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úvodník hlavního kapitána

Allez, allez, go, go, go!
Kapitánky a kapitáni!
Jsou za námi tábory, povodně (doufám, že ty
jsou opravdu za námi) a vyvrcholení naší mezinárodní reputace – Eurosea.
Předpokládám, že letošní tábory proběhly
tak, jak jsme si všichni přáli, bez větších problémů a ke spokojenosti účastníků. Jistě to
nebyly pouhé rekreačky, ale vyvrcholení výchovného působení oddílů a přístavů, které
tím nekončí, ale stále pokračují.
Doufám, že jste všichni zvládli zvednuté vodní stavy a průtoky a že škody na
majetku jsou odstranitelné. Snad nám ta letošní kalamita připomněla, že být
připraven znamená i povinnost pomáhat vlasti a bližním, tedy být připraven na
situace, kdy spousta civilizačních vymožeností nefunguje a za kterých si skauti
vědí rady. Zařaďte do svých výchovných plánů na začínající skautský rok i nácvik
simulovaných situací, kdy pomáháte své obci, místu tábořiště, vašeho vodáckého okolí. I kdyby tento nácvik letos potřebný nebyl, nezapadne. Stav přírody,
extravilanu a vodní podmínky naznačují, že se vodní kalamity budou vracet.
Jasnozřivý Karel Čapek napsal svou Válku s mloky jako varování před jiným nebezpečím, ale nejsem si jist, zda pan Povondra už nezahlédl svého mloka ve Vltavě.
Před několika dny skončil evropský seminář vodních skautů Eurosea 10. Nebyl
jsem přítomen celou dobu, závěry a přenos obsahu seminářů proto ponechám
jiným. Zastavím se jen u několika postřehů:
Nejsme exoti: Způsob vedení oddílů, práce s posádkami, vztahy se skautským
i neskautským zázemím, dokonce i názvosloví a kroj odpovídají tomu, jak je časté od Irska po Litvu. Seminář proto nebyl pouhým setkáním a výměnou pozdravů, ale společným poučením a výměnou zkušeností. Škoda jen, že mnoho krajů
nevyužilo jedinečné možnosti se zúčastnit, když to bylo u nás doma.
Plzeňáci odvedli ohromný kus práce: Organizace Eurosea byla skutečnou reprezentací českého vodního skautingu a moje poděkování patří všem unaveným tvářím, které jsem v Plzni viděl, i těm, které jsem neviděl.
Aléa Go Go Go! Z každého mezinárodního setkání si přinášíme i nějakou tu
ptákovinku, která se pak řetězovou reakcí šíří po vlastech českých jako zpestření
táboráků i programů v klubovnách. Kdysi to bylo turecké (prý) Ram-sam-sam,
dříve Bravo-bravo-bravissimo, nedávno slovenské Cez kopečky, cez zahrádky ide
trpaslíček krátký. Opelerínované sličně Litevky přinesly do Plzně roztleskávací
Aléa-léa-go-go-go! Třeba to tak není, ale já v tom slyším francouzsko-anglické
Allez! Go!, tedy Vpřed! Do toho!
Kapitáni a kapitánky, začal další skautský rok, tedy :
Allez, allez, go, go, go!
Váš Vezír =V=
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Na činnost Sítě vodních skautů poskytl od minulé uzávěrky eKP
dobrovolný desetikorunový příspěvek za každého registrovaného
člena následující přístav:
218.02		

PVS Modrá flotila Nymburk

870 Kč

Zvláštní příspěvky na činnost KVS zasílejte na účet KVS 666 55 333 / 5500 pod variabilním symbolem (pro rok 2010) 00xxxyy, kde xxxyy je číselný kód označující číslo
okresu a přístavu (střediska). Stav plateb i za minulá období naleznete na webu
HKVS. Jakékoliv dotazy možno směrovat na mabab@seznam.cz.
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aktuálně

Podzimní sraz kapitánů je tu!
Tábory už jsou dávno za námi, nový skautský rok snad už zdárně nastartovaný, přichází tedy pravá chvíle na
činovnické setkávání, vzdělávání se a také rozhodnutí o dalším směřování vodního skautingu u nás.
Letošní podzimní Ústřední sraz kapitánů je výjimečný především volbami, na nichž bude třeba zvolit nový
Hlavní kapitanát vodních skautů. Po mnoha letech řízení vodních skautů odchází hlavní kapitán Vezír, a je
proto třeba vybrat jeho nástupce. Proto kromě obecných informací o srazu přinášíme znovu základní informace k pravidlům voleb a volební proceduře.
Podzimní sraz kapitánů a kapitánek (ale nejen jich!) se uskuteční
22. – 24. 10. v Plaňanech u Kolína.
Vzhledem k blížícímu se Valnému
sněmu Junáka proběhnou na srazu volby do Hlavního kapitanátu
spojené s diskuzí o budoucnosti
vodních skautů. To samo o sobě jistě je pro mnoho z vás důvodem se
srazu zúčastnit a vyjádřit svůj názor. Ale nejen volbami živ je člověk,
natož vodní skaut…
Nebude tedy chybět i dostatek jiných zajímavých programů, neboť
sraz je určen všem činovníkům VS.
Kupříkladu během voleb je pro nedelegáty připravena pěší procházka po místních zajímavostech. Čas
bude na osobní rozvoj v oblasti
sportovní, rukodělné, turistické…
Mimo to se budete moci dozvědět
novinky z kuchyně nového programu, podebatovat o zkušenostech
a problémech s novými plavbami
vlčat a žabiček, dozvědět se něco
o předškolním skautingu a mnoho

Co vás ještě na srazu čeká
kromě voleb?
• diskuse nad vizí budouc•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nosti českého vodního
skautingu
skautský bál
Nový program - obecně i
konkrétně, jak na něj
diskuse k Navigamu 2012
personalistika na středisku
krajská setkání
poznávání místních krás
sportovní programy
taneční minikurz
rukodělky
Fórum mladých, komise

dalšího. Zkrátka nepřijdou ani ti,
kteří by se chtěli seznámit a navázat kontakty v rámci krajů anebo
se pobavit během sobotního bálu.
Diskutovat budeme také o podobě
příštího Navigamu.
Součástí programu bude i prezentace toho nejlepšího z letošních
táborů, takže už můžete přemýšlet, co jste pěkného podnikli, o co
byste se mohli podělit s ostatními
a dát jim tak trochu inspirace do
jejich vlastní oddílové či přístavní
činnosti.
Celkově bude tento sraz více zaměřen na výchovnou složku, jarní
pak zase na vodní prvky.
Přihlašování bude spuštěno nejpozději v neděli 26. 9. Stejně jako
na minulém srazu budete mít
možnost poskládat si programy
podle svých zájmů.
Těšíme se na shledání na srazu
v co největším počtu!
za programový tým Liška

