišti na Lavičkách. 
 
Letošní tábor 
Poslední léta jezdíme spíše na stálé tábory, protože 
máme neustále malé členy, ale chystáme na nejbližší 
léta krátký putovní tábor pro ty starší. Na vodu 
jezdíme během roku, zvlášť v létě chodíme na 
schůzkách na lodě velmi často. Minulý rok jsme byli na 
nádherném tábořišti „Pod Vlkem“ u řeky Sázavy, které 
jsme měli zapůjčené od kolínských vodáků. Jako jiné 
oddíly jsme celotáborovku věnovali 100 letům 
skautingu, zažili jsme si společně všechny tři zákazy i 
obnovení, první tábor, ilegalitu, okupace… 
Na konci tábora jsme zjistili neočekávanou věc, a to, že 
(i ti největší reptalové) řekli, že se jim tábor moc líbil. 
Do dalšího roku, kdy chystáme tábor na našem 
tradičním tábořišti na Lavičkách u Dalešické přehrady, 
je to tudíž velká výzva pokusit se dosáhnout minimálně 
stejného úspěchu… 
 
 
 
Nový program Junáka 
Do nového programu jsme se zapojili hned od začátku, 
ihned jsme začali využívat experimentální stezku pro skautský věk, vytvořili jsme si podle skautské stezky 
stezku pro vlčata. Vedoucí předškoláků pak vymysleli i speciální vodníčkovské putování, jakousi obdobu 
stezky pro naše prťata. Nový program udělal správný krok k modernizaci skautingu, který byl velmi 
potřebný; těšíme se a doufáme, že i vodácké doplňky stezky budou stejně propracované a pro děti ještě 
atraktivnější. 
 
Využití vodáckých aktivit 

Vodácké aktivity provozujeme běžně během 
roku na schůzkách, výpravách nebo závodech 
(třebíčská Lorenzova stuha, Čajový závod na 
Lavičkách, Tři jezy). Zejména pak ale na 
táboře, který je vždy u řeky nebo přehrady. 
Také mnoho našich celotáborovek mělo 
námořnickou tématiku. 
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Klubovna Šestky 
Klubovna, bohužel, není u vody, naše flotila je uložena v nedaleké loděnici, která patří celému přístavu 
Žlutá ponorka a kde má většina přístavu taky své klubovny. Ta naše je umístěna v domě v třebíčské 
Židovské čtvrti, která je zapsána na celosvětovém seznamu památek UNESCO. Tahle čtvrť poskytuje i 
nádherné kulisy pro spoustu napínavých a akčních her, zvláště když se setmí nebo padne mlha, nenajdete 
lepší Stínadla než v Třebíči! 
 
Šestka Třebíč, Přístav Žlutá ponorka 
Kapitán oddílu: Pavel Bár – Pavlík, zástupci: Eva Česneková – Mikroskop; Zdeněk Materna 
Počet družin: 5, počet členů: 38, z toho mladších členů: 25 
www.sestka.abahoa.cz 
 
  
 

                            NAVIGAMUS 2009 
 
                            Rozdělení programových přípravných týmů –     
                            první přihlášky podle prezentace na ÚSK   
                                    v Plzni: 
 
1. plavba Džida Plzeň, Karlovy Vary, Cheb 
2. plavba Aden ?????? 
3. plavba Mombasa Opařany, Písek, Č.Budějovice, Ostrava - Viribus 

Unitis 
4. plavba Zanzibar Ostrava, Havířov, Č.Těšín, Opava 
5. plavba Karáčí Neratovice, Liběchov, Brandýs, Milovice, Kolín 
6.plavba Maskat Liberec, Jablonec, Mimoň, Č.Lípa, Turnov, 

Jilemnice 
7.plavba Kalikat Pardubice, Vysoké Mýto 
 
Návrh:     doplnit  jednání s organizátory o předběžné vytvoření  7 míst a pokud bude možné 
účastníky z výše jmenovaných uskupení ubytovat v blízkosti 
Centrální programy – kdo zajistí organizaci a náplň 
Defilé 
Benátská noc 
Tržiště – čajovna, JUN, TDC a vlastní aktivity účastníků??? 
Využít vodní plochu i k plachtění – dost času pro vlastní aktivitu účastníků - jachtařů 
(i nějaký závod???) 
Návrh zkusit jarní sraz 2009 v okolí nebo alespoň využít volební sraz v Rybitví cca 50km 
k návštěvě ÚN Rozkoš a kempu 
Připomínky org. zpravodaje HKVS 

