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Přejít ze sna do skutečnosti není tak těžké, je to jedna dvě a člověk
se okamžitě přizpůsobí. Těžké je rozhodnout se opustit sen a vstoupit
do skutečnosti. Vyžaduje to úžasnou sílu vůle a je to tím těžší, čím
víc narostl sen. 

Jean Dutourd
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Kapitáni a kapitánky! 
Blíží se ÚSK (ústřední sraz kapitánů, dříve K+K), tentokrát volební. 
Řádem vodních skautů jsme zavázáni v letošním roce uspořádat nové volby hlavního kapitanátu. Protože 
mnozí z vás stále nemáte jasno, tedy několik objasnění pojmů: 
 
Řád vodních skautů je první dokument od roku 1920, kdy tzv. Magna charta vodních skautů jasně stanovila, 
kdo a co to jsou vodní skauti, v té době součást Svazu junáků – skautů, později Svazu skautů a skautek RČS 
(ovšem do roku 1946 to vždy byli jen chlapci). 
Druhý nejdůležitější dokument po Stanovách Junáka je Organizační řád a systemizace Junáka, který v bodě 
100 říká: 
(100) Zvláštním typem řídící sítě ve smyslu odst. (99) je „síť kmene dospělých“, jejíž součástí jsou všechny 
kluby dospělých, a „síť vodních skautů“, jejíž součástí jsou všechny oddíly se zaměřením „vodní“. 
Působnost, strukturu, orgány, povinnosti a pravomoci této sítě stanoví vnitřní předpisy Junáka. 
Tím vnitřním předpisem je právě Řád vodních skautů. Zřetelně vymezuje účel sítě: 
 (6) Účelem sítě VS je tvořit a zajišťovat koncepci a provádění specifických forem výchovy 
vodních skautů a skautek v rámci systému výchovy mládeže v Junáku. Působnost sítě VS 
tedy spadá zejména do oblastí: 
a) tvorba koncepce vodácké výchovy dětí i dospělých, 
b) zajišťování kvalifikace a metodické vedení činovníků vodních skautů, 
c) sledování bezpečnosti a poskytování metodické pomoci při vodních aktivitách 
d) kontaktů a spolupráce s vodními a námořními skauty v zahraničí a 
e) kontaktů s ostatními subjekty v oblasti vodních sportů, dopravy, bezpečnosti a životního 
prostředí. 
... 
(31) Volební ÚSK volí: 
a) hlavního kapitána VS, 
b) a 5 přístavných VS (zástupce hlavního kapitána VS, výchovný CHK, výchovná DK, 
organizační, hospodář). 
V souladu s posláním jsou dány úkoly jednotlivých volených členů HKVS: 
Hlavní kapitán zastupuje a reprezentuje vodní skauty v Náčelnictvu Junáka, má zde podobné postavení jako 
náčelník kmene dospělých, případně zástupce junáckého kraje. Hlavní kapitán je současně statutárem HKVS 
a zvláštní organizační jednotky Kapitanát vodních skautů, která slouží Síti VS a HKVS jako právní subjekt 
ke všem ekonomickým a právním úkonům. Hlavní kapitán zastupuje Síť i navenek. 
Zástupce hlavního kapitána zastupuje podle stejných pravidel jako zástupce statutára každé organizační 
jednotky; tradičně komunikuje s krajskými kapitány, zajišťuje publicitu VS.  
Přístavný – organizační řídí Síť VS, sleduje registraci; tradičně sleduje významnější akce VS (soutěže, srazy, 
tábory, apod.) 
Přístavní – výchovní jsou dva. Jeden zpravidla sleduje a řídí vodáckou výchovu dětí (vodácké doplňky 
stezek), druhý kvalifikaci a metodické vedení činovníků (odborné vzdělávání). 
Přístavný – hospodář vede hospodaření zvláštní jednotky KVS, jejímiž členy jsou podle nového statutu právě 
jen volení členové HKVS. 
Krajský kapitán je v souladu s Organizačním řádem a systematizací Junáka členem KRJ a současně členem 
Hlavního kapitanátu VS. Z toho vyplývá, že zastupuje krajskou síť VS (při malých počtech i sousedního 
kraje) v krajské radě Junáka, kde má právo hlasu stejně jako v HKVS. Naopak zastupuje HKVS ve svém 
kraji. Hlavním jeho úkolem je udržovat kontakty a spolupráci mezi vodáckými oddíly kraje. 
 