ZÁKLADNÍ INFORMACE KE SRAZU
• KDY: 22. - 24. 10. 2010 - začátek registrace v pátek v 17:00 (start
•
•
•
•
•
•

programu ve 20:00), konec v neděli po obědě, cca 13:00
KDE: Základní škola Plaňany u Kolína (GPS: 50°3‘6.292“N,
15°1‘49.095“E)
CENA: 350,- Kč za víkend vč. plné penze ve školní jídelně a ubytování ve třídách
PLATBA: zálohu 200,- zaslat na účet KVS 666 55 333/5500, VS
66XXXXX (místo písmen doplň číslo přístavu/střediska), a to do
20. 10. 2010!
PŘIHLAŠOVÁNÍ: pouze po internetu, a to od 26. 9. do 18. 10. 2010
na stránkách HKVS (vodni.skauting.cz), zde bude možno se registrovat i na jednotlivé programy
CO S SEBOU: PŘEZŮVKY, karimatku, spacák, prezentaci vašeho
tábora (délka max. 4min)
DOTAZY A INFORMACE: dytta.k@gmail.com - ICQ: 294 652 376
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Jak proběhne podzimní sraz a volby?
KDO MŮŽE PŘIJET NA SRAZ?
Podzimního srazu se může zúčastnit každý činovník vodních
skautů. Kromě voleb HKVS na něm
proběhne několik různých vzdělávacích, informačních, motivačních
i relaxačních bloků (viz výše).
KDO MŮŽE VOLIT?
Podzimního srazu se může zúčastnit každý, právo volit však mají
pouze delegáti. V souladu s bodem
2.2. Vyhlášky HKVS o volbách určil
svolavatel poměrný klíč delegátů.
Delegáty volebního Ústředního
srazu kapitánů 2010 jsou:
• volení členové Hlavního kapita-

nátu vodních skautů
• zvolený nebo jmenovaný krajský kapitán
• delegáti řádně zvoleni Krajskými sněmy vodních skautů. Za
každý kraj včetně Prahy jsou
zvoleni maximálně dva delegáti, a to tak, že minimálně jeden
delegát je mladší 26 let (pravidlo ročníku narození – 1984
a mladší).
JAK VOLBY PROBÍHAJÍ?
Pravidla voleb do HKVS stanovuje
Vyhláška HKVS 4/2007 o volbách.
Nejprve proběhne volba hlavního kapitána (kapitánky), jeho zá-

stupce a přístavného - hospodáře
HKVS. Sraz volí z navržených týmů,
ve kterých společně kandidují dvojice na statutární orgán a jeho
zástupce, a případní kandidáti na
funkci přístavného – hospodáře
vybraní kandidátem na statutární
orgán. Zvolena je ta dvojice, která
dostane nejvíce hlasů, a ten z kandidátů na funkci přístavného hospodáře, který ve vítězném týmu
získá nejvíce hlasů.
Po ukončení volby statutárního
orgánu, jeho zástupce a přístavného – hospodáře HKVS proběhne
volba členů revizní komise a dalších členů HKVS.
red.

Jak navrhnout kandidáta do HKVS?
1) Každý registrovaný člen organizační jednotky vodní skautů má
právo kandidovat do HKVS.
2) Návrhy na kandidáty může podat písemně každý činovník vodních skautů prostřednictvím registrovaného oddílu VS, přístavu VS,
krajského kapitána nebo HKVS.
3) Kandidát či navrhovatel si
opatří formulář - formální návrh
kandidáta do HKVS (přílohou tohoto čísla eKP, umístěn bude i na
webu HKVS), a vyplní jej příslušnými údaji. Nezbytným předpokladem je předchozí PÍSEMNÝ SOU-

HLAS navrhovaného kandidáta
s kandidaturou!
4) Vyplněný formulář se podává
prostřednictvím OJ nebo přímo
HKVS kandidátní komisi, nejprve
elektronicky, před započetím voleb
musí být dodán papírový originál.
5) Návrhy lze odesílat kandidátní
komisi, která funguje ve složení:
Jiří Buriánek - Plejtvák (Neratovice) - předseda, Adam Heinrich
(Opava), Zdeněk Jančík - Jánošík
(Třebíč), Jitka Jirčíková - Křeček (Liberec), Kateřina Kaderová - Liška
(Plzeň). Návrhy příjmá předseda

kandidátní komise Plejtvák - emailem na adrese jirkaburianek@seznam.cz nebo písemně na adrese:
Jiří Buriánek, Na Výsluní 1153, 277
11 Neratovice.
6) Všechny návrhy zařadí členové
kandidátní komise na kandidátní
listinu. S jejím obsahem posléze
seznámí delegáty volebního ÚSK.
Na doplnění kandidátní listiny
může přijmout nejpozději jednu
hodinu před zahájením voleb tzv.
pilné návrhy z pléna.
Plejtvák

Všem nositelům Řádu Stříbrného bobra!
Milé sestry, milí bratři! Jistě si
pamatujete na anonci, která byla
uveřejněna na našem webu a také
v eKP před prázdninami, a to, že se
podle Statu Řádu Stříbrného bobra
musí letos uskutečnit volba Sboru
nositelů a jeho představeného.
Pro ty, kteří si to již nepamatují, opakujeme, že tato volba by se
měla uskutečnit na Ústředním
srazu kapitánů (dříve „Sraz K+K“)
ve dnech 22. až 24. října v Plaňanech poblíž Kolína.

Na shromáždění nositelů Řádu
Stříbrného bobra by se mělo zvolit
představenstvo, tzv. Sbor nositelů,
který se skládá ze tří sester a tří
bratrů, kteří samozřejmě musí být
nositeli Řádu. Tito pak ze svého
středu zvolí představeného Sboru
nositelů.
S organizátory srazu bylo dohodnuto, že nám v průběhu setkání
dají prostor na naše shromáždění,
a to v sobotu dne 23. října 2010 od
15:40 hodin pro naše volby.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Z těchto důvodů moc prosíme,
abyste si vy, kteří jste nositeli
„bobrů“, udělali v sobotu 23. řijna
čas a do Plaňan přijeli. Čas byl zvolen tak, aby i ti, kteří bydlí dále,
mohli pohodlně přijet i odjet.
Současně prosíme, abyste se porozhlédli po možných kandidátech
do onoho 6-tičleného Sboru nositelů a svůj návrh na srazu přednesli. Děkujeme za porozumění
a těším se na shledanou!
Amateur
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divoká voda

vé skoky, ten první mívá za menší
vody dost rozbitou hranu a špatně
se boofuje, z toho důvodu se dost
hodí hodně rychlý eskymák, protože lagunka mezi druhým a třetím
stupněm má asi jen 3 metry. Třetí
skok je už úplně zadarmo a pak už
následuje jen skvělý pocit, rych-

lá vynáška loďky nahoru a další
a další jízdy. Vrchlice má optimum
okolo sedmi kubíků, minimum pro
sjetí jsme empiricky určili na 3,5
kubánce. Obtížnost má WW 4+ ale
když tam nasmažíte deset jízd za
den tak už to je naprosto zadarmo
a jezdíte to s prstem v nose. Jediná

FOTO ADAM BLAŠČÍK

Přelom května a června je letos
opravdu deštivý, kromě všech katastrof a komplikací co to způsobilo to taky několik desítek lidí u
nás udělalo neskutečně šťastnými.
A způsobilo, že kašleme na školu či
práci, balíme hydro a vyrážíme na
nejbližší creek. Hlavně to stihnout
než to odteče. My jsme dali Vrchlici a Doubravu, což jsou osvědčené
středočeské klasiky.
Malebná říčka Vrchlice vinoucí
se romantickým údolím u Kutné Hory se vždy na pár dní v roce
mění na Mekku všech vodáku
z okolí. Ti, frustrováni životem
v Polabské nížině, jakmile trochu
víc zaprší začínají hypnotizovat vodočty a modlit se k říčním bohům.
Přepad Vrchlice z Velkého rybníka
je totiž sice krátký, ale za to krásný
a výživný úsek. Nasedá se přímo
na rybníce a začíná se hned zostra
4 metrovým dropem. Za zatáčkou
následují další dva dvoumetro-

FOTO ADAM BLAŠČÍK

Divoká voda: Středočeské klasiky
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divoká voda
škoda je, že Vrchlice teče prakticky
jen za jarního tání a opravdu výjimečně, když hodně zaprší. Takže
ji známe prakticky jen se sněhem
a ledem na březích a s převlíkáním
do hydra v minusových teplotách.
Pro romantiky je tu možnost sjet si
Vrchlici až do Kutné Hory, údolí je
krásné, a řeka zde dosahuje obtížnosti až WW 3.
Horní Doubrava je druhá řeka,
kterou jsme se Sopl Teamem ten
úžasný červnový den dali. Nasedá
se v obci Bílek nedaleko Chotěboře. Po nasednutí Doubravka vypadá mile a přívětivě, ale zanedlouho
se údolí začne svírat a skály z obou
stran přibližovat. Následuje pár
peřejí techničtějšího rázu obtížnosti WW 3. Potom se údolí úplně sevře a řeka se zúží. Vysedáme,
abychom prohlídly exponovaný
místo. Tahle peřej se jmenuje „Židova strouha“ a je to celkem obtížná voda. Proud zde vytváří esíčko
s několika válci a žene to na skály.
V závěru Židovky se řeka zúží ještě více, tak na 1,5 metru. V tomhle
nepříjemném místě je navíc vel-

