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úvodník hlavního kapitána
Páni bratři!
Ano, to oslovení znamená „kapitáni a kapitánky“ a vztahuje se i na sestry, které co
vodní skautky jsou správnými chlapy.
Rád a často používám toto oslovení, které
jsem vyčetl v polské literatuře. To oslovení
vyjadřuje rovnost (bratři) i vzájemnou úctu
(páni).
Na tomto Ústředním srazu kapitánů proběhnou volby nového hlavního kapitanátu vodních skautů a já tím oslovením tu rovnost a vzájemnou úctu podtrhuji. Před několika dny proběhly
volby komunální a leckde se jejich výsledky složitě mění v důsledky. Často
parta(j), která zvítězila, nemá zajištěno, že bude mít i svého starostu, nemá
jistotu, že bude mít v radě většinu, ba dokonce se jí může stát, že přejde
do opozice. Probíhají často složitá jednání s jinými parta(je)mi o tom, kdo s
kým, o čem, pro koho.
Jsem hluboce přesvědčen, že tohle nás nečeká, my jsme jedné krve, my prostě jen budeme volit novou radu Sítě vodních skautů zvanou HKVS.
Jsme jedné krve, a protože jsme vodáci, říkáme, že ta krev je modrá. Modrá krev je prý šlechtická a my se někdy zpupně a neprávem vytahujeme, že
jsme šlechtou mezi skauty. Nejsme, pouze jako všichni ostatní přijímáme
ideály, které dal hnutí do vínku jeho zakladatel Robert Smyth Baden-Powell,
ideály rytířské. Jsme-li v něčem lepší než ostatní, buďme si toho vědomi, ale
neříkejme to.
Jsme-li rytíři, načpak potřebujeme svůj výbor, svou radu, svůj HKVS?
Inu proto, že osamocený rytíř se snadno stává rytířem bludným, který neví,
že k jeho cíli již vede cesta jiná, prokazatelně rychlejší a účinnější.
Osamocený rytíř se dokonce může vydat na cestu špatnou, protože věří jen
sám sobě. Z rytíře se stane lapkou.
Rytířům sdruženým v řád a komendu se snadněji dostává rady a uznání.
Věta dobře to děláš má větší účinek než dobře to dělám.
Od začátku českého vodního skautingu existuje u nás orgán, který oddílům radí, co a jak dělat při vodácké formě skautské výchovy, který vodáky
představuje, zastupuje a hájí v ústředních orgánech Junáka – kdysi Hlavní
stan, dnes Hlavní kapitanát vodních skautů. Kdysi byli jeho členové jmenováni, později jmenováni na základě volby, dnes máme privilegium volby
všech svých představitelů.
Před prvním zákazem bylo u nás 40 vodáckých oddílů, dnes jich je více než
čtyřikrát tolik. Po válce byla dvě údobí, kdy vodní skauti pracovali v euforii
obnovy, ale brzy byla jejich činnost opět ukončena. Dnes skautujeme souvislých dvacet let a pro naprostou většinu kapitánů je euforie čtyřicátých,
šedesátých a dokonce i devadesátých let čítankovou historií. Každý, kdo dnes
vede oddíl, si zaslouží úctu, povzbuzení, metodický návod i záštitu. A to je
úkolem představenstva řádu, pardon, hlavního kapitanátu Sítě vodních
skautů. Ten úkol není lehký, vyžaduje elán mladých i rozvahu zkušených.
Milí páni bratři!
V dobách „obyčejné“ výchovné práce nepotřebujeme monarchii ani anarchii. Potřebujeme dělný kapitanát, který bude zvolen důvěrou většiny. Důvěra se pak snadno změní v poslušnost, které my vodáci říkáme kázeň. Pak
budeme všichni, noví i délesloužící, snadno plnit dva z těžkých bodů zákona:
(Rytíř) skaut je věrný a oddaný a (rytíř) skaut je poslušný představených a
vůdců.
A to je v rukou nás všech správnou volbou správných lidí do HKVS.
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zpráva HKVS 2008-2010

