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Kapitáni a kapitánky! 
Dnes a tady použiji styl, který v Kapitánské poště téměř výhradně používá bratr Jezevec (LB), tedy 
blog svých osobních dojmů: 
V dubnu jsem se díky vzájemné lásce svých rodičů, vlastnímu genetickému založení a neochotě 
věnovat svůj čas návštěvám lékařům a jiným zdržujícím institucím dožil takového životního bodu, že 
mnohé z Vás vyprovokoval ke gratulacím. 
Moje loď dosáhla 70oSŠ/70oZD a nezadržitelně driftuje dál (pro technokraty používající GPS, kteří 
přijdou na to, že tento bod neleží zrovna na moři, poetičtěji: Sedm křížků jsem do písku poskládal). 
Upřímně děkuji všem, kteří mi blahopřáli i těm, kteří si alespoň odpustili kondolenci. 
Mezi různými dárky, které jsem při té příležitosti obdržel, byl kompletní ročník 1939 časopisu 
Vůdce, po okupaci a vzniku Protektorátu z pochopitelných důvodů přejmenovaného na Činovník. 
Četl jsem si v něm dlouhé hodiny a bylo to velmi poučné. Zřetelně zde ční snaha vytvořit jednotnou 
skautskou organizaci silně omezenou v demokratických principech „... Velitele, náčelníka a náčelní 
jmenuje ministerstvo vnitra na 3 roky. ... Náčelnictva ... navrhují veliteli k jmenování všechny 
činovníky (pozn. =V=: až do středisek) a vymezují jejich působnost ...“ 
Bez ohledu na to, že za krátkou dobu byl Junák okupační mocí zrušen a mnozí čelní činovníci 
skončili v koncentračních táborech, stanovy z roku 1939 jsou bodem, ke kterému se při svých 
obnovách Junák a jeho tehdejší členové neustále vraceli. Avšak: velení sice zrychluje  rozhodování, 
ale je podmíněno ochotou rozkaz uposlechnout. V současné době je skoro zvykem každé rozhodnutí 
„shora“ zpochybnit a dělit se na „my“ a „oni“. Již dlouho prohlašuji, že nejtěžším bodem 
skautského zákona je „poslušný rodičů, představených a vůdců“. 
Vodní skauti mají svou motivací k vůdcovskému principu vedení blížeji, ale často velmi nedůsledně. 
Přestože jsou všechna základní rozhodnutí HKVS projednána a schválena ústředním srazem 
kapitánů, nejsou ani zdaleka plněna bez zpochybňování („vždyť mám právo se demokraticky 
rozhodnout“, čti: proč bych poslouchal?) 
Proč platit nicotný příspěvek 10 korun, který jsme si odhlasovali? 
Proč se zúčastňovat srazů kapitánů? 
Proč odebírat Kapitánskou poštu? 
Proč přispět na loď Severka a následně ji využívat? 
Proč pořádat kapitánské zkoušky a zkoušky vodáckého minima tak, aby výsledkem byla celostátně 
certifikovaná kvalifikace instruktora vodní turistiky? 
Ať se starají „oni“, tj. v našem případě hlavní kapitanát. A to je, abych vysvětlil ten odkaz na rok 
1939, onen pozůstatek způsobu myšlení „my a oni“, který přežívá po generace znásoben desítkami 
let, kdy v poloilegalitě mnoho oddílů skautovalo po svém a bylo to dobré (nebylo, bylo to jen 
postačující). 
Ale abych neskučel: 
Vyrostli noví kapitáni, přístavní a lodivodi, kteří se pustili do aktivní práce („my a naši“). 
Výsledkem je sličná publikace Nováček pro vodní skauty, tak vřele přivítaná na posledním srazu 
kapitánů, výsledkem je experimentální plavba vodních vlčat a žabiček, která se ověřuje praxí našich 
oddílů, výsledkem je program Navigamu 2009, o kterém věřím, že bude naplněn ke spokojenosti 
účastníků všech ročníků narození. 
A to je ten nejcennější dárek k mým vylíhnutinám, za který vám, kapitáni a kapitánky, znovu 
upřímně děkuji. 

Vezír 
 
 
 
 
 
 



 - 2 -  

2

Bratři 
(aneb ObRok a pétépáci na Navigamu) 
 