FOTO ADAM BLAŠČÍK

ký spád a tvoří se pořádná roláda, která ochotně zabalí pádlera
i s loďkou přímo na skálu. Prostě
lahůdka. Když jsme k místu přijeli my, bylo navíc zavalené větvemi
stromů, chvíli jsme sice plánova-

li dělat, že větve nejdou odklidit,
abychom to nemuseli jet, protože
se do toho nikomu nechtělo, ale
nakonec nás naše ego přemohlo
a židovku sme dali. Kousíček za ní
následuje celkem jednoduchý, ale
taky nepříjemně úzký vodopádek.
Celá kombinace má obtížnost WW
4-5. za vodopádkem následuje ještě asi 200 metrů menších stupínků a válečků. Po nich se stačíte vydýchat a spočítat si šrámy na lodi,
případně promáčklé špičky. Doubrava potom pokračuje v konstantní
obtížnosti WW 3-4 až do Horního
Sokolovce. Minimum je asi kolem
4 kubíků, Židova strouha se jezdí
tak do 8 kubíků, při větší vodě je to
jistá exkurze do místních skalních
útvarů. Maximum zbytku ještě nebylo objeveno.
Adam „adam“ Blaščík

www.poutnicikolin.cz
info@poutnicikolin.cz

HORNÍ DOUBRAVA:

VRCHLICE:

POPIS TRASY A ZAJÍMAVOSTI: jedná se o jízdu
zalesněným údolím, které se postupně začne
zavírat, vstupenkou se tak stává tzn. Židova
strouha, kde se Doubrava zúží na 2 metry šířky
a pak končí 4 metrovým vodopádem, Židova
strouha ja místním zajímavostí, dále Doubrava pokračuje kontinuální WW 3 - 4, kdy obtížnost postupně klesá, údolí je zajímavé i z turistického hlediska
OBTÍZNOST: WW 2 - 4
NÁSTUPNÍ MÍSTO: Bílek (u Chotěboře), u mostu - Loc: 49°42‘13.593“N, 15°43‘49.324“E (dle
mapy.cz)
VYSEDACÍ MÍSTO: most směrem na Dolní Sokolovec - Loc: 49°43‘24.342“N, 15°41‘59.503“E
SJÍZDNOST: opravdovým minimem jsou 4 kubíky, ale nejlépe tak kolem 6 - 7 kubíků, jezdí se
dost nahodile a to většinou po větších deštích,
prakticky se nedá dopředu naplánovat
DALŠÍ INFO: např. v článku na Hydromagazínu

POPIS TRASY A ZAJÍMAVOSTI: nejzajímavější
na Vrchlici jsou tři první skoky z přepadu Velkého rybníka, které jsou relativně bezpečné
a vhodné pro „začátečníky“, kteří ještě neskákali vodopády, ale jsou natolik zdatní, aby se
to mohli naučit; zbytek cesty je příjemná projížďka, obohacená na posledním kilometru
podhledem na Kutnou horu (podjíždí se pod
chrámem sv. Barbory, Vlaškým dvorem, atd...),
OBTÍZNOST: WW 4 (skoky), WW 1 - 2 (zbytek do
Kutné hory)
NÁSTUPNÍ MÍSTO: hráz Velkého rybníka u Kutné hory - 49°55‘39.337“N, 15°14‘25.71“E
VYSEDACÍ MÍSTO: Kutná hora, u plaveckého
stadionu - 49°56‘46.944“N, 15°16‘29.983“E
SJÍZDNOST: za dešťů a jarního tání, kdy přehrada Vrchlice vypouští alespoň 4 kubíky, optimum je tak 6 kubíků a více, opět se akce zde
nedá naplánovat dopředu, záleží na rozmarech počasí, dá se jet za sněhu a ledu i sluníčka
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EUROSEA 10

Zpráva o Eurosea 10 v Plzni
Na začátku září se do Plzně sjeli reprezentanti vodních skautů
z celé Evropy a také Ameriky na
jubilejní 10. seminář evropských
vodních skautů – EUROSEA 10.
Celých pět dnů bylo nabito různorodým programem, na jehož
zajištění se vedle pořádajícího plzeňského týmu podílela i evropská
skupina Odysseus.
DEN PRVNÍ – STŘEDA
Oficiální zahájení proběhlo na
slavnostním nástupu za účasti
hlavního kapitána vodních skautů
Vezíra a náčelní dívčího kmene Junáka Káči. Pak už se účastníci vrhli
na první programy. Nejprve se dozvěděli, čím se skupina Odysseus
zabývala v minulých dvou letech
od předchozího Eurosea, jedním
z výsledků práce byla nášivka ke
století vodního skautingu, o níž
byli všichni podrobně a opakovaně
informováni. Účastníci se dále dozvěděli o projektu „ambasadorů“
- kontaktních osob z každé země,
kteří by společně měli vytvořit informační síť evropských vodních
skautů. Během semináře přibylo

několik nových členů, mimo jiných
také ambasadorka českého Hlavního kapitanátu vodncíh skautů,
kterou se stala sestra Katka Kaderová – Liška z Plzně.
Večer proběhly první workshopy s tématy, jak vést úspěšný oddíl VS či jak založit nový oddíl VS.
Účastníci se také navzájem infor-
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movali o tom, jak oslavili (nebo
oslaví) 100 let vodního skautingu.
Například v Irsku se všichni vodní
skauti sešli v Dublinu a nechali se
společně vyfotit. Na Slovensku se
oslava plánuje až v roce 2012, kdy
se tam bude pořádat Aqua společně se Středoevropským jamboreem. Všichni jsou zváni. Dveře jsou
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vic, další si vyzkoušela plachtění na
Boleveckém rybníku a zbytek objevoval krásy města Plzně. Obzvlášť
kanoistická výprava byla nadmíru
spokojena a nám se snad povedlo
dokázat, že i když nemáme moře,
můžeme dělat kvalitní a zábavný
vodácký program.

otevřené i v USA, kde se bude ve
stejný rok konat velkolepé národní
jamboree amerických námořních
skautů.
DEN DRUHÝ – ČTVRTEK
Čtvrteční program byl velmi různorodý. Kromě prezentace časopisu VS Euronaut se všichni dozvěděli i o společné plavbě vodních
skautů na světové skautské jamboree ve Švédsku – Armada 2011,
která se uskuteční příští rok. Workshopy byly zaměřeny na bezpečnost na vodě, zejména při plavbě
na moři. Nezapomněli jsme ani na
prezentaci historie českého vodního skautingu, které se výborně
zhostil Pascal z Ostravy.
Nejzajímavější částí dne byl ale
nepochybně mezinárodní večer.
Jednalo se o příležitost představit
ostatním svou zemi, typické jídlo,
pití, skauting a mnoho dalšího.
Nechyběly české podsady, švédské
námořní mapy, irská káva, dánské
pivo ani belgické hranolky.
Celý večer zahájila předsedkyně
Krajské rady Junáka Plzeňského
kraje, Vlaďka. Své regiony na mezinárodním večeru prezentovali
i čeští zástupci krajů – Katka (Středočeský kraj), Klusajda (Vysočina),
Sten (Moravskoslezský kraj) a Logo
(Librecký kraj). V příjemné atmo-