1) urychleně vyzvat organizátory k zahájení faktických příprav  - iniciovat jednání mezi 
HKVS a ÚTA, oficiálně požádat o pořádání, zahájit přípravy na registraci, zajišťování 
materiálu a financí 

2) seznámit VS s termínem a  přibližnou cenou bez dotace  
3) seznámit VS s tématem, oficiálními symboly, barvami, logem atd. ( kostýmy atd.) 
4) náměty pro doplnění aktivit 
5) doplnit štáb organizátorů  - finance (spolupráce s ústředím a HKVS na projektech a 

dotacích apod. 
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Zápis z jednání Ústředního srazu kapitánů VS v Plzni ve dnech 
18. – 20.4.208 

 
18.4.2008 
20:45        zahájení, seznámení s programem 

změna programu – Dick prezentace bude ráno první blok 
důvody pro rozdělení do bloků,  

21:00 
Řád vodních skautů – seznámení s hlavními body, názvoslovím 
Řídící akty  usnesení , rozhodnutí atd. vysvětlení posloupnosti 
Řád VS a statut KVS – nutno do konce roku 2008 svolat a uskutečnit volební ústřední sraz  
HKVS je oprávněn vydat doporučení a podněty NJ a VRJ k přijetí řídících aktů v oblasti metodiky a bezpečnosti 
vodních sportů a vodních aktivit závazných pro všechny jednotky Junáka  
21:10 
povinnost a potřeba mít krajské kapitány – rozhodující pro nerozdrobení 
21:15 
Myšák – seznámení s organizačními zásadami 
Předpoklad 
Bazén od 15:00, k dispozici lodě, klubovna 
Šatny se opouští v 19:00 
 Doprava MHD   
Seznámení s právy a povinnostmi krajských kapitánů 
21:30 
Vezír 
Nové stezky – předběžné seznámení nad novými stezkami 
Rozhodnutí o vodáckých doplňcích – nutnost pro spojení – soudržnost s Junákem 
novinky: 
rozdělení do věkových skupin     - nové dělení - zhmotnění v Cestách – pro skauty  - 4 skupiny 
Stanovení kompetencí   -         zná        umí       dělá 
co by se mělo na dané úrovni znát koncipována stezka na tom, co samo dítě chce 
Připomínky – dneska musíme přizpůsobit vod. doplňky tomu, co je. 
Diskuse 
Závěr nutno stanovit kompetence pro věkové skupiny a vybrat nejvhodnější způsob doplnění cest. 
Návrhy na pracovní  skupiny – zapojení mladých – byly předběžně vytvořeny skupiny +30 a –30. 
22:00  Rozšířený HKVS 

Návrhy na vyznamenání  - Pivoňka -Mimoň, Bublinka -Mimoň, Kšanďák – Kroměříž, Honza Skácel in 
memoriam – Kolín, Effendi – odloženo vyjádření až po dodání písemném návrhu 

      Předání na tomto srazu. 
 
19.4.2008 
8:00    
zahájení organizační věci – průběh aktivit na srazu 
Dick - prezentace nových stezek 
prezentace stávajících vodáckých doplňků 
vysvětlení principu, cílů a prostředků používaných v novém programu 
vysvětlení potřeby vodáckých doplňků 
 
10:00  
Vezír  
Výchova dospělých (od rádců …... 
Povýšení úrovně vodáckých zkoušek na všeobecně uznávané vzdělávání 
Akreditace „instruktor vodní turistiky“  - vlastní Junák v přímé gesci HKVS 
 