Kapitáni a kapitánky, 
listopadový ÚSK je příležitostí, abychom funkčnost sítě doplnili všude tam, kde nyní máme mezery. Máme-
li splnit dva hlavní úkoly, které teď před vodními skauty stojí (doplnit nový výchovný systém o vodácké 
doplňky a včas zapracovat vodáckou metodiku do připravované změny systému vzdělávání činovníků), 
nemůžeme se nikdo  uzavřít do práce jediného, tedy svého oddílu. 
Na svých opascích máme všichni napsáno „Buď připraven“ a na rubu své medaile Bronzový bobr vyryto 
„Povinnost, odpovědnost, kázeň“. Věřím, že to tam není jen pro ozdobu. 
Vezír 
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Bratři 
(O hymně, hidžabu a tangách, též o konzumním skautování) 
Zažil jsem třikrát hymny. Prvně to bylo, když někdy na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 
byly snahy nahradit Vlajku Jendy Kordy coby trampskou hymnu Rosou na kolejích Wabiho Daňka. 
Rosu mám rád, dodnes si ji broukám. Tramping jako neformální hnutí je těžko svázatelný pravidly, 
navíc prvorepublikové melodie obecně, a trampské nevybočují, jsou proti dnešním většinou 
sladkobolné cajdáky. Nic proti nim, jsou svědky své doby. Že se objevila píseň, která mladší 
generaci oslovila více, bylo pochopitelné. Pár let mi to sice trvalo, ale nakonec se dopracoval jistého 
dualismu. Toleroval jsem Rosu co hymnu části trampského hnutí,  sám jsem nadále ctil jako symbol 
Vlajku. 
Pan premiér poctil národ hned čtyřmi novelizovanými verzemi státní hymny. Řka, že hymnu 
prožívá emotivně, vzbudil emoce. Příliš jsem neporozuměl, proč cítí potřebu měnit hymnu, když ji 
emotivně prožívá, ale nešť. Slyšel jsem jednu z verzí a nechala mne chladnou. Ani nadšení, ani 
odpor. Chtěl-li bych já hymnu zpívanou, zvolil bych vokální verzi zpívanou Kornovým 4tetem. 
Ovšem nelíbí se mi, že osobní názor pan premiér považuje za obecnou normu. Když se mu nelíbí 
jeden ze státních symbolů, přijde se změnou, aniž by o tom s někým diskutoval. Nota bene, je-li 
pravda, co mi někdo říkal, že autor aranže Varhan Orchestrovič změnil slova Kde domov můj na 
Zde domov můj, to už se mne jako občana dotýká. 
Nejhrůznější hymnickou změnu jsem zažil na Klíči. Hymna provázená hlukem připomínajícím zvuk 
válcovací stolice je cokoli, jen ne důstojný symbol. Popravdě z textu písně Junáci vzhůru je cítit, že 
si určitá skupina lidí neoblíbila píseň, která se jí líbí a vyjadřuje její pocity, jak je to u písní Tylovy, 
Kordovy, Daňkovy. Dobový patos z textu stříká na vše strany a cítíme, že je to text umělý, vzniklý 
na objednávku. To ovšem neznamená, že je to text špatný. Vznikl v určité době a určitých 
souvislostech a v tom je jeho cena. Navíc uplynulé století měnilo vkus a názory rychleji než ta 
předcházející. Tak je nutno tu píseň brát. Chtít modernizovat hudbu, když archaická jsou slova, no 
to je… ( dobře, jen hloupost). Zdá-li se někomu skautská hymna pasé, pojďme se bavit o její změně 
jako celku. Ale modernistická aranž jen zvýraznila dobovou poplatnost textu. Prostě jak pravil jistý 
kunsthistorik, známý přezdívkou Stěh, když ráno vystoupil z auta, v kterém přenocoval na jistém 
archeologickém výzkumu. Opřel se ještě dosti šátravým pohybem o blatník, pozvracel si kolo a 
pravil: To zas dostala kultura na…..(ta spisovná řiť sem nepadne). 
Opět jednou zastupuji nemocnou kolegyni. Přišla jakási maminka s miminkem. Potomka položila 
na přebalovací pult a sehnula se k tašce pro pleny. Před mým zrakem se rozklenul půvabný zadeček 
v decentně krajkových tangách. Jestli někdo čeká, že jsem zapochyboval, jsem-li v dětské ordinaci 
či hampejzu, mýlí se. A to je prý lidské. Ono to je to totiž ne-li normální, pak alespoň časté. Jen mi 
tak vytanul na mysli článek, který jsem nedávno četl v jistém nejmenovaném deníku. Autor se 
v něm zamýšlel, zda hidžab muslimské ženy skutečně cítí jako újmu, jak si my představujeme. 
Poměrně dost citoval reportáž americké novinářky, která opakovanými návštěvami Arábie a 
Blízkého či Středního Východu prožila řadu měsíců. Žila mezi muslimy, respektive muslimkami, 
hovořila s nimi otevřeně o jejich sexualitě. Byla překvapena. Doma nosily džíny, měly a nosily 
stejně dráždivé prádlo jako Evropanky. Tance, které matky učí dcery jako přípravu na manželství, 
rovněž nejsou vhodné pro čajový dýchánek anglikánské farnosti. A hlavně, podle jejich slov by se 
cítily nesvobodné, kdyby je na ulici mohl okukovat kdejaký somrák. Již jsem se zmínil, že jsem 
normální chlap, který neodvrátí zrak, je-li mu nabídnuta pořádná porce poprsí, tlačeného z dekoltu 
push-upkou. Jenže si nejsem jist, je- li projev svobody, může-li se žena, byť jen vizuálně, nabídnout 
komukoli. 
Nevím, zda jsme se dali správnou cestou. Nejen na naší LŠ se setkávám se skautskými sourozenci, 
kteří ve svých dvaceti, pětadvaceti říkají, že již předali oddíly, aktivně neskautují a omezují se na 
cestování po skautských vzdělávacích a prožitkových akcích. Akce vzdělávací jsou nuceny 
zařazovat prožitkové aktivity, kde kdo studuje prožitkovou pedagogiku.  
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Tedy nejsem á priori proti prožitkovým akcím. Zdravotnické maskovačky, které děláme na Selekce, 
jsou prožitkové, že je to pro někoho až nad hlavu. Některé naše aktivity jsou takový prožitek, že už 
nám při nich pár frekventantů blinkalo a auto mívám od nich každoročně poblité. To jsou prožitky, 
které skutečně mají jejich účastníky něco naučit. Většina prožitkových akcí, ty které jen mají 
vyplavit adrenalin a fyzicky odrovnat, by měla být určena náctiletým. Těm, kteří končí se 
skautským věkem, mlátí s nimi puberta a potřebují se vybít, vyřádit. Aby posléze plni elánu, 
vědomostí a zkušeností převzali oddíly, později střediska, okresy, kraje a ve zralém věku 
management celé organizace. To se namnoze neděje, oddíly a střediska se potýkají s nedostatkem 
mladých činovníků. Obávám se, že se prožitkovost stává pro mnohé sestřičky a brášky hlavní náplní 
skautingu. Práce s dětmi již jaksi netáhne.  
Poslyšte, nepustili jsme si do naší organizace nejhorší zlo naší doby - konzum? 