Zpráva HKVS o činnosti 2008-2010 pro
Ústřední sraz kapitánů v Plaňanech
Letošní rok je v ČR plný voleb, volebních předsevzetí a slibů. Málokde se však dočteme, jak jednotlivá volební uskupení své předchozí programy splnila. HKVS proto účastníkům srazu předkládá tuto zprávu o své
činnosti za uplynulé dva roky.
Programové prohlášení nově zvoleného HKVS z prvého
zasedání 8.11.2008 v Plzni
1) oblast vzdělávání
• vydání vodáckých doplňků – termíny dodá Pavlík
• realizace kurzů Instruktor vodní turistiky
• spolupráce na tvorbě nové koncepce vzdělávání dospělých
• udržení a rozvoj ČLK NA a LŠ VS
2) oblast organizace
• zefektivnění práce Krajských kapitánů
• podzimní sraz K+K bude ve Žďáře
3) oblast hospodaření
• ad naJa – uzavírka hospodaření za rok 2008, termíny
hlášení vzdělávacích akcí
• dosáhnout alespoň vyrovnaného rozpočtu na provoz
a administrativu HKVS
4) oblast PR
• KP – udržet KP
• dovyřešení problematiky spolkového časopisu Junáka
• Web HKVS – modernizace
• 100 let světového vodního skautingu – (centrální materiály)
5) oblast závodů
• Navigamus 2009
• Koncepce Navigamu 2012
• Celorepublikové závody
• 100 let světového vodního skautingu
• Eurosea 2010
Činnost HKVS v letech 2008-2010
VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ
Vodácké výchově a vzdělávání byla věnována hlavní pozornost stávajícího HKVS, který se tak snažil naplnit své
základní poslání – metodické vedení jednotek Sítě vodních
skautů a pomoc ostatním, kteří se rozhodnou zapojit vodácké aktivity do skautského programu, popř. plnění vodáckých doplňků.
V gesci výchovných zpravodajů byly vytvořeny dvě pracovní skupiny (zvlášť pro skauty a skautky a zvlášť pro vlčata
a žabičky), které se podílely na vypracování vodáckých doplňků pro nový výchovný program Junáka. Práce na vodáckých doplňcích byly pravidelně projednávány s Metodickou
skupinou NJ prostřednictvím jejího člena Pavlíka.
Konkrétním výsledkem je vodácká podoba sešitu Nováček pro vodní skauty a skautky a experimentální podoby vodáckých doplňků stezky skautů a skautek, Plaveb

vodních vlčat a žabiček
a
Nováčka pro vodní vlčata
a žabičky. Všechny experimentální části programu
prošly zhruba půlročním
testováním v mnoha vodáckých oddílech napříč celou
zemí a na jejich základě bylo
vypracováno zadání finální
podoby vodáckých doplňků a
Plaveb. Důležitým faktem je,
že se podařilo vymyslet a následně prosadit vlastní symbolický rámec pro vodní vlčata
a žabičky - fiktivní příběh Žabky
a Čolka na lodi Diamond patřící
jejich dědovi Jackovi - který se
tak oficiálně stal třetím symbolickým rámcem výchovného
programu pro mladší členy Junáka vedle Knihy džunglí a Kouzelné lucerny.
Vzdělávání dospělých směřuje k naplnění vize propojit Kapitánskou zkoušku
s osvědčením Instruktora
vodní turistiky. K dnešnímu
datu splnilo podmínky a obdrželo toto osvědčení 31 skautů. Úkolem nového HKVS je
předložit žádost o prodloužení
akreditace na MŠMT pro toto
státem uznávané vzdělávání.
Kapitánskou lesní školu pořádá ZvOJ Parvula. V roce 2009 se nenaplnil minimální
počet účastníků, v letošním roce měla KLŠVS 16 účastníků,
všichni úspěšně složili kapitánskou zkoušku.
ČLK VS Námořní akademie pořádá Plzeňský kraj ve spolupráci s HKVS. V letošním roce proběhl tento kurz již po
deváté. Jeho tým se postupně obměňuje z řad předchozích absolventů a v loňském roce měl 23 úspěšných absolventů z 27 „kadetů“, letos ještě čeká účastníky závěrečné
soustředění a zkoušky. NA si udržuje svůj trend kurzu bez
„dávaček“, mj. je jeden z mála, který v oblasti hospodaření
bazíruje na vypisování cestovních náhrad, činnosti v praxi
velmi časté. Příštímu HKVS doporučujeme, aby v roce 2011
zapojil ČLK NA do projektu Klíče pro život, což se letos pro
nevhodný a krátký termín výzvy nepodařilo.
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HKVS též spolupracoval na tvorbě nové koncepce vzdělávání dospělých, mj. usiluje o odpovídající zařazení Kapitánské zkoušky do celého systému. Kapitánskou zkoušku stále
považujeme za důležitou podmínku k vedení oddílu vodních skautů, jsme si však vědomi, že její získání musí být
po organizační stránce jednodušší. Proto HKVS přistoupil
k vytvoření její modulové podoby a získávání po částech.
Začaly se postupně připravovat skripta a zájemci složili
první části modulů. Úkolem nového HKVS je pokračovat ve
zpřístupnění KZ a tím naplnění jedné z podmínek jak Řádu
VS, tak Organizačního řádu a systematizace Junáka.
Před příštím HKVS je rovněž dořešení situace kolem
Zkoušky vodáckého minima (Kapka) a jejím plnohodnotným začleněním do ŘVČČJ, včetně povinnosti jejího složení
pro všechny členy Junáka, kteří provozují program na vodě
(VRJ s tímto již v tomto roce vyslovila koncepční souhlas).
Výchovní zpravodajové se také pokusili o změny v organizaci a programu Ústředních srazů kapitánů s cílem zvýšit
jejich atraktivitu, zapojit více mladých vedoucích a zkvalitnit vzdělávací část jejich programu, včetně důrazu na
praktické činnosti.