Zdravím z Obroku. Jsem tu opět na MASHi. Tedy chápu snahu oživit pevnost, i fakt, že prostorově 
to tu nelze uspořádat jinak. Nepovažuji ale zdejší prostředí za ideální pro takovéto akce. Je tu 
prašno, účastníci bydlí vně pevnosti, MASH je co nejdál to šlo od nich, dokonce dost daleko od 
aktivit. Jako na řadě skautských akcí jsou zde kavárny, čajovny i krčma. V každé z nich je 
reprodukovaná, hlasitá, moderní muzika. Bohužel, MASH má kavárnu a krčmu z obou stran.  
Nejsem zásadně proti, ale nějak se to rozlézá do šíře i délky. Budu rád, až přijedu domů, vypnu 
zdroje zvuku a budu poslouchat ticho. 
Blíží se i Navigamus. Organizační štáb opět hledá pétépáky, kterých není nikdy dost. Jako několik 
dalších jsem byl osloven mailem, který poslal jeden bráška. Nelíbí se mu, že holky pro vše 
(pochopitelně i kluci) které a kteří vyžírají stavební a bouračské práce a mezi tím vše ostatní, co je 
třeba udělat, jsou označováni za pétépáky. Cítí to jako zneuctění památky obětí perzekuce. Roveři 
se hlásí dobrovolně, zatímco k PTP byli umístěni vojáci označení za nespolehlivé, ze nepřátele 
lidově demokratického zřízení. 
Je to zajímavé. Navigamus co Navigamus proskočí nápad, že tohle označení je nevhodné. Kupodivu 
jsem zatím nezaznamenal námitky proti tomu, že se ošetřovně na Navigamu říká MASH. A vlastně 
již ne jen na Navigamu. Přitom možná jsme označitelní za mobilní jednotku, možná že s jistou 
benevolencí by naši lůžkovou část šlo označit za cosi jako polní nemocnici, určitě nejsme zařízení 
armádní. O americkém nemluvě a chirurgické také ne. Označení Mobilní ambulantní skautský 
hospitál, které máme připraveno jako vysvětlení pro cizozemce u nás bere málokdo. 
Jestli se nepletu, již jsem se za ta léta, po která Bratři existují, přihlásil, že jsem u pétépáků sloužil. 
Ano, nesloužil jsem za Čepičky ale za Husáka, nejmenovali jsme se Pomocné technické prapory ale 
Stavební vojsko, už jsme neměli černé výložky, ale na límci jsme měli jakýsi bagr či co. Nechodili 
k nám vojáci za politický delikt, ale měli jsme spoustu vojáků trestaných již před nástupem vojny. 
A vojáků se sníženou zdravotní skupinou. Štáckriplů, prostě těch, kteří měli být zproštěni a nějaký 
blb u odvodní komise se splašil a uznal je za schopné. Tak jednoho z písařů u nás dělal kluk s deseti 
dioptriemi. Kluk, kterému tři šrouby napínaly kůži na kotníku, chodil ob den do služby dozorčího, 
protože kanady nosit nemohl. Hlásili jsme se k našim předchůdcům ne abychom je dehonestovali, 
ale naopak aby jejich památka nezapadla. A kupodivu to tak cítili i mnozí z těch trestanců, kteří u 
nás sloužili. 
Ostatně v době polistopadové měl Švandrlík se svými Černými barony problémy jiné, než jaké měl 
za minulého režimu. Tehdy pomlouval zřízení, nyní pomlouval samy pétépáky. Je dávno známý 
fakt, že chlap po návratu z vojny o ní nechce slyšet a do roka na ni u piva vzpomíná se smíchem. 
Buzerace je zapomenuta, vzpomíná se na veselé stránky. Na tupost zelených mozků, srandu z jejich 
očůrávání. Ani já dnes nevzpomínám na směs vzteku a strachu. Stál jsem tehdy v kanceláři velitele 
na prahu obvinění z neoprávněného užití sanitky. Zato vzpomínám,  jak se velitel a náčelník štábu 
nemohli domluvit, co jsem vlastně provedl. Zda výše zmíněné nebo jestli to vlastně byl odměny 
hodný  až hrdinský čin, protože jsem vezl do Vojenské nemocnice vojáka sice z cizího útvaru, ale 
hlavně umírajícího poté, co mu přes břicho přejela vétřieska. Naložená, ale bez řidiče.  
A dodnes se směju jejich blbosti, protože mě nakonec  vyrazili. Z části z rozpaků a hlavně ze dveří. 
Stejně tak Švandrlík coby humorista se se svým zážitkem vyrovnává zesměšněním. Vždyť i Haška 
bychom mohli vinit, že zesměšňuje památku milionů obětí. I světové války, když o ní napsal Švejka 
a ne vážné dílo, jakými jsou třeba Na západní frontě klid či Sbohem armádo. I o té druhé byly 
napsány vážné až drsné knihy jako Hodina mrtvých očí, Mladí lvi, Ani pták nezazpíval ale i 
ironické či satirické Hájili jsme hrad či Hlava 22. A co Jak jsem vyhrál válku, kde Monty vyhrál u 
Alameinu, protože omylem na mapách válčil o tisíc kilometrů jinde, než byli skuteční vojáci. Kde 
nejdůležitějším topografickým materiálem v italské kampani byl Vinařský průvodce Itálií 
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s vyznačenými slavnými sklepy. Ty bylo třeba zachránit před Němci, Američany, Kanaďany, Kiwi 
či Svobodnými Francouzi. Kde britští mušketýři i řečtí partyzáni z ELAS si šli posléze pro svou 
přestřelku hledat jinou čtvrť. Z té původní je všechny vyhnala vrchní sestra ze špitálu, neb dělali 
kravál. A co třeba Čonkin zfilmovaný režisérem Menzelem? 
Ano, jsou hlasy, že se nejmladší minulost nelíčí dramaticky až drasticky, ale příliš laskavě, 
koljovitě, pupendovitě, pelíškovitě. Já si myslím, že laskavé jsou tyhle filmy jen na první pohled. 
Ona tam je ta plíživá rezignace, ke které jsme se nechali dotlačit. Která se tak těžko vysvětluje a 
která zpětně byla  brutálnější než nějaký nátlak. Protože jsme se do ní zahrabávali sami, protože 
běžný člověk byl autocenzurou ovládán víc, než tou státní. V tom byla a je ta hrůza. 
Nebojme se říkat našim roverům na Navigamu pétépáci. Jednak s nimi vymetáme to nejhorší, aby si 
mohli ostatní užívat, resp. jen krčit nos, když něco není. Jednak někdo by měl připomínat, že tu 
kdysi byli a proč tu byli.  
A že sílí ti, kteří je zaváděli. 

Jezevec 
 

 

 
www.hkvs.xf.cz 

Informace pro vodní skauty 
 
Pokud chcete být informováni o dění ve světě vodních skautů, a nebo i informovat ostatní, 
můžete se zapojit do konferencích vodních skautů. Otevírají se 4 informační kanály:  
HKVSinfo@googlegroups.com 

Obecné informace o dění a potřebách kapitanátu vodních skautů.  
HKVSakce@googlegroups.com 

Informace o vodáckých akcích, kurzech, závodech a soutěžích, které by mohly 
být zajímavé pro vodní skauty.  

HKVSmetod@googlegroups.com 
Informace z oblasti vzdělávání, metodiky, stezek a nového programu. 

HKVSjacht@googlegroups.com 
Informace o jachtingu (vyjma závodů) a lodích P550. 

 
Do konferencí může přispívat kdokoli, ale příspěvky budou moderovány (tj. budou rozeslány 
pouze informace k danému tématu). Příspěvky lze číst na webu, a nebo klasicky odebírat přes 
e-mail. Přihlásit se můžete přes stránky www.hkvs.cz . Případné otázky zodpoví Hvězdář přes 
e-mail hvezdar@skaut.cz, a nebo telefon 603 965 184. 
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Pétépáci 
Napsal mi onehdy jeden mladší kapitán, proč pro rovery zajišťující na navigamech služby, 
používáme označení PTP. Zda si jsme vědomi, že to byly vojenské kárné oddíly pro mladé muže ze 
skupin, které si komunistický režim vybral jako své nepřátele a zda označení PTP pro pomoc roverů 
při navigamu není nevhodné až neuctivé zakrývání kruté skutečnosti a politické zvůle. 
Odpověděl jsem mu a když jsem si uvědomil, že navigamusovský pojem pétépáci vznikl před 
prvním navigamem, kdy on a většina dnešních mladších kapitánů byla ve věku vlčecím 
a žabičkovském, že není jeho vinou, že pro mě je patnáct let nedávno a pro ně někdy, kdy rozum 
brali, požádal jsem jej, zda mohu podstatnou část své odpovědi zveřejnit. Zde je: 
 
Ahoj! 
My všichni velmi dobře víme, co to byly PTP a mnozí dokonce víme, že Černí baroni aneb Sloužili 
jsme za Čepičky ani zdaleka neodpovídají realitě, protože jejich autor Švandrlík to zažil až ke 
konci, kdy to mělo i oficiálně jiný statut. Sám byl více vojínem Jasánkem než Kefalínem. 
Když se tvořil první navigamus, tak se do služebních rolí hlásilo plno roverů i oldskautů, z nichž 
někteří nejen, že moc dobře věděli, co PTP byly, ale někteří jimi opravdu prošli. 
Protože v polovině devadesátých let byli všichni odpůrci minulého režimu líčeni jako hrdinové bez 
jediné chybičky, začalo to šustit papírem asi jako příběhy socialistického realismu o hrdinných 
stachanovcích, rudoarmějcích, partyzánech, dojičkách a budovatelích přehrad. 
Ve skutečnosti tomu tak nebylo a proto si získal ohromný ohlas film Pelíšky, který o vážných 
věcech mluví s laskavým humorem. Proto kterousi naši hlavu napadlo to slovo, tu nadávku pétépák 
převrátit a použít jako čestné označení roverů sloužících navigamu jen pro pouhou radost z 
uskutečněné pomoci. K tomu se ostatně hlásil i Mirko Vosátka, který se rozhodl pro službu v 
kuchyni, bývalý politický vězeň Otyla a mnoho dalších. Proto také hrdě nosili černý šátek služby, 
proto jsme po každém navigamu museli dělat tyto šátky zas a znova, protože na něj byli hrdi a 
kdyby jim byl odebrán, tak by ho raději ukradli. 
Zkrátka, pojem pétépák bylo jednak označení úsměvné, jednak hrdé. 
Pojem servis-tým mně osobně se ekluje, je to převzatá náhražka, navíc necitlivě zpotvořená, 
necitlivě vůči češtině i angličtině. Zde vyznávám zásadu, že světovými se nestáváme tehdy, když 
převezmeme výrazy z cizího jazyka, ale naopak, když cizí jazyk a cizí jazyky převezmou výrazy 
naše, kupř. podsada, dále bych uvedl pramice (a třeba semtex, abych to zmírnil). 
Mám stále větší dojem, že se ze skautování s novými generacemi vytrácí hravost, radost, srandovno. 
Místo her máme aktivity, místo výchovy pěstujeme kompetence. Obávám se, že vzrůstá zarputilost 
a dorůstají noví fundamentalisté, odkud není daleko k inkvizici a hidžádu.  
Navigamus, doufám, budou hry a radost, a ta výchova nebude popsána, ale uskutečněna. 
Hrou je také hrdé označení pétépáci.  
Z historie: Geuzové (námořní i pozemní) byli hrdí nizozemští bojovníci proti španělské nadvládě. 
Slovo geuz nebo geuza znamenalo žebrák, holota, ničema. 
Takže, pétépáci: 
Hrdě a čestně do služby pod jménem toho dávného vojenského výběru právníků, podnikatelů, 
intelektuálů a šlechty! 