sféře se diskutovalo, zpívalo, jedlo
i pilo až do pozdních nočních hodin.
DEN TŘETÍ, ČESKÝ – PÁTEK
Páteční program probíhal pod
taktovkou pořádající země, tedy
České republiky. Účastníci měli
příležitost si v praxi vyzkoušet náš
vodní skauting – část se vydala na
sjezd Otavy ze Sušice do Horažďo-
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DEN ČTVRTÝ – SOBOTA
Dopoledne proběhl blok „Best
practices“, na němž zástupci 10
zemí prezentovali nejzajímavější
a aktuální prvky z jejich národních
programů - čeští delegáti Pavlík
a Káťa ostatním představili vodáckou adaptaci Nového programu,
tedy zejména nové stezky.
I další program byl nabitý. Mimo
jiné nás navštívil Permoník, zástupce evropského skautského
výboru WOSM, a účastníkům
představil činnost tohoto mezinárodního orgánu.
Jako další část prezentace českého vodního skautingu se uskutečnila výstava vybavení námi používaného při činnostech na vodě,
které si všichni mohli prohlédnout
a osobně vyzkoušet.
Nechyběly ani důležité programy
jako volba místa dalšího Eurosea
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– uskuteční se v roce 2012 v Dánsku - a volba nových členů skupiny Odysseus. Všech pět kandidátů
bylo jednohlasně zvoleno.
Na závěrečný večer jsme se vydali
do Černického pivovaru Purkmistr. Po jeho prohlídce následovalo
slavnostní zahájení za přítomnosti
mnohých významných osobností,
mimo jiné náčelníka chlapeckého kmene Junáka Wabiho a předsedy Nadace 700 let města Plzně
Ing. Miloslava Rabocha, CSc. Poté
jsme zhlédli vystoupení dětského
folklorního souboru Plzeňáček,
které sklidilo velký úspěch. A pak
už se konečně všichni hladoví
mohli vrhnout na připravený raut
a ochutnat mnohé české speciality. Nutno dodat, že všem občerstvení chutnalo a skoro nic nezbylo.
DEN PÁTÝ – NEDĚLE
Neděle už byla ve znamení balení, loučení a hodnocení. Ron předal
vedení evropské skupiny Odysseus
Satu z Finska. Oficiální zakončení

proběhlo jak jinak než na nástupu.
Pak už nezbylo než naložit všechny do autobusu a do aut, zamávat
a zatlačit slzu v oku, Eurosea 10 je

definitivně a úspěšně za námi.
Liška
překladatelka, tlumočnice
a členka servistýmu E10

Nášivka ke století vodního skautingu
Jak se můžete dočíst v článku
o Eurosea, účastníkům tohoto semináře byla představena a nabídnuta k zakoupení nášivka ke sto
letům existence vodních skautů.
Pokud byste si ji chtěli také pořídit,
zde se o ní dozvíte víc.
Nášivka byla vytvořena skupinou Odysseus reprezentující vodní
skauty napříč Evropou. Skládá se
ze dvou částí, větší ve tvaru plachty je určena všem vodním skautům bez rozdílu. Na spodní části je
heslo tohoto výročí: Jedna voda, jeden zákon. „Když jedeme po vodě,
pro všechny platí stejné zákony. Na
pevné zemi je to naopak, protože
každá země má svá vlastní pravidla. Na moři se všichni řídí společným právem, stejně jako jsou nám
všem společné skautské zákony,
které jsme se zavázali dodržovat“
(přeloženo z europe.seascout.org).
Tuto část nášivky by si měli našít
pouze ti, kteří se letos zúčastní

mezinárodní akce s ostatními vodními skauty (např. Eurosea).
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Výtěžek z prodeje bude použit na
výrobu pomníku Warringtonovi
Badenu-Powellovi. Na Eurosea 10
se rozhodlo, že to bude bronzová
pamětní deska, jejíž forma půjde
použít opakovaně.
Formulář k objednání nášivek je
ke stažení přímo na hlavní stránce
webu evropských vodních skautů
– europe.seascout.org Je potřeba
vyplnit, o kolik nášivek máte zájem, adresu a následně formulář
poslat Ronovi z Dánska. Poté obdržíte pokyny k zaplacení (kartou
přes internet, v jakékoli měně)
a po provedení platby už můžete
vyhlížet balíček. Ceny jsou uvedeny v dánských korunách, na Eurosea byl přepočet asi 50 Kč za větší
část a 40 Kč za menší část nášivky
+ poštovné. Tak směle do oslav století vodního skautingu!
Liška
překladatelka, tlumočnice
a členka servistýmu E10
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Ostříš?

Soutěž pro všechny fotografující vodáky
K létu neodmyslitelně patří tábory. Jsou součástí skautské výchovy
a dělají překrásnou tečku za celoročním programem. Vedoucí se
často už mnoho měsíců předem
snaží připravit program tak, aby se
dětem líbil, zanechal v nich spoustu zážitků a posunul je o kousek
dál na jejich skautské stezce. Na
táboře
proběhnou
všechny ty skvělé hry,
programy,
legrácky. Pak přijde balení
a odjezd domů.
A co potom? Co nám
zbude z elfího, nebo
pirátského
tábora?
Snad nějaký ten výrobek, šrám na koleni, ale především...
spousta fotek! Nebo
by to tak alespoň být
mělo.
Protože fotka může
zachytit
táborovou
atmosféru a i po letech z ní dýchá pohoda léta a skautský
duch. Ale udělat dobrou fotku, to
neznamená jen cvakat... Je to těžší.
Dobrou fotku dělá především fotograf a zejména jeho dovednosti
a cit. Je to schopnost ovládat svůj
foťák, tj. umět zvolit správný režim
automatu, nebo nastavení expozice u složitějšího přístroje. Celkový

dojem může zabít také nevhodná
kompozice fotky.
Jak tedy na to, aby se nám a vlastně nejen nám, ale třeba i veřejnosti na skautské výstavě fotky líbily?
Člověk se to musí naučit. A proto
se rozhodli třebíčští vodní skauti
okolo fotografického kurzu Ostříš,
že budou v eKP zveřejňovat seriál

o focení. Rádi bychom vám poradili, jak mít co nejhezčí fotky (nejen)
ze skautských akcí. Pěkná a dobře
technicky zvládnutá fotka nejenže
potěší oko skautíků, ale i jejich rodičů a případně kamarádů.
Dobrá fotka může posloužit jako
hlavní motiv úspěšného náborové-

ho letáku. Dobrá fotka může vyjít
na titulní straně eKP!
Abychom zjistili kolik skautských
fotografů, nebo spíš zájemců o to
být fotografy čte eKP a jaká je
úroveň táborových fotek, rozhodli
jsme se uspořádat fotografickou
soutěž!
Výherci bude patřit obdivné „ó“
pořadatelů soutěže
i čtenářů eKP.
Svoji nejlepší fotku z tábora pošlete
na adresu ostris@
zlutaponorka.com
do 6. 10. 2010. Fotek pošlete klidně
víc, ale označte prosím pouze jednu
jako soutěžní. Do
mailu prosím napiš svoji přezdívku,
věk, město, oddíl,
krátký popis tábora
a aktivity či motivu,
kterou fotka zachycuje, nebo stručný
příběh jejího vzniku. Můžeš také připojit co očekáváš od našeho seriálu - můžeme
ho tak ušít na míru. Z jednoho oddílu a tábora může samozřejmě
soutěžit i více fotografů.
Zdenda

FOTOSOUTĚZ
• CO POSÍLAT?
nejlepší fotku/fotky z vašeho letošního tábora
• KAM?
ostris@zlutaponorka.com
• DO KDY?
6. 10. 2010
KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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Dobrodružná historie nymburské Tortugy
TORTUGA (franc. Želva) - ostrůvek u severního pobřeží Haiti v Karibské oblasti. V 17. století středisko uprchlíků před
Španěly, sídlo odporu - pirátská republika. Zdroj: Minilexikon k dějinám lodí a námořní plavby.