Jezevec            
 
 

Program Ústředního srazu kapitánů 
Pátek: zahájení – hlavní kapitán – zpráva o činnosti úkoly pro nový HKVS  
 Navigamus – dílčí program podle jednotlivých plaveb (regionální)  
 Návrhy kandidátů do funkcí HKVS, příprava Volebního ústředního srazu kapitánů 
 
Sobota: dopoledne – vzdělávací systém – stezky a doplňky 
   Navigamus 2009 – obecně – centrální akce a organizace 
 Odpoledne – vyhlášení Volebního ústředního srazu kapitánů – 13:00 
  Prezentace mezinárodní skauting – EUROSEA, 100 let VS 

Přednáška k mezinárodnímu skautingu prostřednictvím Mgr. Petra Vaňka- 
Permoníka - zahraničního zpravodaje ÚRJ. Ve svém vystoupení mimo odpovědí na 
dotazy k této oblasti Vás seznámí: 

a) Kde získat informace o termínech a místech konání zahraničních akcí 
b) Kde získat informace o zahraničních skautských základnách – katalog 
c) Informace o skautských základnách se zaměřením na vodní a námořní skauting 
 - Itálie, Chorvatsko, Švédsko, Polsko aj. 
d) Obecné podmínky pro využití a účast na zahraničních programech - jednotlivců i 
oddílových skupin 
e) Možnosti využití čerpání dotačních prostředků v rámci programu Zahraničí apod. 
f)  Předání konkrétních zkušeností, poznatků  
g) Odpovědi na dotazy 
h) závěr 

  18:00 – ukončení Volebního ústředního srazu kapitánů 
 Večer – zasedání nového HKVS – plán, Krajští kapitáni - chybějící 
  Zasedání komisí 
  KZ  
  
Neděle: 
Výstupy z komisí, kapitánská vrba, výhled na rok 2009-2010 (komise, kurzy), Zprávy krajských 
kapitánů za rok 2008, KP 
 
ÚSK:  
Kandidátky přijímá kandidátní komise do 8.11. 2008 12:00 
Návrhy na udělení medailí a vyznamenání – předloží krajští kapitáni HKVS do 9.11.2008 12:00 na 
platných formulářích. 
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Informace k Ústřednímu srazu kapitánů v Plzni 
 
Pořadatel: HKVS 
Místo konání:  Plzeň – Skvrňany 
  areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56 
  spojení tramvajová linka č. 2 směr Skvrňany, zastávka Internáty 
Termín: 7. – 9. 11. 2008 
Ubytování: 2 varianty: 
  1. postele s povlečením v internátu učiliště (cena 180 Kč / noc) 

2. vlastních spacáky a karimatky v klubovně 93.OVS, Habrová ulice, max. kapacita 
35 osob, k dispozici WC, sprcha, kuchyňka, cena 50 Kč / noc, doba přesunu z areálu 
učiliště – min. 45 minut, cena za MHD 24 Kč / jedna cesta 

Strava:  plná penze od pátku večeře do neděle oběda, teplé obědy, studené večeře,  
  budou otevřeny Žabičky (občerstvení) – zajišťuje Danka 
Poplatek: zahrnuje ubytování, plnou penzi, pronájem sálu a přilehlých prostorů, kuchyňky, 

sociálek,  
1. ubytování v prostoru srazu – 550 Kč /osoba (nevratná záloha 350 Kč) 
2. ubytování v klubovně – 350 Kč /osoba (nevratná záloha 250 Kč) 
Poplatek nezahrnuje dotaci na vzdělávací akce ani jízdné MHD. 
 

 
Splatnost:    do 31.10.2008  (oproti zvyklosti doplatek bude na místě vybírán výjimečně, uhraďte 

prosím celý poplatek přes účet, případná neúčast bude vyřešena na místě se zástupci 
přístavu, popř. po akci.) 

Číslo účtu: 666 55 333 / 2400 
Var. symbol: 66 xxxxx (xxxxx – číslo organizační jednotky) 
Registrace účastníků:  v místě srazu 7.11.2008 od 17 hodin 
Příjezd: příjezdová trasa bude značena 
  parkování osobních aut je možné před budovou 
Přihlášky: do 26.10.2008 
  přihlášku odešle každý účastník 
  elektronicky: lukas.boubin@uzsvm.cz 
  pošta: Lukáš Boubín, Bolevecká 2, 301 00 Plzeň 
  mobil:  606 641 921 

přihlášky je možno elektronicky získat na www.omaha.skauting.cz, přihláškám 
podaným po termínu nejsme schopni garantovat ubytování a stravování 

Kontakt: mail: michal.mertens@email.cz 
  mobil: 603 298 596 
Program:  k nahlédnutí v Kapitánské poště nebo na webu http://www.hkvs.cz 

 
Kapitánky a kapitáni, 
proběhnou volby do HKVS podle nového statutu VS, je nutno pracovat na tom nejdůležitějším, to jest na vodáckých 
doplňcích nových stezek všech věkových skupin a také na organizační, ekonomické a programové přípravě 
NAVIGAMU 2009 a Eurosea 2010. Přijeďte a dejme společně svému vedení linii, kterou považujeme za správnou.  