Vezír 
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XIV. Meandry 2009 

Štafeta 5 členných posádek, pořádaná přístavem „Ralsko“Mimoň 
 

Termín: 22.-24.5.2009 
Místo: Mimoň a okolí  

Prezentace: Hradčany – sk.chata 
Velitel závodu: Jan Šantora-Cipajs 

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

 
Program 

Pátek.. příjezd do Hradčan, do areálu skautské chaty, ubytování, táborák, muzika  
  Od 16.30 do 21.00 prezentace – Pouze v pátek! 
  Koncert skautské kapely Žito.. 
Sobota.. 7.00 budíček 
  Od 8.15 nástup,vysvětlení pravidel štafety 
  Od 9.30 zahájení štafety 
  Večer tradiční Country bál, pod širým nebem v areálu sk.chaty!!! 
Program po skončení závodu si zajišťuje každý sám. Doporučujeme výlety do okolí Polomených 
hor, návštěva místní ZOO atd. 
 

Kategorie 
1.  Skauti, rok narození 1999-94, kormidelník starší 18 let    
 Skautky, rok narození 1999-94, kormidelník starší 18 let 
2.  Roveři, rok narození 1993-91       
 Rangers, rok narození 1993-91 
3.  Mlaďoši, rok narození 1990-80, povoleny jsou i smíšené posádky 
4.  Veteráni, 1979 a starší, povoleny smíšené posádky 
5.  Veteránky, 1979 a starší  
 
Přihlášky: Do 15.5.2009 na adresu: 
  Matyáš Kabeš, Luhov 34, Brniště 471 29 
  Tel. 777 32 33 96, E-mail: 2.ovsH2O@seznam.cz 
Přihlášku zasílejte na emailovou adresu, poštou, nebo osobně každý čtvrtek do klubovny 2. oddílu od 17.00 do 18.00 
hod. 
 
Pozor!             Přihlášky je nutné poslat včas, kvůli startovním číslům. 
 
Stravování:Vlastní, pořadatel zajišťuje pouze sobotní oběd  
Občerstvení: Po celou dobu akce je otevřen vodácký bar v areálu sk.chaty. 
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! 
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V případě potřeby lze u nás zapůjčit plastovou kanoe. Včas nahlásit. Pramici zajišťuje 
pořadatel. 

 
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) 
 
 

Pozor: Otevřena nová disciplína pro dvojice od 18-ti let do… jak se cítíš!  
 
Pravidla: závodí dvojice ve štafetě: Stěna 1, C2 (2), štafeta (běh, silnice, horák) musí být ve 
dvojicích rozdělena v poměru 2:1 + čas pramice ve dvojici se přičítá k celkovému času. 
Účastníci této štafety se mohou účastnit i normálního závodu! 
Startovné: 50 Kč/osoba, pokud někdo z dvojice startuje v normálním závodě, startovné už platit 
nemusí. 
 

 
Podmínky závodu: 
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 přístavu. 

                                                                                                        Těšíme se na Vás 
                                                                                                   Vodní skauti z Mimoně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výzva oddílovým a přístavním fotografům 
 
U příležitosti 100. výročí vodního skautingu bude vydán kalendář 2010 tématicky 
věnovaný českým vodním skautům. 
HKVS vyzývá majitele pěkných a vypovídajících fotografií, aby je v počtu nejvýše 5 
snímků se stručným popisem (oddíl, přístav, z jaké akce, atd., samozřejmě autor) 
elektronicky zaslali na adresu roman.santora@junak.cz . 

Vezír 



 - 7 -  

7

 
Přihláška Meandry 2009  

Štafeta 5 členných posádek 
Mimoň – 22.- 24.5.2009 
 
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:……………………………………………………… 
 
Email:……………………………………………………….. 
 
 

Přihláška Meandry 2009  
Štafeta 2 členných posádek 

Mimoň – 22.- 24.5.2009 
 
Přihlašuji posádku:…………………………………………..z………………………………… 
 
Která bude startovat v kategorii:………………………………. 
 
        Jméno a příjmení                Přezdívka                    Rok narození                  Adresa 
 
1.______________________________________________________________________ 
2.______________________________________________________________________ 
 
 

Prosím, vyplňte pečlivě všechny údaje, potřebujeme je! 
 
Kontaktní osoba: Jméno:………………………………………………………….. 
Telefon: ……………………………………………………… 
 
Email: ……………………………………………………….. 
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Informace pro účastníky Navigamu 2009 – občany České republiky o 
podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na 

území České republiky 
 
Během konání N2009 proběhnou na území České republiky volby do Evropského parlamentu 
ve dnech 5. a 6. června 2009. Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin. 
Předpokládáme, že skauti starší 18 let splní svou občanskou povinnost a voleb se účastní. 
Abychom to umožnili, jedná štáb N2009 z pověření HKVS s městem Česká Skalice o účasti 
voličů z našich řad na voličský průkaz. 
 
Co pro to musí učinit sám volič: 
Po zapsání do voličského seznamu (tuto povinnost má obecní úřad, kde má volič trvalé 
bydliště, či kde je hlášen, nejpozději do 26. dubna 2009) požádá volič o vydání voličského 
průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2009, 
obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
 
Co pro to dále udělá HKVS a štáb N2009: 
Předpokládaný počet voličů z našich řad bude nemalý, proto chceme příslušné volební komisi 
v České Skalici zjednodušit zapsání do volebních archů (doba zapisování, dostatek volebních 
archů, obálek, apod.). Abychom nenarušili průběh voleb ani Navigamu, určíme vhodný čas k 
návštěvě volební místnosti. 
Žádáme proto každého, kdo voličský průkaz po 21. 5. 2009 obdrží, aby své údaje uvedené na 
voličském průkazu elektronicky oznámil na adresu mabab@seznam.cz. 
 
Vlastní průběh voleb: 
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.  
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.  
Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem a odevzdá svůj voličský 
průkaz. 
 
Ostatní průběh je stejný jako u voleb ve vlastním volebním obvodním obvodu voliče. 
 