King – seznámení s LŠ VS  - pověření okresu od HKVS na uspořádání 
Kapitánská lesní škola 2008 přizpůsobena vykonání Kapitánské zkoušky, stabilizace instruktorského sboru, 
následně pravidelné kursy na získání osvědčení IVT 
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Prezentace nové verze Admiralitní plavby 
Posun kvalitativní náplně 
Ing. Jan Vocel 
Představení současných možností získání oprávnění 
www.aquadino.cz
Základní kurz + zdokonalující a rozšiřující získání Chorvatského Mezinárodního průkazu standardně na 
charterových lodích, praktická zkouška při plavbě, teorie během plavby, zkoušky v češtině, do 200nm, 
skupinová výuka. 
Individuální objednání od dubna do listopadu 
Podle zájmu zjišťování možnosti zařadit do vzdělávacích akcí včetně finanční podpory. 
Pokud bude do poloviny května  známa posádka, budou učiněny kroky k prohlášení za vzdělávací akci. 
11:00  
pozdrav náčelníka, náčelní 
11:15 
Výroční zprávy za rok 2006 
Upozornění – Výroční zpráva za rok 2007 zatím nebyla vydána – nejsou podklady 
Pavel Česák kurs vodáckého minima – IVT – kapitánská zkouška  
Trojkolejnost vzdělávání 
Podmínky získávání lektorů – účast na kurzech 
Lesní škola -  součást vodácké minimum 
11:30 
Dotazníky – anketa – odpověď na 4 základní otázky k vodáckým doplňkům 
14:00  
Odpolední aktivity -bazén 
Nácvik záchrany , bezpečnost na divoké vodě, praktické ukázky a zkoušky eskymáků 
Prezentace materiálu o bezpečnosti, výcviku – metodické pokyny a návody 
 
Jednání HKVS – příprava podkladů pro pracovní skupiny – vodácké doplňky 
Návrh aktivit, kompetencí?? 
Výsledek ankety – viz. příloha 
 
sobota večer 
20:00   
Vyznamenání 
Medaile Bronzového bobra 
0208 Mgr.Jana Beranová – Pivoňka – Mimoň 
cestou krajských kapitánů budou předány další medaile 
0108  Aleš Cepek – Kšanďák  - Kroměříž 
0308 Kristýna Králíčková – Bublinka -Mimoň 
0408 Jan Skácel - in memoriam - Kolín 
20:10 
Představení  delegátů EUROSEA 2008 Irsko Dublin 
Majka a  Bobr – Plzeň Omaha – představení a stručný nástin prezentace českých vodních skautů, předání 
informačních a propagačních materiálů 
20:30 
Rozdělení do sekcí – práce na vodáckých doplňcích – dvě pracovní skupiny =30 a +30 
Přednesení zadání 
Vyhlášení výsledků ankety – vodítko pro další jednání výchovných skupin 
Komise pro lodě, srazy a závody 
20:50    
HKVS – řešení KP – návrh  www, e-mail ZIP členům HKVS 

  návrh vkládací nebo dvojstrana skautský svět  redakce, záloha na 2 – 3 čísla dopředu 
       příští zasedání HKVS 6.5.2008 na Tortuze 

23:00 
závěr jednání v komisích 
 
20.4.2008 
8:00 
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Termín 17.-19.10.2008    
Místo konání – Pardubice – Rybitví první nabídka, další do konce května 
 
kandidátní komise – za HKVS Majda, Akela 
návrhy na kandidáty do HKVS mailem: mabab@seznam.cz,  písemně na: 
Junák – svaz skautů a skautek ČR  
Hlavní kapitanát vodních skautů 
Senovážné nám.24 
 116 47 Praha 1. 
Návrhy nejlépe do konce června 
Seznámení s volebním řádem a počtem kandidátů na volené funkce HKVS 
1.kolo - volba HK a ZHK v páru  
2.volba – volba členů HKVS (5 přístavných, revizní komise) 
HKVS se domnívá, že do 1. kola nemusí nutně kandidovat pár složený ze zástupců chlapeckého a dívčího 
kmene, nicméně trvá na tom, aby  minimálně 1z kandidátů na volené funkce HKVS byl  zástupcem  kmene 
reprezentujícího opačné pohlaví, než ostatní kandidáti 
Schválení jednotlivých bodů usnesení ústředního srazu – usnesení – viz. příloha 
 