 
 
Na setkání s Vámi se těší Přístav „OMAHA“ Plzeň. 
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Kapitánská lesní škola vodních skautů 2009 
 
V letošním roce proběhla Kapitánská lesní škola vodních skautů 2008. Během dvou víkendů a 
táborové části získali frekventanti potřebné praktické dovednosti a teoretické vědomosti pro 
úspěšné složení kapitánské zkoušky, které prokázali při zkouškách a poznali vodácké závody 
z druhé strany – při zajištění pořadatelské a organizační části tradičního závodu Napříč Prahou přes 
tři jezy. 
LŠVS se konala po delší přestávce a je otázkou, zda i v tomto skautském roce 2008-09 ji konat. 
Přesto si myslím, že kdyby počet zájemců o KLŠVS přesáhl ekonomický počet (15) přihlášených, 
tak by se ji vyplatilo udělat (uspořádat). Je otázkou, zda se při jejím vyhlášení najde dostatečný 
počet zájemců a zda tito zájemci pochopí, že v případě nenaplnění ekonomického počtu budou 
přesunuti do příštího běhu a neodradí to jejich ochotu ke složení Kapitánské zkoušky v dalším roce. 
Jsem ochoten tohle všechno riskovat a nést „kůži na trh“ a vyhlašuji Kapitánskou lesní školu 
vodních skautů 2009. Případní zájemci si mohou prohlédnout stránky Lesní školy vodních skautů 
www.kapitanska.skauting.cz podívat na fotky v naší galerii, aby věděli do čeho jdou a v případě 
zájmu se předběžně přihlásit formulářem přímo z webu.  
Těším se na další setkávání na LŠVS. 

      Vladimír Kingkong Kučera 
            Vůdce KLŠVS 2008 

 
Výsledková listina závodu Napříč Prajou přes tři jezy 2008 

starší žáci P550 (skauti) 
1 20 S 14  Vysoké Mýto Jan, Jan, Jan, Přemysl, Martin 0:41:00 
2 26 S 51411 42 Jilemnice Pepa, Daniel, Michal, Fabián, Jakub 0:42:25 
3 23 S 10707 8 Mladá Boleslav Edison, Dix, Ucpávka, Landa, Haluška 0:42:52 
4 25 S 62702 8 Znojmo David, Vojtěch, Michal, Jiří, Daniel 0:43:17 
5 21 S 21409 9 Kolín Benzín, Hans, PeeBee, Honza, Žiber 0:44:06 
6 24 S 11304 4 Praha Cvrček, M-Joy, Adam, Davídek, Viking 0:44:24 
7 32 S 51105 2 Mimoň Kuba, Šrek, Žigul, Tygr, Kubič 0:44:34 
8 30 S 61410 5 Třebíč Čůzl, Honzík, Sršáň, Čerčil, Bambus 0:44:56 
9 22 S 41112 11 Karlovy Vary Mang, Šikula, Fugy, Loudálek, Citron 0:45:28 
10 27 S 51307 30 Liberec Šroub, Rosomák, 4-voči, Mazánek, Žito 0:45:40 
11 33 S 51105 2 Mimoň Kvído, Stopař, Želva, Karma 0:47:09 
12 31 S 61410 6 Třebíč Zdeněk, Mamut, Charlie, Bambolín, Uherák 0:47:21 
13 28 S 22 21 Praha Párek, Franta, Kanec, Sonar, Štěpán 0:47:57 
14 37 S 81504 9 Opava Míša, Bazalka, Dája, Jakub, Tereza 0:50:32 
15 35 S 8 8 Ostrava Hadži, José, Ťong, Honza, Daniel 0:51:09 
16 29 S 61404 7 Žďár n. Sázavou Jarda, Daniel, Ajfík, Lori, Skříťa 0:53:33 
17 36 S 8 8 Ostrava Dáda, Kinjál, Honza, Touch, Tomáš 0:57:50 
18 34 S 9 50. + 92. Plzeň Bobr, Péťa, Johanka, Kubík, Kuli 1:08:47 

dorostenci P550 (roveři) 
1 9 R 51105 2 Mimoň Rejnok, Ježek, Práče, Mireč, Worvaň 0:39:57
2 1 R 10707 8 Mladá Boleslav Čmelák, Riči, Sušenka, Bohouš, Brejlovec 0:41:15
3 2 R 11304 4 Praha Jikra, Hrášek, Ráďa, Bobr, Pískle 0:42:37
4 3 R 46601 4 Jablonec n. Nisou Krtek, Question, Špelec, Sci-fi, Číča 0:43:18
5 10 R 81504 9 Opava Vít, Křovák, Rajče, Veverčák, Mirinda 0:43:36
6 5 R 52310 1 Nové město n. M. Mlok, Lasice, Maták, Tygr, Dundee 0:44:10
7 4 R 61404 7 Žďár n. Sázavou Venca, Kodye, Bak, Chytrolín, Křikloun 0:45:11
8 8 R 4 11 České Budějovice Dráček, Kuře, Adam, Břídil, Kryštof 0:46:22
9 6 R 21409 5 Kolín Nela, Verouš, Terouš, Fišta, Tačůd 0:46:55