Podrobnosti o volbách do Evropského parlamentu: Stránky MV ČR  
 
 

SEVERKA 
Právě jsem se vrátil (nikoli z hradu) ze SKARE na Seči a zjistil jsem ke svému rozčarování, že loď 
Severka, naše pýcha, naše ojedinělost, náš společný dluhy se letos neúčastní. 
Oznamuji však, že lodní komise HKVS projednala a předloží kapitanátu ke schválení systém 
využití Severky oddíly vodních skautů včetně ustanovení správce a harmonogramu aktivnějšího 
využití jednotlivými oddíly a celou Sítí vodních skautů. 

=V= 
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KAPITÁNSKÁ POŠTA a MOK
DRÉ STRÁNKY 

Na ÚSK jsme projednávali možnosti a náměty pro nástupce Kapitánské pošty. Hlavní důvod jejího 
zařazení do spolkového časopisu Junáka je ekonomický. Každý průšvih se dá vhodnou interpretací 
vydávat za úspěch a HKVAS za úspěch považuje, že se KP takto dostane všem činovníkům VS. 
Aktuální věci budou dále na webových stránkách. 
 
Anketa, která na srazu proběhla, mapuje požadavky a přání účastníků: 
Kapitánská pošta: 
Metodické články, odborné články, romantika, zprávy z HKVS, ze světa VS, VS v zahraničí, 
prezentace činností VS, foto, fotosoutěž, pozvánky na akce VS, pozvánky pro dospělé VS, vzdělávání 
VS, předávání vlastních zkušeností, encyklopedie řek, encyklopedie plachetních ploch, tábořiště u 
vody, tipy, kilometráže, bezpečnost, vody, návody, bezpečnostní pomůcky, informace z NJ, VRJ, 
výklad změn, nové zákony, vyhlášky, předpisy, kurzy vodácké, právní poradna, ekonomická 
poradna, zdravotní, záchranářské, náměty pro činnost, historie VS, metodika oprav lodí, druhy 
lepidel a lepení, materiály, dřevo, laminát, rady pro jachting, Mazury, metodika vedení VS, 
příprava táborů, pracovní aktivity, propozice akcí a závodů, odkazy na knihy, videa, DVD, weby, 
literaturu, testy (Hory- Doly - Turistika), prezentace VS osobností, veřejný život, samospráva, 
jubilea VS, novinky ve vybavení, metodika odborek, vlčků, stezek VS, zkušenosti, odkazy na weby VS 
Ze souhrnu je zřejmé, že KP má nadále své opodstatnění především jako metodický materiál 
(pomineme, že mnohé požadavky plní jiné informační kanály Junáka, vč. Tzv. balíčků). 
 
MS V+Ž: 
Hříčky, vodácká romantika, tipy a triky na plnění plavby (stezky) vodáckých vlčat a žabiček, 
motivační příběhy, povídky, pohádky, vodácké povídky, veselé povídání, příběh na pokračování, 
popisy lodí, pádla, vtipy, vystřihovánky, omalovánky, udělej si sám, skládačky, soutěže a hry, 
křížovky, rébusy, kvízy, hlavolamy, lušťovky, komiks, kroje, včetně historických, říkanky, písničky, 
hry v klubovně, v přírodě, na vodě, ve vodě, rubrika čtenářů, kroniky, popisy akcí, fotogalerie, co je 
to vodní vlče, znalosti, vlčci, nápady, info pro daný věk, metodika, celoroční soutěž, soutěž v plnění 
drobných úkolů, dlouhodobá hra, bajky, obrázková galerie přírody kolem vody, galerie lodí 
 
MS S+S: 
Vodácká romantika, články, tipy a triky na plnění vodáckých doplňků v nové stezce, rysy a metodiky 
výcviku na vodě, příběhy z vodáckého života (moc, moc, moc!!!), info o uskutečněných akcích, 
dobrodružství, pozvánky na akce VS, příhody, zážitky, bezpečnost, hry ověřené praxí, dobrodružné 
příběhy, povídky, literatura, filmy, DVD, motivační čtení, dějiny: všeobecné, české, skautské, 
vodácké, námořní, romantika, historie VS, Navigamus, slavní vodní skauti, lákadla, zpětné vazby 
z akcí, hry včetně metodiky, nové hry, metodika slibu, přechod k R+R, metodika pádlování, 
jachtingu, kalendárium akcí, odborky, odbornosti, vodácké výzvy, rubrika čtenářů, fotogalerie, 
bezpečnost, vybavení na vodu, tipy na výlety, pomoc rádcům a kormidelníkům, příroda kolem vody, 
technika, záludnosti špatného vybavení, román na pokračování, komiks, hlavolamy, doplňky, 
pomůcky, neverbální komunikace (signály na vodě), záchrana tonoucího, skládačky typu ABC, 100 
let VS, fotosoutěže, psychozašmodrchance a jejich řešení, zábava, kvízy s vodáckou a vodní 
tématikou, praxe, lodní názvosloví, encyklopedie námořní plavby, vývoj techniky a technologií, 
prezentace oddílů a přístavů, aktuality z oddílů, to nejlepší z kronik, babiččina krabička, vodácké 
písničky, kroj, rukodělky, vystřihovánky, metodiky - rysy a výchova 
 
MS R+R: 
Romantika, články, metodika, výrazné události v období, kalendárium akcí, motivace VS akcí, 
příběhy ze života R+R, kladné motivační příběhy, aktuality ze života kmenů, novinky VS, varovné 
příběhy (možnosti utonutí), vodní hry, zahraniční výpravy, historie VS, 100 let VS, historie 
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námořních plaveb, všeobecné – české – skautské – vodácké osobnosti – Konkolski – Hayerdal – 
Šmídová – Křížek, zprávy z uskutečněných akcí, pomůcky pro oddíly,  oddíly VS, jak vést družiny 
VS, akce pro R+R, expedice, aut-door, dobrovolnické akce, zajímavosti vodního světa, kurzy a 
vzdělávání, příprava na zkoušky, povídky, literatura, knihy, filmy, DVD, dobrodružné povídky, 
cestopisy, román na pokračování, rubrika čtenářů, fotogalerie uskutečněných akcí, celotáborové 
hry, proč pomáhat přístavům, vodácká putování kmenů, výměna zkušeností vodáckých R+R, tipy a 
rady (bezpečnost, vybavení), odborky, odbornosti, teorie skautingu, novinky vodního světa, novinky 
ve vybavení, opravy, materiál, plasty, guma, laminát, záchrana na vodě, GPS-kešing, virtuální 
skauting, e-shop, počítačové hry, seznamka, tipy na výlety, náměty na hry a program, schůzky, 
výpravy, tábory jachting, rafting, kde R+r pomohli, dobré příklady, náměty pro kmeny, názory na 
hnutí a akce, lodní modelářství, hry pro děti v oddíle 
 
Je s podivem, kolikrát a jak intenzivně se vyžadují povídky, pohádky, příběhy, rukodělné 
věcičky, apod. Je zřejmé, že v této podobě webové stránky papír nahradit neumějí. Opět 
některé požadavky jdou nad rámec vodáckého specifika, jsou vlastně požadavky na 
informovanost skautské veřejnosti (nesmyslně se říká: hnutí). 
Vše bylo předáno cestou TDC budoucím redaktorům skautských časopisů, ale nikdo, opakuji 
NIKDO nebude tvořit mokdré stránky, pokud si materiály nedodáme sami.  
Požadavek vytvořit modrou redakční radu je tedy oprávněný a trvá. 