Rozlehlá rodinná vila Rumlových
byla vždy dominantní budovou
s velkou zahradou na nymburském Zálabí.
Je tomu již dvacet let, co se sourozenci Rumlovi - Eva a Karel - rozhodli vilu věnovat skautskému
hnutí (jmenovitě Hlavnímu kapitanátu vodních skautů) s posláním, aby se stala „Mezinárodním
skautským střediskem“, které
bude sloužit především k výchově
mládeže na celostátní i regionální
úrovni.
Nejprve se vraťme zpět ve vzpomínkách o neuvěřitelných sedmdesát let: začátkem druhé světové
války poskytli rodiče Karla Rumla
v podkroví své vily klubovnu ilegální skautské družině, jejímž členem byl i jejich syn. Malá komůrka měla okno s výhledem na Labe
a stala se té hrstce kluků druhým
domovem. Družina se věnovala vodáckému programu, zvláště stavbě lodí, počínaje maňásky, kajaky
a konče velkou plachetnicí s 22m2
plachet. Loď pokřtili jménemVorvaň a od té doby si říkali Posádka
Vorvaně. Svou klubovnu nazvali
TORTUGA, motivováni historickým
sídlem odporu.
Klubovna sehrála významnou roli
i v závěru války. V té době byla Posádka zapojena v Dispoziční četě
nymburského Hasičského sboru
a prováděla spojovací, zpravodajskou a strážní službu pro regionální odbojovou skupinu R3. V Tortuze se konala jednání a připravovaly
propagační materiály pro obnovení místní skautské činnosti. Bylo
dohodnuto založení II. přístavu
vodních skautů MODRÁ FLOTILA
v čele s kapitánem Otto Hamtilem. Posádka přijala úkol vytvořit
a organizačně zajistit 2. oddíl VS
včetně vybavení družin pramicemi. Dokonce i Eva Rumlová - sestra
Karla (Sergeje) - se rozhodla vybavit pramicí i svůj dívčí oddíl. A tak

Historická fotografie nymburské Tortugy.

na dvoře vedle Tortugy jako výsledek pracovního úsilí vznikla i parádní pramice Hiawatha.
Tortuga zažila čtyři roky radostného rozvoje skautingu.
Vše ukončil „Vítězný únor 1948“
a nový zákaz oficiální skautské činnosti. Nový režim vyvlastnil Rumlovým jejich rodinnou vilu, Eva
i Karel se rozhodli emigrovat. Karel (Sergej) ujel „Vlakem svobody“
a skončil v USA, Eva ve Švýcarsku.
Nastalo čtyřicet let temna! Rodiče Rumlovi je nepřežili. Rodinná vila byla vyvlastněna a místní
národní výbor ji dal k dispozici
tzv. „sociálně slabým“ obyvatelům.
Bezdomovci vnitřek vily zcela rozebrali a místnosti byly přestavěny
(spíše překopány) dle požadavků
novodobých „nájemníků“. Například byly přímo na parketách postaveny cihlové příčky.
Když Eva jako první po listopadu
1989 vstoupila do vily, našla zcela
zdevastovaný dům.
Těžko si lze představit, co vše ji
v tu chvíli probíhalo hlavou. Velký
historický obraz ve vstupní hale
nad schodištěm zmizel. Sergej mi
později řekl: „ten měl větší cenu
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jak celá vila.“ Stejný osud potkal
velkou knihovnu, pýchu jejich dědečka, JUDr. Říhy. Jeho starodávně
zařízený pokoj, do kterého pozvání kluků ze skautské družiny na
odpolední čaj bylo mimořádnou
poctou, byl doslova vydrancován
„sociálně slabým“ individuem.
Místo jedné okenní skleněné tabule bylo kus plechu s otvorem
pro kouřovou trubku od bubínku,
ve kterém zřejmě zmizel dřevěný
nábytek a část vytrhaných parket.
Protože zmíněný „nájemník“ ztratil klíče od pokoje, postavil žebřík
v druhé polovině okna vedoucí do
zahrady, lezl jím do pokoje a mimo
to žebřík posloužil k odstěhování
cenných knih. A co více: protože
„obyvatel“ neměl klíče, používal
roh pokoje také k močení!
Zničené vnitřky všech místností,
kde byly vytrhány litinové radiátory a trubky ústředního topení,
opuštěná kamínka a trubky lokálního topení, vesměs vyvedených
okny, dokreslovaly hrůznost vybydleného domu.
Pro Evu a Karla nastala téměř nekonečná jednání kolem restitucí.
To vůbec nelze popsat...
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VZNIK MEZINÁRODNÍHO SKAUTSKÉHO STŘEDISKA
Po únavných restitučních jednáních se konečně Eva a Karel sešli
nad troskami svého domova dětských let s novými představiteli
místních úřadů a představiteli
místního i celostátního skautského hnutí. Naštěstí ještě neodezněla listopadová euforie 1989, a tak
i český skauting stále ještě vyznával heslo: „Jako
pošlapaná tráva
znovu vstaneme.“
Oba sourozenci tak provedli
historické rozhodnutí: věnovat
rodinnou
vilu i se zahradou k vybudování skautského
střediska
pro
místní,
celostátní i mezinárodní činnost
nedávno
obrozeného československého
skautingu.
Bylo
dohodnuto, že středisko ponese historické pojmenování vily z dob fašistické okupace,
kdy poskytovala přístřeší tehdejší
nymburské ilegální skautské družině - Mezinárodní skautské středisko Tortuga.
Nastalo období dalších velmi náročných jednání od potvrzení platnosti československého občanství
a majetkových nároků Evy a Karla
až po uzavření „Darovací smlouvy“
dne 15. 4. 1993.
Vlastnické a organizační vztahy
i provoz MSS Tortuga byly definovány samostatnou dohodou, která
byla sepsána za účasti donátorů –
MUDr. Evy Rumlové a JUDr. Karla
Rumla - jakož i oficiálních zástupců Ústřední rady Junáka, Hlavního
kapitanátu vodních skautů a samozřejmě i Střediska Modrá flotila
Nymburk.
Zásadní body této dohody zněly

takto (citujeme):
„Ústřední rada Junáka pověřuje
středisko 108.2 Nymburk (2. přístav vodních skautů Středisko
Modrá Flotila - dále jen SMF) správou nemovitostí uvedených v článku 1.1 DOHODY.
Současně stanoví, že řídící úlohu Ústřední rady Junáka bude vůči
SMF zajišťovat Hlavní kapitanát
vodních skautů (HKVS).

Za provoz MSS Tortuga odpovídá
správce, kterého jmenuje HKVS na
návrh Rady SMF.“
Dohoda definovala i rozdělení
místností podle využití a Základní
povinnosti správce MSS TORTUGA.
Schválena a podepsána byla dne
14. prosince 1995 oficiálně pověřenými zástupci ÚRJ, HKVS a SMF.
HKVS vedený hlavním kapitánem
Zdeňkem Hájkem - Jackem a hlavní kapitánkou Vlastislavou Páleníkovou – Vlastou převzal úkol vybudovat MSS TORTUGA.
VÝSTAVBA MSS TORTUGA
Po uzavření Dohody nastaly dny
praktického jednání. Tehdejší
HKVS se scházel každých 14 dní
takřka vždy v plném složení. Jedno
z prvních rozhodnutí bylo, že HKVS
pověřil br. Jaroslava Serbuse - Blůďu vedením 2. přístavu VS Modrá
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Flotila a jeho manželku sestru Danielu Serbusovou - Dáďu funkcí
správce MSS TORTUGA. Další etapa
činností HKVS se soustředila na rekonstrukci zdevastované budovy.
Především bylo nutné sehnat finanční prostředky na provedení
rekonstrukce, zajistit projektanta,
vedoucího stavebních prací a autorský dozor.
Protože tehdejší HKVS neměl
platný
právní statut, bylo
rozhodnuto
vytvořit v souladu s ustanovením zákona
č. 83/1990 Sb.
o
sdružování
občanů „Sdružení – Hlavní
přístav (SHP)“,
které
bude
právnickou
osobou.
SHP
bylo nepolitické a neziskové
sdružení, které
mělo za cíl vytvářet podmínky pro rozvoj
vodního skautingu v České
republice. Vytvoření SHP se věnovali JUDr. Vlastislav Filip (Banán), Ing. Otokar Randák (Oskar)
a Ing. Jiří Hold (Amateur). Sdružení řídil Kapitanát SHP, jehož předsedou byl zvolen Ing. Zdeněk Hájek
(Jack), tehdejší hlavní kapitán vodních skautů.
HKVS pověřil SHP řízením výstavby MSS a vytvořením Rady MSS
TORTUGA, kterou vedl br. Amateur.
Nymburský přístav Modrá flotila
v ní zastupoval kapitán přístavu
a správce MSS.
Vypracováním projektu a autorským
dozorem
výstavby
MSS pověřilo SHP svého člena
Ing. arch. Zdeňka Zintla - Zdeňoura, který jako stavbyvedoucí dovedl celou rekonstrukci po usilovné,
řadu měsíců trvající práci až do
úspěšné kolaudace!
K vedení odborných prací se na-
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bídl člen nymburského přístavu
Miroslav Kučera, který se na nich
i sám podílel a s kapitanátem
Modré flotily zajišťoval i řízení pomocných prací, které jako dobrovolní pracovníci vykonávali skauti
a skautky z Modré flotily.
Rozhodující podmínkou pro
úspěšnou realizaci celé výstavby
byl samozřejmě dostatek finančních prostředků. A o to se staral
především br. Amateur. Popsat
jeho velice rozsáhlou činnost, která souvisela s jednáním s pracovníky ÚRJ, delegátem švýcarského
skautského ústředí a zvláště s nejštědřejším sponzorem, německým
velkoobchodníkem panem Toepferem by si vyžádalo samostatnou
kapitolu.
Stačí si připomenout tisíce korun a marek, které jsme po klíčových jednáních přenášeli z banky
v taškách ve dvojicích, abychom
si na ulici kryli záda před krádeží.
Byla to časově i psychicky náročná,
ale radostná činnost, na kterou se
dobře vzpomíná.
Popsání horečného období výstavby a vzpomenout na všechny
ty nadšence, kteří věnovali spousty času a úsilí ke zvládnutí odborných i pomocných činností, potřebných ke splnění tak náročných
úkolů je nad možnosti rozsahu to-