starší žákyně P550 (skautky) 
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1 50 G 51105 3 Mimoň Čertík, Hermiona, Miňonka, Beruška, Mája 0:46:46
2 49 G 51310 10 Liberec Fižďa, Ytoša, Jehlička, Střela, Ropák 0:47:47
3 47 G 61410 4 Třebíč Ditta, Peťa, Šárka, Kantýna, Husťa 0:47:51
4 45 G 14  Vysoké Mýto Wega, Soňa, Žaneta, Aneta, Kristýna 0:48:00
5 51 G 51105 3 Mimoň Rusi, Dvojče, Willy, Tereza, Soptík 0:48:46
6 46 G 62702 8 Znojmo Radka, Jana, Eva, Jana, Alžběta 0:48:53
7 48 G 9 92 Plzeň Hanka, Mája, Suki, Denda, Klof 0:49:44
8 52 G 51201 4 Jablonec n. Nisou Pastelka, Žako, Skřítek, Smajlík, Žužu 0:50:06
9 7 G 33 33 Praha Dana, Janka, Eva, Zuzka, Doktor 0:58:29

dorostenky P550 (rangers) 
1 14 F 46601 4 Jablonec n. Nisou Kulíšek, Káťa, Perňa, Vodénka, Cifry 0:47:15
2 16 F 52310 2 Nové město n. M. Sasanka, Kuňka, Titty, Lati, Čert 0:47:16
3 13 F 62702 8 Znojmo Lucie, Lucie, Klára, Anna, Tereza 0:48:52
4 15 F 61814 12 Ostrava Fretka, Mihule, Kečitka, Smíšek, Čírka 0:51:42

mladší žactvo P550 
1 62 B 51105 2 Mimoň Riki, Vendelín, Štístko, Plejtvák, Boni 0:45:49
2 64 B 51310 10 Liberec Čajda, Padák, Krtek, Rychlík, Čtvrtka 0:49:08
3 58 B 11304 4 Praha Guláš, Marťan, David, Damir, Tygřík 0:49:44
4 60 B 33 33 Praha Jaruška, Fimoň, Piškot, Evík, Váša 0:49:54
5 61 B 4 11 České Budějovice Alf, Pady, Šipka, Saša, Šaman 0:53:13
6 59 B 11304 4 Praha Vojta, Tomáš, Max, Ernes, Tobi 0:54:47
7 55 B 22 8 Praha Tomik, Marťas, David, Chlebíček, Padáš 0:55:25
8 54 B 81614 20 Ostrava Hanys, Svišť, Piškot, Frfňa, Uzlík 0:55:31
9 57 B 11304 4 Praha Krocan, Ondra, Jakub, Max 0:58:51

10 56 B 11304 4 Praha Bulva, Tadeáš, Matyáš, Lukáš 0:59:30
11 63 B 8 8 Ostrava Pasqual, Šutr, Tomáš, Roman, Večerek 1:01:15

žactvo rychlostní pramice 
1 75 D 21402 22 Kolín Slunda, Vočko, Florenc, Kůzle, Kanár 0:44:56
2 79 D 81301 8 Karviná Mike, Fipo, Michalko, Gungor, Pino 0:46:59
3 74 D 21402 8 Kolín Evička, Kája, Makyna, Luci, Mončí 0:47:30

4 77 D 52310 1 Nové město n. M. 
Matýsek, Malej Kosatka, Frenk, Nancy, 

Pomněnka 0:49:47
5 78 D 52310 2 Nové město n. M. Žofka, Veverka, Áďa, Očko, Etý 0:52:07
6 80 D 81301 8 Karviná Béja, Kofi, Tweety, Mája, Luca 0:52:31
7 76 D 52310 1 Nové město n. M. Rudollf, Rocky, Hulk, Krab, Medvěd 1:03:45

žactvo P530 
1 69 K 11304 4 Praha Hardy, Drak, Křivohlávek, Olda, Vašík 0:52:59
2 70 K 52310 2 Nové město n. M. Sojka, Peggy, Fenka, Kotě, Vážka 1:02:00

pramice dospělí 
1 83 O 14  Vysoké Mýto Sali, Kunhuta, Kouba, Baby, Luděk 0:38:34
2 88 O 21402 22 Kolín Fido, Pavel, Smišík, Ďobek, Adam 0:42:43
3 85 O 81614 28 Ostrava Kokos, Zvonek, Mobil, Magnet, Okoun 0:43:15
4 84 O 27711 9 Neratovice Primus, Racek, Aleš, Beruška, Paštika 0:44:59
5 92 O 21402 22 Kolín Vendys, Skoba, Mára, Blochin, Jouda 0:45:56
6 91 O 51310 10 Liberec Peťura, Klára, Meruňka, Šťoura, Chobot. 0:46:08
7 89 O 11202 2 Praha PePe z Pluta, Íkvuška, Elsti, Sandokan, Markýzza 0:46:43
8 87 O 81614 22 Ostrava Kolja, Berrda, Razy, Béďa, Myška 0:48:07
9 90 O 5 Společ. Praha Kulda, Kuba, Žiletka, Olinka, Hvězdář 0:49:10

10 93 O GK  Praha Kolík, Bubča, Židle, Pigi, Johnny 1:04:45
11 94 O   Praha Čipsy, Adéla, Martin, Karolína, Tomáš 1:05:09