=V= 
 
V souvislosti s námětem experimentální Plavby vodáckých vlčat a žabiček je možné zveřejňovat 
rozšiřování základního děje v praxi jednotlivých oddílů, případně z námětu dodatečně vypracovat 
„román na pokračování“ pro MS V+Ž. 
Příkladem budiž nepoužité řádky úvodu příběhu (dodatečně bylo leccos změněno): 
 
1. Jak Jeníček a Mařenka přišli k dědovi 
„Vidíte ho, Nováková?“ ptala se paní Rosůlková své sousedky. „Starej Třeška se už zase vyvaluje 
před chalupou, co si tu koupil. Do hospody mezi chlapy nechodí, do krámu mezi nás ženské také 
ne, povídá si jenom s tím svým vořechem. Ještěže nás aspoň zdraví!“ 
„Co byste, Rosolková, taky po něm mohla chtít? Je to náplavka, přivandrovalec a hrubián. Prý jako 
kluk utekl z domova a celá léta strávil mezi námořníky, dobrodruhy a zlatokopy. Takový život 
chování nezjemní.“ 
„No,“ uvažovala Rosolková, „jestli byl zlatokopem, tak moc úspěšný nebyl. To by si na stará 
kolena koupil někde něco lepšího, než takovou pastoušku u nás ve Lhotě.“ 

Důchodce Třeška opravdu seděl na lavičce před chalupou, vyhříval se na 
sluníčku a povídal si s Kryštůfkem, psem neurčité rasy. 
„Jo, Kryštůfku, bejvávalo,“ sděloval mu. „Když jsem sloužil na Esmeraldě, 
vydržel jsem třeba tři dny a tři noci nespat, jen abych dohlížel na rychlé 
vyložení nákladu a uložení nového. To mne ještě nebolelo v zádech a viděl 
jsem jako ostříž i sova.“ 
„Haf?“ podivil se Kryštůfek. 
„No viděl jsem stejně dobře ve dne jako v noci. Však jsem také měl na 
správném místě náušnici.“ 
„Haf?“ podivil se znovu Kryštůfek. 
„No to je starý námořnický zvyk. Kdo proplul kolem mysu Hoorn, a to 
nebyla žádná legrace, směl nosit v levém uchu stříbrnou náušnici. Dneska se 
tomu říká piercing a je to pro parádu, ale tenkrát to bývalo vyznamenání a 
když se to umístilo do správného bodu, zlepšovalo to zrak.“  
Pan Třeška opravdu býval námořníkem, dokonce to dotáhl až na kapitána 
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dálkové plavby a sloužil na obchodních lodích pod různými vlajkami. Přestože od svých 
devatenácti let žil mimo domov, byl vlastencem a nejvíce si vážil lodí, které nesly na zádi nebo na 
stěžni bíločervenou vlajku s modrým klínem. I teď ji někdy vyvěšoval před chalupou, zejména 
o státních svátcích a ve dnech zasvěcených patronům a ochráncům námořníku svatému Mikulášovi, 
Erasmovi, Klementovi a Eliášovi. Na svatého Kryštofa, vyvěsil i jednu malou u Kryštůfkovy 
boudy, nezapomínal ani na svatého Medarda, který je přes počasí a proti bolestem zubů. 
--- 
„Hele, hele, Rosůlková,“ oznamovala pozorovací babka Nováková své sousedce, „ke starýmu 
Třeškovi někdo jede. Už jste viděla takovýhle fáro?“ 
„Viděla, ale jen v televízi. Kdo to jen může ničit krásnou limuzínu kvůli dědkovi?“ 
Pro jistotu se však obě dámy směrem k řidiči usmály. 
--- 
„Ahoj dědo!“ vystoupila do prachu nezpevněné cesty dobře oděná dáma.  
„Tohle je Honza a tohle Maruška,“ představila dvě děti, kterým se ze zadních sedadel moc nechtělo. 
„Hmm, tak Honza a Maruška?“ podivil se pan Třeška. „Jeníček a Mařenka? Hänsel und Gretel? 
Mary and John? Co vás sem přivádí? Přijeli jste se podívat na perníkovou chaloupku?“ 
„Ale ne,“ vysvětlovala dáma. „Libor dostal roční stáž v Indii a já tam pojedu s ním. Mysleli jsme si, 
že by děti s námi nemusely, alespoň ne hned, než se zařídíme, a také kvůli nemocem a očkování.“ 
„A co já s tím?“ zdvihl pravé obočí pan Třeška. 
„No, jste jejich děda, že byste je vzal jako k sobě, aby nemusely do domova.“ 
„Ale teď už jsou ty internáty luxusní,“ bránil se Třeška. 
„Luxusní snad jsou, ale my s Liborem nechceme, aby se tam naučily samé nezpůsoby, třeba kouřit 
trávu, ponocovat, nesmyslně utrácet, sedět osmadvacet hodin denně u počítače,...“ 
„Což o to,“ schovával děda za zády fajfku, „já už také nekouřím, počítač skoro neužiju, místo toho 
raději ladím vysílačku a domlouvám se s kamarády ve světě, ale to dělávám právě v noci.“ 
„Dědo, tady je tak krásný vzduch, že děcka budou chodit brzy spát a pak si vysílejte, kdy chcete. Že 
tu chcete být s dědou a že budete hodné?“ otočila se dáma na děti, které rozpačitě klopily zrak a 
kopaly do kamínku. 
„Hm,“ pravil nepřesvědčivě Honza. „Když nám tu necháš mobil.“ 
„Nechám, nechám, drahouškové, jen dědu pěkně poslouchejte, on vám bude každý večer něco 
vyprávět, on byl námořník a obeplul zeměkouli.“ 
„Třikrát,“ doplnil pan Třeška. „A na zimu je tu 
už nechci.“ 
„Sláva, dědo, já to věděla, zlatej, zlatej! Po 
prázdninách si pro ně s Liborem přijedeme a 
něco vám z té Indie přivezeme,“ pakovala 
snacha z kufru auta zavazadla s dětským 
oblečením. „Tak pa, pa, drahouškové, budete 
mít prázdniny jako málokdo.“ 
„Kdyby jely do té Indie, taky by je měly jako 
málokdo,“ utrousil Třeška. 
--- 
„Viděla jste, Nováková?“ ptala se paní Rosůlková sousedky. 
„Z fára vyklopili dva haranty Třeškovi na krk a zase odjeli. To jsem zvědavá, co si s nima ten starej 
paprika počne?“ 
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NÁMOŘNÍ AKADEMIE 
NEWS 

 
Seznam přijatých účastníků ČLK VS Námořní akademie 2009 

 
V letošním roce se nám sešlo 35 zájemců o účast na Námořní akademie. Všem zájemcům byl zaslán 
domácí úkol, který vypracovalo pouze 33 z nich. Z ,,přeživších“ jsme pak vybrali 28 šťastlivců, 
kteří budou mít tu čest plavit se s námi v srpnu a na podzim na školní lodi Walrus. Jejich seznam 
přikládáme.  
 