hoto článku.
Je třeba si uvědomit, že nešlo jen
o odstranění stavebních deformací z doby, kdy vila sloužila jako
nouzová ubytovna. Projektant pojal po dohodě s HKVS rekonstrukci
jako úkol vybudovat středisko na
takové úrovni, na jaké jsou mezinárodní skautské domy ve Švýcarsku. Proto byla přijata i nová
koncepce podkroví. Zde byla ponechána pouze původní podkrovní
komůrka, bývalá klubovna Posádky Vorvaně. Z ní byl vybudován
malý obytný pokojík s kuchyňským

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

koutem a potřebným sociálním
zařízením. Podle Dohody zde mají
donátoři Eva a Karel doživotní kousek svého domova kdykoliv k dispozici.
Ostatní část podkroví prošla rozsáhlou úpravou. Bylo zde zřízeno
několik menších komor, perspektivně použitelných jako ubytovací prostory pro návštěvníky MSS.
K nim bylo vybudováno dostatečně prostorné sociální zařízení. Ve
sprchách a umyvadlech teče studená i teplá voda.
V celém objektu byly provedeny nové inženýrské sítě a všechny
prostory byly vybaveny ústředním
teplovodním topením. Protože
staré topení a rozvod vody nedobrovolní nájemníci v časech totality vytrhali a prodali do sběrných
surovin, bylo nutno zřídit novou
plynovou kotelnu ve sklepních
prostorách vily. Nynější kotelna
má tedy dva moderní kotle, které
celou vilu vytápějí a zásobují teplou vodou.
Bylo to k neuvěření, ale jednoho
dne jsme stanuli před neuvěřitelným faktem: MSS TORUGA byla
připravena k postupnému zahájení provozu!
Do správcovského bytu se nastěhoval Blůďa s Dáďou, která převzala funkci správce, a oběma jejich
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dcerami.
Sjeli se kapitáni z celých Čech
a stihla to i Eva Rumlová ze Švýcarska. Zástupci ÚRJ, HKVS, SHP,
SMF a Eva symbolicky otevřeli
brány Mezinárodního skautského
střediska TORTUGA. Na ukončení
rekonstrukce vily se přijel podívat
i dárce velkých finančních prostředků, komerční rada Toepfer
z Hamburku.
Výstavba Tortugy se stala nejvýraznější pracovní vizitkou Hlavního kapitanátu 90. let a zřejmě
nejnáročnější akcí celého dvacetiletého období obnovené činnosti
vodních skautů po roce 1989.
VYBAVOVÁNÍ MSS TORTUGA
Souběžně se závěrečnými pracemi na výstavbě MSS se začala Rada
Tortugy věnovat shánění potřebného vybavení pro celou budovu.
Amateurovi se podařilo sehnat
kontakt s vedením té části armády
USA, která v té době odjížděla ze
západního Německa. Získal příslib,
že si bude možno vybrat z vojenských skladů ještě použitelný materiál, určený k odpisu.
A tak jednoho dne odejelo z terezínského přístavu VS Nereus auto
s několika dospělými skauty, kteří
v kasárnách US ARMY ve Frankfurtu vybrali potřebné zařízení. Společně naložili plné nákladní auto
vojenskými spacími pytly, nádobím pro kuchyně, polní jídelní misky a příbory, ledničky, ale také části
výpočetní techniky - a nakonec přidali i terénní auto a 2 mikrobusy.
Provozuschopnou helikoptéru nakonec Amateur odmítl...
Při návratu výprava těžce vyjed-

nával s celníky clo, zvláště nad stvrzenkou, že cena terénního auta
byla 1 USD! Museli jsme se osobně
probojovat až k tehdejšímu ministru financí a jeho náměstkovi,
kteří museli o s o b n ě celníkům
na hranicích potvrdit, že existuje
dohoda přímo mezi vládami USA
a Československa o bezcelním dovozu věcí, vyřazených z US ARMY.
Nakonec výprava vítězně vjela do
Čech jako novodobá UNRRA ve
skautské režii.
Bylo však nutno sehnat další peníze na nákup potřebného nábytku. SHP, který v té době spravoval
Investiční fond VS pro podporu výstavby nebo opravy kluboven, případně loděnic, založil samostatný
„Modrý fond“, určený k nákupu
nábytku pro MSS. Obětavě na něj
přispívali vodní skautky a skauti
z celé ČR zvláště při celostátních
akcích, kdy se vydávaly „šeky Modrého fondu na židle a trnože“.
HKVS umožnil SHP používat klubovnu č. 2 v přízemí jako jednací
místnost a klubovnu. SHP vybavilo
místnost holandským retronábytkem, dodalo dva borové stoly a lavice. Jack s Amateurem uhradili
dřevěné obložení stěn klubovny.
Výtěžek sbírky „Modrý fond“ měl
být použit na nákup nábytku pro
podkroví. Další vývoj událostí to
již bohužel neumožnil. Zasáhl nelítostný osud a v havarované lokomotivě se ukončil život jejího strojvůdce Jaroslava Serbuse - Blůdi. Ve
stejném týdnu odešel po těžké nemoci i Stanislav Randák – Bublina,
který s Blůďou úzce na rozvoji přístavu i Tortugy spolupracoval.
Další vývoj dění v Tortuze výrazně