 9:05    
NAVIGAMsUS 2009 - prezentace Sindibádovy plavby 

7plaveb – náměty na scénář, herní náplň 
Návrh – 7 center  - 7měst, v každém několik her, aktivit – kartička – něco povinné, něco volitelné projít 
všechny stanoviště  

Maskot – velbloud 
Barva – písková-bílá 
Seznam měst – přístavy ve skupinách  zveřejnit v KP a WWW – zvláštní příloha zápisu 
 
Závěry z komisí 
Jachetní, závody a srazy 
Homologace P550 – nic nového 
SEVERKA – plovoucí na SKARE 2008 
                           prototyp  - financování – projekty z dotací, granty atd 
Prezentovat na EUROSEA P550  - nabídka prodeje a SKARE – regata 

Jachetní komise doporučuje všem uživatelům P550 kontrolu zavěšení sedaček a přední 
paluby – odlepuje se a komora ztrácí funkčnost – možné ohrožení bezpečnosti  

Zkusit návrh plastové P550 – kalkulace, využití na tekoucí vodě 
Závody – úprava pravidel – oplachtění, a drobné úpravy 
SKAPA – není zájem 
Rychlostní přebory  - není zájem 
Tři jezy - pořadatelem musí být některý pražský přístav – mimopražští nejsou schopni zajistit všechna 
potřebná jednání a činnosti 
SKARE 2009 bude v termínu 30.4. - 3.5. 2009  

Výchovné pracovní skupiny 
30+   vyškrtání některých bodů   - úprava bezpečnosti   znalost míst, kde získat informace spíš než faktická data 
2. hvězda = nováček 
30-   skauti    4stupně   - inspirace, individuální možnosti – jedno-vícedenní akce 
vlčata - předběžné rozdělení – všeobecné – ne konkrétní; předškolní kategorie 
Označení  vodních vlčat 
Vlčata – příprava stezek vlčat - komise - za vodní Třebíč, Brandýs, Praha - naJa 
Závěr – zástupci za vodní vlčata požadují od HKVS a Hlavního kapitána kontakt na spojení a zajištění jejich 
účasti v komisi pro přípravu vlčáckých stezek 
10:40      
Kapitánská vrba 
Dopis Akely z Pardubic - pojistka 
Pytlík  - krizové situace 
Šmudla – dlouhé lhůty na P550 Trident  - Myšák 
Zpětná vazba účastníků srazu 
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Zápis z jednání komise jachetní, technické, pro závody, srazy 
19.4.2008 

Homologace P 550 – zatím ve stejném stavu – není dokončena dokumentace, jednání dále 
nepokračují. 

Severka – plovoucí model je před dokončením, měl by být předveden na vodě na SKARE 
2008. Je nutno vyřešit problém, kde bude tato loď trvale umístěna. Přes léto 2008 je třeba, aby 
byla k dispozici Flintovi pro zajetí a proměření kotevních bodů takeláže. Na základě tohoto 
proměření bude dokončena dokumentace laminátového trupu – rozmístění výztuh a kotevních 
bodů. Následně bude možno zahájit dokončení laminátového prototypu, skořepina trupu již 
byla dodána, financování není zatím jasné. 
Doporučujeme prezentovat plachetnici P550 na setkání Eurosea 2008 jako loď, kterou je 
možno pro zahraniční zájemce dodávat v současnosti max. 10 ks za rok, odběr v ČR, včetně 
ukázky plavby a krátkého zaškolení. Dále doporučujeme prezentovat Severku jako projekt, 
který je v současnosti před dokončením vývojových prací. 
Další financování Severky – je třeba zajistit prostředky na stavbu produkčních lodí včetně 
laminátového prototypu. Flint předá Myšákovi kalkulaci nákladů na stavbu Severky jako 
podklad pro pokusy o dotaci. 