Č. Přezdívka Jméno  Příjmení Město 

1 Alpa Jan  Vábek Žďár nad Sázavou 
2 Assasin Jan  Pospíšil Louny 
3 Bob Richard Pálek Plzeň 
4 Citry  Jana Prokešová Jablonec nad Nisou 
5 Čiko Martina Lejsková Jablonec nad Nisou 
6 Digger Jiří Mareš Pardubice 
7 Dvojče Tereza Prokopová Mimoň 
8 Hanka Hana Kratochvílová Opařany 
9 Hermiona Kateřina Peterková Mimoň 
10 Chytrolín Ondřej Kopecký Žďár nad Sázavou 
11 Kačka Kateřina Vlasáková Liberec 
12 Kája Karolína Machová Žďár nad Sázavou 
13 Kašpar Tomáš Augusta Ostrava - Poruba 
14 Kody Zdeněk Koscielniak Žďár nad Sázavou 
15 Kuchťa Václav Báša Plumlov 
16 Kyty Kristýna Tomečková Milovice  
17 Miki Michaela Kopecká Žďár nad Sázavou 
18 Miňonka Zuzana Hostačná Mimoň 
19 Míša Michal Šlosr Znojmo 
20 Péťa Petra Halšková Rychvald 
21 Řechták Zuzana Řeháková Česká Třebová 
22 Sumec Petr Kudrna Pardubice 
23 Šrek Jan Hlavinka Mimoň 
24 TomTom Tomáš Tomeček Milovice  
25 Uzlík Lenka Fuchsová Plzeň 
26 Verča Veronika Olšová Stará Boleslav 
27 Vojta Vojtěch Řídký Dobšice 
28 Vykřičník Antonín Zolák Liberec 30 
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Zpětná vazba od kapitánů a kapitánek 
 
Na posledním srazu K+K jsem měla možnost mluvit s kapitány oddílů o tom, jak se nadále 
uplatňují v oddíle absolventi našeho čekatelského kurzu. Musím říct, že to pro mě byl velmi cenný 
rozhovor, protože zpětnou vazbu od kadetů máme, zpětná vazba od vedoucích (kromě našich 
vlastních zkušeností) nám chybí. Je pravda, že naši kadeti můžou být z čekateláku sebenadšenější, 
nedalo by se však mluvit o úspěchu, kdyby vůbec nepomohli ve svých domovských přístavech a 
oddílech.  
Problémy, s kterými se mi svěřili, vidím v následujícím faktu. K nám kadeti přicházejí nejčastěji ve 
věku 15-16 let. Buď čerstvě přešli ze skautského věku do roverského, nebo mají za sebou teprve 
krátkou roverskou zkušenost. Téměř pro většinu z nich je Námořní akademie první roverskou akcí 
s účastí lidí z různých měst, často se prvně setkávají s náročnějšími prožitkovými hry, šáhnou si na 
dno svých schopností, apod. Kadeti jsou na sebe po kurzu hrdí, protože dokázali to, o čem nikdy ani 
nesnili. Mají spoustu nových kamarádů, nové, zajímavé lidi, se kterými mají tolik společného. 
Známe to všichni – něco nového je vždycky přitažlivější, než to, co máme už delší dobu. Hry, které 
si zahráli, a hlavně ty ryze roverské, prožitkové, by pak chtěli hrát i ve svých oddílech a přístavech. 
Jenže je problém, že nemají s kým, potenciálních hráčů je málo. A tak se někdy uchylují k takovým 
věcem, jako že tyto hry hrají s věkovou kategorií, které nepřísluší. Což není dobře a slibuji, že jim 
to budeme zdůrazňovat více než doposud. Hrají u nás samozřejmě i hry, které jsou vhodné pro 
věkové kategorie, kterou vedou, a letos se pokusíme o co jejich největší pestrost.  

Zkrátka mít v oddíle rovera 
s čerstvým čekatelským dekretem má 
mnoho výhod a mnoho úskalí. 
Výhodou je to, že má spoustu nápadů 
a snad něco změnit. Pokud je to 
k dobru věci, je dobré nechat je 
prosadit, budou mít dobrý pocit 
z toho, že něco dokázali a že jsou 
užiteční. Budou mít také tendence 
jezdit na jiné kurzy, hlavně ty 
víkendové. Buď roverské, kde si 
chtějí zase užít program jim šitý na 
míru, či různé semináře, typu CVVZ, 
Elixír, apod. V tom taky vidím 
výhodu, protože nápady, které si 
odvezou, by měli aplikovat zase ve 
svých oddílech. Úskalí jsou různá. Po 
nadšení a zahoření může přijít stejně 
rychlé ochlazení. A v tom nejhorším 
případě odchod z oddílu. S tím 
bohužel ale nic nenaděláme. :-( 
Chci jen říct, že moc děkuji za již 
zmiňovaný rozhovor a pokud i vy 
máte něco na srdci, co byste nám 
chtěli sdělit, napište nám na mail 
namorni.akademie@centrum.cz Vaše 
názory a připomínky si rádi přečteme 
a inspirujeme se.  

Pumpa 
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Zápis ze 7. zasedání HKVS, které se konalo 14. dubna 2009 v Liberci 

 
Přítomni: Vezír, Majda, Bimbo, Borůvka, Pavlík 
Omluvena: naJa 
 
Sraz K+K 
Napsat Qrkovi – prezentace nového webu v pátek večer – od června zkušební provoz z 
křižovatky, od září natvrdo přes hkvs.cz 
Zprávy z náčelnictva – časopisy (vytvoření redakční rady KP) 
Jednání HKVS se štábem NAVIGAMUS 
Příprava rozpočtu HKVS na rok 2009  
sobota 
Dopoledne  1. blok 
Opakování páteční informace o časopisech – zprávy NJ 
Návrhy na vyznamenání – k udělení na Navigamu 
Vzdělávání – dospělí, vůdcovská a kapitánská zkouška          
NA, LŠVS, Tábory 2009  
Dopoledne 2. blok 
Dopoledne 2. blok (vzdělávací blok) 
Vodácká adaptace Nového programu Junáka  
Experimentální plavba vodních vlčat a žabiček 
Nováček pro vodní skauty a skautky 
Experimentální vodácké doplňky stezky skautů a skautek 

- metodika, použití, výměna zkušeností z praxe  
Setkání s vedoucími testovacích oddílů 
Odpoledne 1. blok 
Výjezd na Rozkoš – autokemp – příprava celostátní akce Navigamus (vzdělávací blok) 
Odpoledne 2. blok 
Program Navigamus 
Stav příprav – přihlášek, peněz, připravených akcí 
Večer  
Komise, pracovní skupiny, plavby – příprava programu N2009, jednání komisí HKVS –  
závodní, informační  
Neděle 
Dopoledne 1. blok  
Zpráva – info z NJ, VR – Vezír, (hlavně časopisy) 
zprávy z komisí a přípravy programu N2009  
Dopoledne 2. blok 
Oslavy 100 let vodního skautingu 
EUROSEA 2010 
Tři jezy 
Kapitánská vrba 
Návrhy na vyznamenání – k udělení na Navigamu 
Výchova a vzdělávání: 

- členům HKVS předán souhrnný materiál s představou propojení programu 
vodních skautů a skautek s oficiální výchovnou nabídkou Junáka 

- při prezenci na srazu K+K bude probíhat anketa ke zjištění míry používání nových 
stezek ve vodáckých oddílech 
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- na srazu budou prezentovány výsledky celé dosavadní práce + pokřtěn Nováček 
jako první publikace vodácké adaptace Nového programu 