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

ovlivnilo i zvolení nového vedení
HKVS v čele s novým hlavním kapitánem Vezírem.
Pro Vezíra byl Nymburk z Liberce
přeci jen hůře dostupným, a tak
přesunul podstatnou část zasedání HKVS do Prahy a čtrnáctidenní
cyklus jednání změnil na měsíční.
Vzhledem k tomu, že HKVS tehdy právě získal potřebný status
a mohl tak plánovat i spravovat finanční záležitosti, přednesl hlavní
kapitán na Srazu K+K v Brandýse
nad Labem návrh na ukončení činnosti SHP a přenesení jeho úkolů
na nový HKVS, tj. také převod finančních prostředků, sestávajících
z členských příspěvků SHP, investičního fondu a Modrého fondu,
na konto HKVS. Dále doporučil,
aby převedené finanční prostředky
byly použity pro realizaci projektu
SEVERKA - vývoj nové plachetnice
pro vodní skauty. Návrh i doporučení byly přítomnými odsouhlaseny a HKVS je následně realizoval.
Další historie TORTUGY se pak již
odvíjela bez účasti bývalých členů
Sdružení hlavní přístav.
MSS TORTUGA má i své webové
stránky. Můžete je navštívit na adrese: www.tortuganymburk.cz.
Oskar, Amateur
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Co se dělo...
na 20. jednání HKVS
8. 6. 2010 v Praze
Přítomni: Vezír, Bimbo, Pavlík
Omluveni: Majda, naJa, Datel
Hosté: Platejz, Dytta, Plejtvák

elektronická

KAPITÁNSKÁ POŠTA
METODICKÝ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HKVS
číslo 7, září 2010
Vydává Hlavní kapitanát vodních skautů pro vnitřní
potřebu.
Kapitánskou poštu dostávají emailem všichni registrovaní kapitáni oddílů vodních skautů, krajští kapitáni
a činovníci HKVS. Pokud si přejete být zařazeni do databáze příjemců, či z ní naopak vyřazeni, pošlete své
jméno, oddíl, přístav (středisko) na adresu kp@skaut.cz.
Aktuální číslo Kapitánské pošty i archiv starších čísel je
k dispozici také na webových stránkách HKVS.
Příspěvky, postřehy, připomínky, informace, pozvánky
či fotky zasílejte na adresu: kp@skaut.cz.
Do tohoto čísla přispěli: Vladimír Cvrček - Vezír, Pavel
Bár - Pavlík, Dita Kubátová - Dytta, Tomáš Litera - Slunda,
Kateřina Kaderová - Liška, Jiří Buriánek - Plejtvák, Otokar
Randák - Okar, Jiří Hold - Amateur, Adam Blaščík - Adam,
Jan Fischer - Hvězdáč.
Foto na titulní straně: Zdeněk Materna - Zdenda
Fotografie: Zdeněk Materna - Zdenda, Tomáš Nechvátal,
Tomáš Litera - Slunda, Jiří Hold - Amateur, Tomáš Fiala Fialík, archiv HKVS a autorů
Redakce: Hlavní kapitanát vodních skautů
Toto číslo neprošlo jazykovou korekturou.
Sazba: Pavel Bár
Uzávěrka příštího čísla 6. října 2010.

• HKVS souhlasí se zapojením do veřejné zakázky Klíče
pro život, dle současného stavu lze předpokládat připravenost do projektu v následujícím rozsahu
• a) kompetence – obsah vodáckých doplňků a „Kapky“
• b) ověření metodiky – Námořní akademie
• c) metodiku předběžně připraví Vezír
• Po projednání s Bořkem minulý týden dostaneme brzy
zálohu na Modré stránky
• HKVS schválil upravené znění Pravidel závodů VS
• Volební sraz VS se uskuteční 22. – 24. 10.2010 v Plaňanech – termín se změní, pokud budou na toto datum
vyhlášeny komunální volby
• HKVS děkuje členům Pražské pětky a její kapitánce Doris za účast na pohřbu ombudsmana Otakara Motejla
jako důstojného splnění přání zesnulého
• HKVS souhlasí s umístěním banneru propagující vodácké publikace TDC na webové stránky HKVS a s příležitostnou reklamou na vodácké publikace TDC v Kapitánské poště
• Vezír informoval o svém zpracování symbolického rámce Navigamu 2012, téma bude zařazeno do jednání
podzimního srazu
• do 30. 9. 2010 nahlásí kraje HKVS zvolené delegáty na
volební Ústřední sraz kapitánů - jedná se o nově zvoleného nebo potvrzeného krajského kapitána a dva další
delegáty, z nichž je minimálně jeden ve věku 26 let či
mladší (vyšší účast možná, ovšem bez práva hlasu)

na 21. jednání HKVS
10. 8. 2010 na Stvořidlech
Přítomni: Vezír, Bimbo, Pavlík, naJa
Omluveni: Majda, Datel
•
•

•

Vezír seznámil s materiálem týkajícím se krojového
předpisu, který jde k projednání do NJ
byl představen návrh úpravy označení stupňů vodních vlčat a žabiček – podle vzorku bude připomínkováno dále – určitě ne hnědá kotva, jednání nadále
vede Pavlík
Volební sraz VS – Plaňany 22.-24.10.2010
• Hlavní body jednání: zpráva odstupujícího HKVS,
volby HKVS, program nového HKVS, vzdělávací
bloky, předsněmovní diskuse – začátek – témata
viz balíček, hlavně projednat názor VS k návrhu
změn názvu, znaku, loga, kroji atd.

Plné znění zápisu naleznete na webu HKVS, v sekci Z kapitánského můstku - zápisy.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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příloha: kandidátní listina

NÁVRH KANDIDÁTA DO ................................................................
I.

Kandidovaná funkce:

1. volba

2. volba

Hlavní kapitán ve dvojici s:
…………………………..

Člen(ka) HKVS

FOTO

Zástupce hlav. kapitánave dvojici s:
…………………………..
Člen RK
II. Příjmení, titul:
Jméno:
Stav, děti:
Bydliště:
Telefon: práce
domů
Vzdělání:

Rodné číslo:

. . . . . . / . . . .

Přezdívka:
PSČ:
(
(

Fax: práce
domů
Povolání:
dříve
nyní

)
)

Znalost jazyků:
III. Registrován(a) od:

(
(

)
)

. . . . .

Přehled dosavadních činovnických funkcí:
Od:
Od:
Od:
Od:
Od:
Od:
Skautská kvalifikace:
čekatelská zkouška
vůdcovská zkouška
Lesní škola
instruktorská Lesní škola
Jiné kurzy, semináře, stáže:

Rok složení:
Rok složení:
Rok složení:
Rok složení:

Kde:
Kde:
Kde:
Kde:

Rok :
Rok :
Rok :

Kde:
Kde:
Kde:

Do:
Do:
Do:
Do:
Do:
Do:

IV. Občanská bezúhonnost:
Čestně prohlašuji podle mého nejlepšího svědomí, že můj trestní rejstřík je čistý, a
prohlášení dokládám - mohu doložit - platným výpisem z trestního rejstříku.
Datum:
Podpis:
Čestně prohlašuji, že nejsem evidován(a) jako osoba uvedená v paragrafu 2, odst. 1, písm. a)
nebo b) zák.č.451/1991 Sb. (tzv.Lustrační zákon), a své prohlášení dokládám - mohu
doložit osvědčením.
Datum:
Podpis:
Ostatní informace:

Členství v politických stranách:

Název:
Název:
Název:

Od:
Od:
Od:

J_FSN1 95-04

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Do:
Do:
Do:
Strana: 1/2
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příloha: kandidátní listina
V. PREZENTACE KANDIDÁTA

1. Kterého z dosavadních úspěchů ve své skautské praxi posledních let si nejvíce cením:

2. Oblast činnosti v ústředních orgánech, které bych se chtěl(a) věnovat, a mé předpoklady pro ni:

3. Hlavní problémy a úkoly, které vidím a navrhovaná řešení:

4. Co považuji za hlavní úkol příslušného orgánu, do něhož kandiduji:

VI. Kandidát(ka) prohlašuje, že uvedené údaje jsou pravdivé a souhlasí s převzetím
mandátu a funkce se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími ze stanov a řádů Junáka.

Navrhovatel:

Vyjádření střediska:

Datum:
Podpis:

Datum:
Podpis:

Razítko:

Středisko, v kterém je kandidát(ka) zaregistrován(a) souhlasí - nesouhlasí s návrhem

Datum:
Podpis:
J_FSN1 95-04

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Razítko:
Strana: 2/2
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příloha: Napříč Prahou - Přes tři jezy - přihláška do závodu
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvojka Praha, sídlo: Bělehradská 51, 120 00 Praha 2, IČ: 649 36 121

Přihláška k závodu
Napříč Prahou – Přes tři jezy 2010

St. číslo
R

kluci
92 – 95

F

holky
92 - 95

S

kluci
95 a ml.