Občas došlo ke zpoždění dodávek P550. Byl vznesen dotaz, zda by bylo možno vyrobit 
P550 z plastu. 
Doporučujeme všem uživatelům P550 zkontrolovat zakotvení sedaček a těsnost přední 
komory (spoj trupu a paluby na přídi) – rozlepuje se. 
Oskar oznámil úpravu P550 – odnímatelné podélné lavičky. 
SKARE – komise doporučuje upravit pravidla – zrušit třídy P2.5 a P5.5 (i vlčata budou jezdit 
s kosatkou), oplachtění bude šalupové, 7m2 – hl. plachta max. 5m2.  Max. délka trupu 5,50m, 
povinný alespoň jeden podhon. Přídavná plachta balónového typu max. 7m2 je povolena 
pouze pro kategorii R. SKARE 2009 bude v termínu 30. 4. 2009 – 3. 5. 2009. 
SKAPA – pro malou účast v minulých ročnících se letos nekoná. 
Tři jezy – názor komise je, že je nutné, aby pořadatel závodu byl z Prahy, komise může 
zajistit některou dílčí výpomoc. 

Zapsal: Sam  
 
 

Zápis z 12. jednání HKVS, které se konalo 1.4.2008 v Praze 
Přítomni: Vezír,  Bimbo, Professeur 
Hosté: Micha Hoznedl, Anna Fišerová - delegáti Eurosea 2008 
Omluveni:Majda, naJa, Béďa 
 

1) Návrhy na udělení Medaile bronzový bobr 
 Mgr. Jana Beranová – udělení na ÚSK   návrh střediska 
          Aleš Cepek     -  udělení na ÚSK    návrh kraje 
návrhy  Mgr. Kristýna Králíčková  návrh HKVS 
             Ing. Jan Bolek            návrh HKVS 

             In memoriam Jan Skácel    návrh přístavu       
2) Nová stezka – první verze bude představena na VS Junáka 12. – 13.4.2008 

1. vodácké doplňky – přidání dotiskem samolepek 
2. přidání formou vkladového listu 
3. využití stávajících míst pro oddílová specifika 
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         nové značení stupňů – vodácké doplnění značení – návrhy a diskuse v Plzni   
 

3) Vzdělávání: 
  Kapitánská zkouška – vodácký doplněk VZK – rozšíření o akreditovaný kurs – absolvent 
získá vzdělání instruktora vodní turistiky (certifikované MŠMT a trvale platné bez 
omezení na organizaci) 
  Admiralitní plavby – doplnění o získání mezinárodního průkazu VMP pro pobřežní 
plavbu  
4) EUROSEA 2008 - 7. – 11. května 2008 v Irsku 
 Delegáti za VS – Michal Hoznedl a Anna Fišerová – 93. oddíl Delfíni – OMAHA Plzeň 

1. přihláška odeslána cestou zahraničního odboru VRJ, který 
uhradí účastnický poplatek 

2. účast potvrzena pořadatelem,  
3. letenky – ½ zaplatí  HKVS 
4. zajišťují se propagační a prezentační předměty JUN, sponzoři 
5.  anglický text letáku a pozvání na Navigamus 2009 
6. DVD Navigamus 
7. historie 
8. vlajky - HKVS  

5) Program  Ústředního srazu kapitánů 17. - 19.4. 2008 v Plzni 
Pátek :     rozšířený HKVS, seznámení s programem 
Sobota :  dopoledne 

- informace z Valného sněmu 
- Řád vodních skautů a Statut HKVS 
- Nová stezka – lektor pracovní komise  - prezentace 
- vzdělávací program – vodní doplňky 
- vyznamenání 

                     odpoledne: 
- program pořadatele – výcvik, aktivity – krytý bazén 

                     večer:   jednání komisí 
   vzdělávání: výsledky ankety, teze k doplňkům, stezky atd. 

 organizace:a změny právních předpisů vodních skautů 
další komise – úpravy dle změn, příprava akcí  
HKVS – příprava volebního ÚSK 

Neděle: 
- Navigamus 2009 
- výstupy z komisí, volební řád 
- Volební ÚSK na podzim 2008  
-  Kapitánská vrba 

Pořadí bloků v programu sobotního a nedělního dopoledne bude upřesněno podle místních 
podmínek a časových možností.     
6) Návrhy na vyznamenání mailovou cestou Vezírovi do 10.4., nejpozději osobně na 

řádném tiskopisu na Valném sněmu. 
7) Na jednání bylo schváleno pořádání jarního srazu K+K v Plzni včetně předloženého 

rozpočtu akce. naJa zařídí podání žádosti o dotaci na vzdělávací akci.  
 

Zapsal: Bimbo 
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