- testovací stezky/doplňky budou vytištěny až po srazu, kde bude nutné nalézt další 
zájemce o testování; část nákladů na tisk bude nutné uhradit z prostředků HKVS, 
testovat se bude do října (S+S), resp. prosince 2009 (V+Ž), poté úpravy a finální 
tisk  

- Vezír předá na příštím jednání HKVS podklady k uděleným Stříbrným bobrům a 
pošle aktualizovaný seznam nositelů 

- v souvislosti s novelizací ŘVČČJ a Řádem VS zahájí výchovní zpravodajové práci 
na návrhu změny statutu a obsahu Kapitánské zkoušky 

 
zapsala: Majda  

doplnil: Bimbo, Pavlík, Vezír 
 
 
Zápis z Ústředního srazu kapitánů, který se konal 17. - 19. 4. 2009 na 

Pavlátově louce u Nového Města nad Metují 
 
Pátek  
20:00 – zahájení – Vezír 
- Zprávy z NJ - tři základní oblasti 

o Nový výchovný program 
o Informační systémy Junáka 
o Časopisy - Tzv. Spolkový časopis – informace o redakčních týmech, výběrových 

řízeních,  vydávání 1x za dva měsíce, 6 typů dle věku:  
 7-10             V+Ž 
 10-14           S+S 
 14-24           R+R 
 24+          skauting 
 Metodická příloha činovníkům  18+  určeno ved. Oddílů, středisek, 

zpravodajům org. Jednotek 
 KP – návrh – součást časopisů -          
1) metodický pokyn 

         2) mok(d)ré stránky v dílčích časopisech dle věku 
- během soboty proběhne anketa o tom, zda mají být, o rozsahu, obsahu, a „redakci 

vodních skautů“ 
- Skupina 5 lidí – zajištění modrého obsahu 
- Řešení  aktuálních informací – pouze internet 

Diskuze: 
o Sam – jaká bude spolupráce s vybranými redaktory 
o Stopař – metodiky pádlování, jachtingu do časopisů 
o Járýnek – které bude poslední číslo klasické KP  - červen 2009 
o Mao – zda budou stránky pro dopisovatele z oddílů – neprofíky 
o Sten- vybízí k zasílání příspěvků do redakční rady – ať je zásoba „v šuplíku“ 
o Sam – jak dalece budou příspěvky profesionální redakční radou měněny, 

upravovány a kráceny??? 
o Mao – domnívá se, že jsme schopni v dostatečné kvalitě dodat příspěvky o 

vodním skautingu 
o Anička – znovu – jaké budou asi zásahy redakce – obsah, úprava apod?? 
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o Logo – zda se budeme muset držet striktně rubrik podle redakce nebo zda 
budeme mít vliv na svou část 

 
Jednání HKVS se štábem Navigamu 

- Seznámení s organizací registrace, ubytování 
- Prošli jsme stravování, hygienu a PTP – provozní záležitosti na akci 
- Ve spolupráci s Logem upřesnili organizátoři denní řád 

Noční klid 22:00-6:00-pokud nebude organizovaný večerní program 
Budíček individuálně  - doporučen 6:30 
Vydávání snídaně s obědem 6:00-7:30 
Nástup 8:00 
8.30  zahájení aktivit 
Doporučen individuálně oběd 12:00 – 14:00 
Nejpozději 14:30 musí být přepravky zpět na výdejním místě  
17:30 – 19:30 výdej večeře po vlnách – bude odlišeno barvou stravenek 
19:45. nástup 
20:00 - spuštění vlajky 

- Domluveny doprovodné akce  pátek, sobota  zatím   jistě  6jízd po cca  50 lidech 
Určitě bude více autobusů 
Nové Město nad Metují – zámek a park 
Česká Skalice – Ratibořické údolí 
Doporučeny pro prezentaci skautů – máme podporu místních samospráv 
Dobrošov – pevnost 2.SV 
Josefov – pevnost z 18. století  

Nutno určit hlavní velitele plaveb – měst – šáhy – komunikace s programem i organizátory 
Nutno určit rozdělení cizinců k výpravám, aby nebyli odstrčení – aktivní zapojení 
 
Kromě běžných věcí zdůraznit 

1) Přepravka pro 8-max10     podepsaná a s počtem osob!! 
Větší výpravy – prosíme zapůjčit várnice s kohoutkem – podepsat i víko! 
 
Sotoba 
8:00 – zahájení – Vezír 

- Navigamus – volby do Europarlamentu – nutno zajistit si voličské průkazy - podrobné 
a aktuální informace budou umístěny na www.hkvs.cz a www.navigamus2009.cz , 
každý, kdo chce volit, dodá své osobní údaje v elektronické podobě (podrobnosti 
půjdou včas mailem) 

- Zprávy z Ústředních orgánů 
- NA – vyšší počet zájemců – vybráno 28 účastníků 
- LŠVS – prezentace, z loňského běhu vzešlo 13 kapitánů, letošní ročník ohrožen, v tuto 

chvíli přihlášeno 6 lidí, poslední možnost přihlášení do 20.5.2009 na 
kingkong@korrig.cz , info na http://kapitanska.skauting.cz 

- Akreditovaný Instruktor vodní turistiky u MŠMT = Kapitánská zkouška 
9:30 - Vodácké doplňky  

- zpráva a představení výsledků práce výchovné komise HKVS  
- Doplňky, experimentální vodácká plavba vlčat a žabiček 
- Modrý nováček – pokřtění a prezentace první hotové příručky pro vodní skauty podle 

Nového výchovného programu 
- Prezentace experimentálních doplňků 
- Práce na dalších - R+R, odborky, výzvy atd. 
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13:00 – odjezd na místo konání navigamu – na Rozkoš 
16:00 – 2. odpolední blok – příprava programu podle plaveb 

- Co plavba, to min. 4 aktivity, z nich 3 povinné 
- Po 7x3 na kartičce – velbloud (omezený počet) 

Rámcový program Navigamu 2009 
Čtvrtek  
- Příjezd 
- Kino – promítání 
Pátek 
- Aktivity, odpoledne  hromadná hra na vodě – dary pro emíra – „sofistikovanější sledi“ 
- co nejvíce lodí na vodě 
- Večer – koncert kapely, Sacculus, křest knihy a autogramiáda 
- Večerníček pro nejmenší – podle měst – dramatické scénky 
Sobota 
- Závod plachetnic a pádlovací – jinak aktivity plaveb  
- Večer – benátská noc – osvětlení poziční + lampiony, radioFM, hrací kostka a ešus – 6 

majáků – náhodné přeskupení podle hození kostky v lodi, závěrečné překvapení 
Neděle  
- Slavnostní nástup, defilé – vylodění 

Možné problémy: zapojení cizinců – zapůjčení lodí nebo začlenění do posádek 
Informace a dotazy na Loga:    program@navigamus2009.cz  
V pátek a sobotu doprovodné programy a volby EU – pro voliče 
 