12 86 O 51307  Liberec 
Šmudla, Placíček, Víla Miriam, Martina, Vezír, 

Pes 
neměřen

o 
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Přístav Neratovice oslavil 10 let 

 
Bylo nebylo, před deseti lety se sešlo pár moudrých hlav u jednoho jednacího stolu. Byly to osoby 
různorodé, jedno však měly společné – všichni to byli skauti. Ale ouvej, bylo jim již těsno mezi 
pískovými košilemi. Lákaly je spíše šumící jezy, zrádné peřeje, zkrátka vše, co teče. Jaly se tedy 
osamostatnit a založit  si vlastní přístav. A jak řekli, tak i učinili. Vycházkové hole vyměnili za 
pádla, ze světlušek vyšlechtili žabičky, děti oblékli do námořnické modře a posadili je do pramic. 
Doba to byla vskutku radostná.  
 
Od tohoto šťastného dne uběhlo deset let, a to je důvod k pořádně oslavě. Týden  před dnem D 
zachvátila naši klubovnu úklidová horečka. Pavouci byli nemilosrdně vymeteni, nepotřebné 
haraburdí zlikvidováno, kouzelná kadibudka instalována a vyšperkována, molo renovováno. Nic již 
nebránilo tomu, aby se 13. září 2008 odehrály velkolepé oslavy. Kolem 13. hodiny to v areálu 
skautské loděnice bylo jako úlu. Malí, velcí, tlustí, tencí, všichni přišli popřát přístavu k jeho 
kulatým narozeninám. Tentokrát však dárky nenesli pozvání, ale zajistil je oslavenec. Každého 
obdaroval bílými výročními tričky, jenž někteří, zvláště ti menší, měli spíše jako šaty. Pak už nastal 
čas k všeobecnému veselí. Každý rok se představil jednou svojí nezapomenutelnou událostí a 
slavící si ji připomněli hrou. Lovení věcí z vody vzpomnělo na povodně, taneční sedaná na první 
vodácký bál, stavba stanu a rozvinutí toaletového koberce zase na kolaudaci klubovny. Nechyběla 
ani vzpomínka na Plejtváka na vojně či zbloudilého Bludičku (hádejte, jak získal tu přezdívku). Pro 
ty, jenž zrovna necestovali časem fyzicky, bylo připraveno nepřetržité promítání fotek z akcí za 
posledních 10 let. K nahlédnutí byli i kroniky, některé ještě z dob našeho pěšáctví, které měli 
největší úspěch. 
 
S úderem 18. hodiny si rodiče vyzvedli své ratolesti. Dospělí členové přístavu nad grilovaným 
masem a lahodným mokem zavzpomínali na doby, kdy ještě byli také malí a roztomilí. S vědomím, 
že se ten čas už nikdy nevrátí, zamáčkli slzu v oku a zahleděli se do budoucnosti. S nadějí na 
dalších krásných deset let.  
Pumpa 
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NÁMOŘNÍ AKADEMIE 
NEWS 

Sraz Námořní akademie v Praze 
 
Už podruhé Námořní akademie využila víkend, kdy se konají Tři Jezy, ke srazu svých členů. 
Tentokrát se na něm sešla směs účastníků z let 2007 a 2008. To ale nikomu nevadilo a časem 
nebylo poznat, kdo odkud pochází.  
Sraz začal už v pátek večer, ale o tom, co se dělo snad nemá ani cenu psát :-). Pořádná akce se 
rozjela až v sobotu. Pár odvážlivců se totiž absolvovalo Pražské maratónský třiatlon. Odvaha se jim 
rozhodně vyplatila, jak můžete vidět na fotce.  

 
 Ti, kteří ale na závod neměli dost 
odvahy, a těch byla drtivá většina, 
se dopoledne odebrala do pivovaru 
Staropramen na krátkou exkurzi. 
Provázím tam totiž a chtěla jsem 
jim ukázat, jak to u nás v práci 
vypadá. Už to asi nikdy znova 
neudělám :-). Potom se už program 
účastníků srazu dost lišil. Někteří 
vyrazili do Národního muzea, jiní 
do kina, atd. Loni se nám velice 
líbilo na bobové dráze na Proseku. 
A tak jsme se tam letos vrátili. 
Nyní tam bylo o poznání více lidí, 
což způsobilo hezké počasí a 
obzvlášť vinobraní, které se konalo 

hned vedle. Dlouhé fronty nám ale náladu nepokazili a dráhu jsme si prosvištili hned dvakrát.  
 
Takový sraz ve velkém se konal následující den na Třech Jezech. Jezdím na Námořku už od roku 
2003 a za tu dobu se člověk seznámí s pořádně velkým počtem vodních skautů. A když je pak potká 
na nějaká té akci, má o zábavu postaráno. Od chvíle, kdy jsem vkročila do dění na Štvanici, už jsem 
potkávala známé tváře. Neudělala jsem snad ani dva kroky, aniž bych nepotkala někoho jiného, a 
nezakecala jsem se s ním.  
S některýma jsem se neloučila na dlouho. Už příští víkend se koná první podzimní část Námořní 
akademie v Turnově. O ní vás budeme informovat v dalším čísle.  
 
Vzhledem k tomu, že dlouhé články nejsou populární a lidi mají nejradši obrázky, věnuji druhou 
stranu vzpomínce na léto. Doufám, že si při prohlížení fotek z naší letní části připomenete ty 
nejkrásnější zážitky z vašich letních táborů. Nesmutněte, další tábory začnou už za 9 měsíců.  