(odevzdejte při registraci)
G
B
L

holky
95 a ml.

ml. žactvo
99 a ml.

P550 - třídová loď VS

Žactvo
95 a ml.
loď nad
490 cm

P

Pořadí
C

libovolná
posádka
libovolná
pramice

K

dospělí

dospělí

kanoe

seakajak

(V)
volná
kategorie
libovolná
loď

Typ lodi
(pouze kategorie L, P, V):
Kategorie S, G, B, L musí mít kormidelníka staršího 18 let, posádky kategorií R a F tvoří jen členové příslušného
věku, kategorie P a V je bez rozdílu věku a pohlaví.
Koedukované posádky jedou vždy jako kluci, věkově smíšené posádky ve starší kategorii.
Kontaktní adresa (neskautské oddíly zde uvedou také název a sídlo oddílu)

Číslo přístavu
(střediska):
Číslo oddílu:

Jméno přístavu:
(střediska)
Jméno oddílu:

Místo působení
oddílu:
Telefon:

Jméno posádky:

E-mail uvedený
v předběžné přihlášce:

Jméno odpovědné
osoby:

Jméno a příjmení

Kormidelník:

Přezdívka

(Uvádějte to, co má
být na diplomu.)

Datum narození

Host

Prohlášení

Posádka lodi, kterou přihlašuji, je řádně poučena o všech pravidlech akce, uvedených na webových stránkách závodu http://3jezy.skauting.cz/,
relevantních právních předpisech (zejména Řád plavební bezpečnosti, zákon o vnitrozemské plavbě) a bude je dodržovat stejně jako pokyny
vydané při výkladu trati před závodem (vše k nahlédnutí v kanceláři registrace). Účastníci, které přihlašuji, jsou dobrými plavci, znalí plavby na
vodě obtížnosti WWII, fyzicky i psychicky připraveni absolvovat závod a mají předepsané i odpovídající vybavení a záchranné pomůcky. Nezletilí
účastníci mají souhlas zákonného zástupce s účastí na této akci. Účastníci (i jejich zákonní zástupci) souhlasí s pořizováním a archivováním
písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy, a
rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 11 a násl.
zák. č. 40/1964 Sb., obč. zák. v jeho platném znění.
V Praze dne 28. září 2010

....................................................................
podpis odpovědné osoby (kormidelníka)

Vyplní pořadatel

STVRZENKA č. 3JS..........

Dne 28. 9. 2010

Účastnický poplatek Napříč Prahou - přes tři jezy

Částka: ..................

Přijal: ................................................................

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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příloha: Napříč Prahou - Přes tři jezy - přihláška do volného splutí
Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvojka Praha, sídlo: Bělehradská 51, 120 00 Praha 2, IČ: 649 36 121

Přihláška do volného splutí

Přihlašující:

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa

Prohlášení přihlašujícího na Napříč Prahou – přes tři jezy 2010

Posádky lodí, které přihlašuji, jsou řádně poučeny o všech pravidlech akce, uvedených na webových
stránkách závodu http://3jezy.skauting.cz/, relevantních právních předpisech (zejména Řád plavební
bezpečnosti, zákon o vnitrozemské plavbě) a bude je dodržovat stejně jako pokyny vydané při výkladu
trati před závodem (vše k nahlédnutí v kanceláři registrace). Účastníci, které přihlašuji, jsou dobrými
plavci, znalí plavby na vodě obtížnosti WWII, fyzicky i psychicky připraveni absolvovat závod a mají
předepsané a odpovídající vybavení i záchranné pomůcky. Nezletilí účastníci mají souhlas
zákonného zástupce s účastí na této akci. Účastníci (i jejich zákonní zástupci) souhlasí s pořizováním a
archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících
se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním
při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 11 a násl. zák. č.
40/1964 Sb., obč. zák. v jeho platném znění.
V Praze dne 28. září 2010

Osob do 18 let:
Osob od 19 do 26 let:
Osob celkem:
Pramic:
Kanoí:
Raftů:
Kajaků:

.....................................................
podpis přihlašujícího

Lodí celkem:

Vyplní pořadatel

STVRZENKA č. 3JS..........

Dne 28. 9. 2010

Účastnický poplatek Napříč Prahou - přes tři jezy

Částka: ..................

Přijal: ................................................................

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Dvojka Praha, sídlo: Bělehradská 51, 120 00 Praha 2, IČ: 649 36 121

Přihláška do volného splutí

Přihlašující:

Jméno a příjmení

Datum narození

Adresa

Prohlášení přihlašujícího na Napříč Prahou – přes tři jezy 2010

Posádky lodí, které přihlašuji, jsou řádně poučeny o všech pravidlech akce, uvedených na webových
stránkách závodu http://3jezy.skauting.cz/, relevantních právních předpisech (zejména Řád plavební
bezpečnosti, zákon o vnitrozemské plavbě) a bude je dodržovat stejně jako pokyny vydané při výkladu
trati před závodem (vše k nahlédnutí v kanceláři registrace). Účastníci, které přihlašuji, jsou dobrými
plavci, znalí plavby na vodě obtížnosti WWII, fyzicky i psychicky připraveni absolvovat závod a mají
předepsané a odpovídající vybavení i záchranné pomůcky. Nezletilí účastníci mají souhlas
zákonného zástupce s účastí na této akci. Účastníci (i jejich zákonní zástupci) souhlasí s pořizováním a
archivováním písemností, podobizen, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů týkajících
se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy, a rovněž souhlasí s jejich používáním a zveřejňováním
při prezentaci a obecné propagaci činnosti Junáka a této akce, a to v souladu s § 11 a násl. zák. č.
40/1964 Sb., obč. zák. v jeho platném znění.
V Praze dne 28. září 2010

.....................................................
podpis přihlašujícího

Osob do 18 let:
Osob od 19 do 26 let:
Osob celkem:
Pramic:
Kanoí:
Raftů:
Kajaků:
Lodí celkem:

Vyplní pořadatel

STVRZENKA č. 3JS..........

Dne 28. 9. 2010

Účastnický poplatek Napříč Prahou - přes tři jezy

Částka: ..................

Přijal: ................................................................

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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příloha: Napříč Prahou - Přes tři jezy - trasa závodu

jezy

Napříč Prahou – přes tři jezy
www . 3jezy . skauting . cz
Hlávkův most

Cíl závodu

Helmovský jez
Štefánikův most
Čechův most

Staroměstský
jez
Dětský
ostrov
Šítkovský
jez
Palackého
most

Železniční
most
Stadion
vod. sportů,
Císařská
louka

Ostrov Štvanice
Konec
volného splutí

Mánesův
most
Karlův
most

P

Od Karlova mostu při levém břehu řeky až k vorové
propusti Helmovského jezu a pak do konce volného
splutí na pravém břehu pod Hlávkovým mostem.
Střelecký
ostrov
Most
Legií

Jiráskův
most

Po proplutí vorové propusti Staroměstského jezu povede trasa rovně, mimo
vyznačená průjezdní pole Karlova mostu
(2. a 4. oblouk z leva, značeno
).

Po cvaknutí na Šítkovském jezu
nepokračovat do další propusti, ale přenést
2. jez u severní špičky Dětského ostrova.

Od Železničního mostu do středu toku
k Palackého mostu a dále k Jiráskovu
mostu. Odtud vorovými propustmi
Šítkovského a Staroměstského jezu.

Od Stadionu vodních sportů na
Císařské louce podél levého
břehu za Železniční most.

Řád plavební bezpečnosti, čl.6.02, odst. 2.: Malá plavidla (do 20m)
musí vytvořit všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby nemusela
měnit svůj směr ani rychlost; nesmí vyžadovat, aby se jim tato plavidla
vyhýbala.
KAPITÁNSKÁ POŠTA								

Kontakt
na pořadatele:
603 965 184,
do cíle:
721 974 720
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