19:00 Večerní blok 
Jednání komisí a programu plaveb – viz zápisy 
Jednání HKVS  

1) Rozpočet 2009 
2) Výroční zpráva 
3) Ankety časopisy, web 

 
Neděle 
8:00 – zahájení – Vezír 

- časopisy – Vezír vyhlásil výsledky ankety 
- Logo – závěry jednání jednotlivých plaveb – všichni vědí, co mají dělat, kdo ne, 

kontaktuje koordinátora Loga,  
- Sam – výstup z jednání komise pro závody – viz příloha č. 1. 
- Zprávy z krajů 

o Sam – Unrův memoriál – týden po Navigamu 
- Pavlík – prosíme o fotky z činnosti oddílů 
- Podzimní ústřední sraz kapitánů – 16.-18. října 2009  

o Prozatím nabídka ze Žďáru nad Sázavou 
- „Vánoční Tortuga“ – rozšířené jednání HKVS, krajských kapitánů a nositelů Řádu 

stříbrného bobra – 11. 12. 2009 
- Qrka – webové stránky  

o Do konce roku zaplacená současná doména, nové webovky pojedou od nového 
roku přes skautskou křižovatku, současné stránky by byly Veškeré úpravy 
v informacích o oddílech hlásit na jkverka@seznam.cz  

o prezentace nových webových stránek vodních skautů - www.hkvs.xf.cz , tyto 
stránky by měly plnit hlavně funkci prezentační směrem pro veřejnost 

- kapitánská vrba 
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o Sten – nabídka matrosek – možnost šití za 350,- 
o Lady – od dubna EU zakázala používání rtuťových teploměrů – pozor 

v táborových lékárničkách 
o Mráček – problémy s vodou, když se jedou puťáky – nemohl by být vztyčný 

důstojník a možnost úpravy v žádance 
o Logo – má někdo zkušenosti s impregnací áček 
o Tábory – nahlásit HKVS – nejen na ORJ a nahlásit i změny na adresu 

jkverka@sezman.cz 
- 9:55 informace o EUROSEA2010 – Bobr 

o Stále se hledají anglicky mluvící do týmu- jinak platí Plzeň, září 
o urgovat na zahran. odboru reakci Odyssey – není kontakt 
o Prezentace „Historie skautingu v Čechách“ zajištěna 

- Výstavy – KSSJ – z.polackova@email.cz – plazuch – přípravy 3 verzí, první bude na N2009  
o Žádá o zapůjčení nebo darování – přes Národní muzeum – k historii  
o V NM bude výstava OUTDOOR- ale od 19. stol. bude o skautech – Rössler-Ořovský 

apod, vodáci, táboření 
- 10:25  pozdrav Bagheera z NM – historie Pavlátovy louky atd. 
- 10:45 rozšířený HKVS o KK  

o Návrhy na vyznamenání – HKVS projednal došlé návrhy se všemi byl vysloven 
souhlas 

  
Zapsali: Majda, Bimbo 

Doplnil: Pavlík, Vezír 
 
 

Zápis soutěžní a lodní komise 
SKARE 2009 – Koná se na Seči ve dnech 30. 4. – 3. 5. Komise doporučuje snížit počet členů 
posádky v kategorii W na čtyři. 
Navigamus 2009 – v centrálně řízeném programu bude jachetní závod. Pro lodi a posádky 
v tomto závodu budou platit stejná pravidla jako pro modrou stuhu – libovolná loď 
s libovolným oplachtěním a libovolnou posádkou. Trať bude ale okruh s co nejdelší délkou 
vzhledem k počasí. Vyhodnocovat se bude absolutní vítěz, nejrychlejší oplachtěná pramice 
bez ohledu na oplachtění a konstrukci trupu a nejrychlejší P550 s oplachtěním do 7m2. 
Členové komise zajistí rozhodčí, 3 nafukovací bóje, kotvy a kotevní lana. Pořadatel zajistí loď 
rozhodčích. 
Tři jezy 2009 – Ředitelem závodu bude Jakub Elstner – Elsty, hlavním rozhodčím bude Ivan 
Vokřál – Bimbo. Třetí člen jurz bude jmenován před startem závodu z řad rozhodčích. 
Technické zajištění závodu má na starosti Guma. Součástí volného splutí bude karneval pod 
mostem. Pořadatelé hledají šestičlennou posádku záchranného raftu na Štvanici. Bylo by 
vhodné, aby každý přístav, který se zúčastní poskytl jednoho činovníka do sboru rozhodčích. 
Pro tento závod se předpokládají změny proti zavedeným kategoriím. 
Severka – HKVS neúmyslně nepřesně informoval o tom, že loď prodal přístavu Viribus 
Unitis. Tuto informaci bylo možno interpretovat tak, že se jednalo o celou loď. Prodal však 
pouze laminátovou skořepinu č. 1 (přesně tak, jak bylo dohodnuto na minulém ústředním 
srazu). Komise upozorňuje, že vzhledem k velikosti oplachtění bude nutné, aby po dokončení 
vyvažování lodě a poté i dokončení dokumentace její správce zajistil u SPS její otypování a 
přidělení čísla. 

Zapsal: Sam 
 
 



Čím se liší vodácký Nováček oproti klasic-
kému „zelenému“ a co obsahuje navíc?

- vodácké názvosloví
- vodácký kroj
- dvojstrana věnovaná lodím a základnímu  
  vodáckému vybavení
- rozšířený text o historii vodního 
   skautingu
    - další vodácké speciality (znak, loďkový
      úvaz, Medard, ...)
       - Nováčkem provází postavičky vodáků
        - součástí Nováčka  je také všitá Nováč-
         kovská zkouška s vodáckými doplňky 
          (vč. volného místa  pro doplnění 
            podle potřeb oddílu)
            - plnění bodů Nováčkovské zkoušky 
              potvrzuje většinou kapitán oddílu, 
               případně kormidelník posádky

NOVÁČEK PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY
Nováček je základní příručka určená všem nově příchozím do skautských  
oddílů. Po splnění Nováčkovské zkoušky je možné skládat skautský slib.

Co udělat pro zavedení Nováčka ve vašem oddíle?
- Objednej si potřebný počet výtisků ve skautském obchodě (www.skaut.cz/obchod, cena 40 Kč/ks). Počítej 
při tom s nějakou rezervou, abys nemusel přiobjednávat s každým příchozím nováčkem, který přijde po 
táboru (ušetříš si tak poštovné a práci).
- Nováčky předej při vhodné příležitosti novým členům (uvítání ve skautském oddíle, přijetí do oddílu, 
přechod od vlčat/žabiček). Vysvětli jim vše potřebné k pochopení Nováčka (co všechno v Nováčkovi najdou, 
co je to Nováčkovská zkouška, jak se plní a do kdy by ji měli splnit…) 
- Pokus se najít pro nováčka nějakého patrona (kamarád, rádce…), který mu bude pomáhat v rozkoukání se v 
oddíle 
- Podporuj nováčka tak, aby byla Nováčkovská zkouška splněna do několika měsíců (cca 3–4 měsíce) 
- Po splnění Nováčkovské zkoušky je možné skládat skautský slib, pokud se k tomu adept cítí připraven. 
- Na splnění Nováčkovské zkoušky je možné hned navázat plněním některé z cest nové stezky (ne nutné 
prvním, tj. Cestou Země, byť bude asi nejčastější, počáteční stupeň se nově určuje podle vyspělosti nováčka). 
- Pokud používáte v oddíle karetní hru ke stezce Sacculus, můžete dát základní sadu už i nováčkovi. Rozšiřu-
jící karty však může získat až za plnění stezky. 
- Další nápady pro zavádění a plnění najdete ve Skautském světě i ostatních skautských časopisech.

K dostání na www.skaut.cz/obchod a ve skautských prodejnách!



Foto z letošní SKARE - fotografoval br. Stopař
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