Pumpa 
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Jede se na byka, tuten mač se nevzdava! 
 
Pod tímto heslem se v sobotu 20. září 2008 uskutečnil v areálu hlučínské štěrkovny 1. ročník 
závodu pro R+R, oldskauty i veřejnost, inspirovaný již několik let probíhajícím Pražským 
maratónským triatlonem, 
 
Ostravský maratónský tříatlon  pořádaný přístavem Eskadra Ostrava. 
 
Přes vpravdě nechutné počasí (viz foto) se na startu sešlo 12 odhodlaných ironmanů*), 
aby změřili své síly ve třech disciplínách : jízda na lodi (2,2 km), běh (2,4 km) a jízda na kole (3,8 
km). Všechny disciplíny v uvedeném pořadí závodníci absolvovali pětkrát, takže každý závodník 
urazil maratónskou trať o délce 42,195 km. 
V 9 hodin jsou všichni zaregistrováni. Ředitel závodu Knar vysvětluje trať a pravidla tohoto 
neobyčejného klání. Ještě převléknout, kontrola technického stavu kola, namasírovat lýtka, 
rozcvičit…. V 9:30 ostrý hvizd píšťaly prořízne vzduch, startovní páska se zvedá a borci vybíhají 
k přístavišti, kde v příboji větrem bičované hladiny hlučínského jezera tančí šest kanoí. Nebudou to 
mít lehké… 
Ve štábu se zatím připravuje průběžné čerpání pohonných hmot: iontový nápoj, proteinové tyčinky 
nakrájené na malé kousky, ovoce, hroznový cukr. Vaří se čaj. 
Po jednom kole každé disciplíny závodníci probíhají štábem, hlásí své jméno a disciplínu, kterou 
právě skončili. Časy jsou pečlivě zaznamenány. Tento okamžik mnozí z nich využívají ke 
kratičkému oddechu a lehkému občerstvení. 
Blíží se 13. hodina. Na závodnících už je vidět únava, ale nikdo boj se sebou nevzdává. 
Chladno je pořád stejné, jen déšť se střídavě mění: mrholení, deštík a chvílemi i slušný liják.  První 
dvojice doráží do cíle: Okoun a Martin… Blahopřejeme, jste první ☺ 
V těsném závěsu další: Zvonek a Čáryfuk, pak asi deset minut pauza a třetí dvojice… 
Ve 14:15 dobíhá poslední dvojice. 
Na vítěze (Okoun z Eskadry a jeho školní kamarád Martin) čeká třpytivý putovní pohár. 

Ředitel závodu pronáší slova 
uznání nad nevšedními výkony a 
vyjadřuje naději, že příští rok se akce 
zúčastní ještě více železných mužů, ale 
i železných žen… 
 
Okoune, Martine, Zvonku, Čáryfuku, 
Mobile, Kokosi,, Pasquale, Magnete, 
Špajdo, Svišti, Křováku, Rajče,  A-hoj 
napřesrok ☺  a přiveďte další borce a 
borky. 
 
P.S. Podrobnou výsledkovou listinu 
najdete na 
http://knar.wz.cz/triatlon/Triatlon_vysle

dky_2008.html 
Fotky pak na http://www.28ao.eskadra.cz 
 
*) 5 z pořádajícího přístavu, 2 z ostravského přístavu Viribus Unitis, 2 z přístavu Poseidon Opava, 1 
z ostravského střediska Strážci a 2 neskauti – kamarádi zúčastněných. 

                                                                                                Zapsala: Liška, Eskadra 
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Kapitánky a kapitáni 
Blíží se ústřední volební sněm, který na žádost KVS opět, již potřetí, v uplynulých dvou letech 
pořádá přístav OMAHA Plzeň. Nechce se mi věřit, že v ostatních krajích nejsou možnosti a síly, 
které by zabezpečily jeho konání a organizaci. Omaha vzhledem k tomu, že se účastní jiné pro ni 
prioritní výchovné akce zabezpečí jen technickou stránku semináře a sněmu. Lidské kapacity pro 
jeho zdárný průběh, bude vyžadovat od Vás , tzn. účastníků.  
Jako obvykle nabízíme něco navíc pro všechny věkové kategorie, ale zejména pro mladší 
činovníky. Tou třešničkou na dortu je zajištění přednášky k mezinárodnímu skautingu 
prostřednictvím Mgr. Petra Vaňka- Permoníka - zahraničního zpravodaje ÚRJ. 
Ve svém vystoupení mimo odpovědí na dotazy k této oblasti Vás seznámí: 

a)  Kde získat informace o termínech a místech konání zahraničních akcí¨ 
b)  Kde získat informace o zahraničních skautských základnách – katalog 
c)  Informace o skautských základnách se zaměřením na vodní a námořní skauting 
- Itálie, Chorvatsko, Švédsko, Polsko aj. 

d) Obecné podmínky pro využití a účast na zahr. programech - jednotlivců i oddílových skupin 
e) Možnosti využití čerpání dotačních prostředků v rámci programu Zahraničí apod. 
f) Předání konkrétních zkušeností, poznatků 
g) Odpovědi na dotazy 
h) závěr  
Byl bych rád, aby se Vaši zástupci připravili a diskuse se nesla v konstruktivním duchu. 
V závěru si dovoluji nabídnout vyřešení problému s pořádáním vzdělávacích seminářů 
KVS. Je celkem 10 krajů, tzn. pokud sestavíme na letošním volebním sněmu jeho 
periodické pořadí pořádání po krajích na 5 let , bude každý dopředu vědět, kdy na něj 
vyjde řada a může se tak dlouhodobě na tuto akci připravit. Výsledkem bude pestrá 
nabídka a misijní činnost v rámci výjezdů do nových lokalit. 

Myšák 
 

Lesní škola vodních skautů 
26. až 28.9.2008 proběhl víkend Kapitánské lesní školy 2008. Během víkendu se uskutečnila 
Kapitánská zkouška, které se zúčastnilo 15 frekventantů, kteří výrazně vykročili k absolvenci a 
získání Kapitánského dekretu. Zkušební část probíhala v pátek a v sobotu, jako součást Kapitánské 
lesní školy byla spoluúčast na organizačním zajištění závodu Napříč Prahou přes tři jezy, který se 
konal v neděli. Frekventanti odvedli perfektní práci a závod se povedl. Všem děkuji za dobrou 
reprezentaci Kapitánské lesní školy vodních skautů 2008. 

                      Vladimír King kong Kučera 
                        Vůdce KLŠVS 2008 
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Zápis ze 14. jednání HKVS, které se konalo 27.9.2008 v Praze 
 
Přítomni: Vezír, Majda, Bimbo 
Další zasedání HKVS: sobota 18.10. od 15:00 na Tortuze Nymburk (rezervace Bimbo)  
Přizvat organizátory Navigamu – ÚTA, Myšáka (Omaha – volby, sraz) 
12.12. 2008 od 17:00 – Vánoční zasedání HKVS a nositelů Vyznamenání Stříbrný bobr (rezervace 
Majda) 
 
1/ návrh dohody o správě objektu Tortura 
HKVS doporučuje doplnit nadpis: „Dohoda o správě objektu Mezinárodní skautské středisko 
Tortuga, dále jen Tortuga“ – zajistí Vezír 
 
2/ ochrana pramice P550 
HKVS doporučuje zjistit možnosti ochrany pramice P550 pojmem Forma průmyslového vzoru 
nebo obdobným způsobem – zajistí Bimbo 
 
3/ financování P550 
prověřit v zápisech a účetnictví HKVS původní znění dohod o financování a výrobě P550 – Majda 
(zápisy), naJa ve spolupráci s Pavlem Č. (financování) 
 
4/ složení komise pro KZ 
HKVS schválil složení komise pro KZ, předseda: Ing. Pavel Česák, tajemník: Ing. Jaroslav Veit, 
členové: Pavel Česák, Jaroslav Veit, Miloslava Šilarová, David Waraus, Milan Němec, David 
Svoboda, Vladimír Cvrček; dnes, tj. 27.9.2008. Komise je ustavena do 31.12.2009. 
 
5/ program Ústředního srazu kapitánů 
Pátek: zahájení – hlavní kapitán – zpráva o činnosti úkoly pro nový HKVS  
 Navigamus – dílčí program podle jednotlivých plaveb (regionální)  
 Návrhy kandidátů do funkcí HKVS, příprava Volebního ústředního srazu kapitánů 
 
Sobota: dopoledne – vzdělávací systém – stezky a doplňky 
   Navigamus 2009 – obecně – centrální akce a organizace 
 Odpoledne – vyhlášení Volebního ústředního srazu kapitánů – 13:00 
  Prezentace mezinárodní skauting – EUROSEA, 100 let VS 
  18:00 – ukončení Volebního ústředního srazu kapitánů 
 Večer – zasedání nového HKVS – plán, Krajští kapitáni - chybějící 
  Zasedání komisí 
  KZ  
  
Neděle: 
Výstupy z komisí, kapitánská vrba, výhled na rok 2009-2010 (komise, kurzy), Zprávy krajských 
kapitánů za rok 2008, KP 
 
ÚSK:  
Kandidátky přijímá kandidátní komise do 8.11. 2008 12:00 
Návrhy na udělení medailí a vyznamenání – předloží krajští kapitáni HKVS do 9.11.2008 12:00 na 
platných formulářích 

Zapsala: Majda 
Doplnil: Vezír 
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Přihláška na „Volební seminář K+K“ v Plzni – Ústřední sraz kapitánů 
 
Místo konání:  Plzeň – Skvrňany 
  areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, Vejprnická 56 
Termín: 7. – 9. listopad 2008 
Přihlášky: do 26.10.2008 
  elektronicky: lukas.boubin@uzsvm.cz 
  pošta: Lukáš Boubín, Bolevecká 2, 301 00 Plzeň 
  mobil:  606 641 921 
 
Jméno a příjmení: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Datum narození: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Číslo a název organizační jednotky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kontakt (mail a mobil): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Předpokládaný příjezd (den a hodina): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
           7./8.11.    8./9.11. 

Ubytování:  1. Areál učiliště   ANO     NE          ANO     NE 

  2. Klubovna  93. OVS  ANO     NE          ANO   NE 

 
         7.11.   8.11.      9.11. 

Strava:         ANO     NE     ANO     NE        ANO     NE 

 
☺ Teď už je to na Vás ☺ 

Vyplňujte – posílejte – plaťte – předávejte info ostatním – všichni přijeďte!!! 
 

 
 
 
 
 



Mapka cesty na místo konání Ústředního srazu vodních skautů 
 

Jak se k nám dostanete: 
 

1 – Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň – Skvrňany, Vejprnická 56 
 
 
 
 
 

   Směr Rozvadov 
 

           
           

               
  Příjezd  

             
od Prahy 

            
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Směr Domažlice 
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