především metodického řízení vodních skautů. Během na
dlouhou trať je zkvalitnění práce krajských kapitánů jako
součásti jak HKVS, tak KRJ. Nikoli proklamace, ale potřeby
praxe vyvrátily pověru, že „my krajské kapitány nepotřebujeme“. HKVS vydal Vyhlášku o dalších právech a povinnostech krajských kapitánů (tzv. Statut krajských kapitánů) s cílem zlepšit jejich práci.
Vedle tohoto vyřešení problémů s vlastnictvím prototypu
a dalšího trupu Severky, řešení využití tortugy nebo vyslání delegátů na EUROSEA 2008 vypadá jako drobnost, byť
zabírala velice času a úsilí zúčastněných.
Dluhem kapitanátu vůči vodním skautům a současně
dluhem organizačního odboru Junáka vůči Hlavnímu kapitanátu je dotažení registrčního systému SkautIS, aby odpovídal námi předkládaným požadavkům.
Podle informací z registrace je v roce 2010 registrováno
3255 vodních skautů, z toho 30 do 6 let věku, 1733 do 15,
341 do 18, 557 do 26 a 594 nad 26 let ve 169 oddílech a 28
přístavech.
HOSPODAŘENÍ
V uvedeném období se KVS snažil hospodařit relativně
hospodárně.
Objem finančního majetku (pokladna a běžný účet) KVS
za uvedené období vzrostl o více než 30 tisíc Kč.
Hodnota dlouhodobého majetku klesá jen na základě odpisů. Na začátku roku 2010 uvedl KVS účetně do provozu I
dlouho vyvíjenou Severku.
Kapitanátu byly splaceny veškeré pohledávky a výše nesplacených závazků KVS i nadále klesá. Vsoučasné době
věříme, že KVS bude schopen do konce roku (nejpozději v
průběhu roku následujícího) uhradit veškeré své závazky
a do následujícího kalendářního roku již jít s vyrovnaným
rozpočtem.
Podrobný přehled jednotlivých položek hospodaření v letech 2008 a 2010 je součástí výročních zpráv Kapitanátu
vodních skautů. Zde tedy uvádíme pouze stručný přehled
formou tabulky:

ORGANIZACE
HKVS zvolený ÚSK 8. 11. 2008 pracoval ve složení:
hlavní kapitán VS
Vladimír Cvrček - Vezír
zástupce hl. kapitána Markéta Babóová - Majda
přístavný VZ ChK
Pavel Bár - Pavlík
přístavná VZ DK
Jana Kalčevová - naJa
přístavný organizační Ivan Vokřál - Bimbo
přístavný hospodář
Helena Hanzalová – Borůvka, 		
později Vojta Černík - Datel
zpravodaj pro KD
Aleš Cepek - Kšanďák
				
předseda RK KVS
Roman Patočka - Čajiček
člen RK KVS
Jaroslav Šejnoha – Akela (+)
náhradou Katarína Babóová - Žížala
Práce HKVS se řídila plánem zasedání 1x měsíčně. V průběhu volebního období se podařilo udržet víceméně pravidelnou činnost HKVS a KVS.
Hlavní kapitanát se scházel téměř
pravidelně 1x měsíčně v průběhu celého volebního období.
Ústřední srazy kapitánů a kapitánek pokladna
se konaly 2x ročně s rozumným inter- běžný účet
valem na jaře a na podzim. Podařilo dlouhodobý majetek
se uspořádat důležité srazy před vel- zásoby
kými akcemi v blízkosti místa konání
pohledávky
(Navigamus 2009). Aby srazy nebyly
pracovním setkáním jediné věkové nesplacené závazky
skupiny, byly do jejich programů postupně vkládány motivační aktivity CELKEM
pro mladé. I díky jim se podařilo zapojit skupinu pracovně nazvanou „30-“ do aktivní tvorby a
ověřování vodáckých doplňků a dalších materiálů nového
výchovného programu vodních skautů.
V souladu se svými pravomocemi pověřoval HKVS konáním akcí různé organizační jednotky, což se osvědčilo především u velkých akcí. Důvodem je organizační náročnost,
které není schopen HKVS v neúplném složení dostát.
Zásadní pro HKVS bylo naplnění nového Řádu sítě VS -

Změna

Stav k 1.10.2008 Stav k 30.9.2010
22 163,00 Kč
11 095,49 Kč
313 361,10 Kč
4 825,40 Kč
5 818,00 Kč
-66 240,00 Kč

1 366,00 Kč
62 216,70 Kč
254 622,25 Kč
4 381,00 Kč
0,00 Kč
-55 000,00 Kč

-20 797,00 Kč
51 121,21 Kč
-58 738,85 Kč
-444,40 Kč
-5 818,00 Kč
11 240,00 Kč

291 022,99 Kč

267 585,95 Kč

-23 437,04 Kč

KOMUNIKACE A P. R.
Problém se ztrátovým financováním Kapitánské pošty byl
vyřešen těmito způsoby:
• v rámci HKVS byly rozděleny zodpovědnosti za časopisy pro jednotlivé věkové skupiny VS.
• Kapitánská pošta přešla z papírové na elektronickou
verzi, která svým obsahem i vzhledem předčila očekávání
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• v nesnadné spolupráci s TDC jsou vydávány
přílohy
Skauta-Junáka
a Světýlka – Mod/kré
stránky pro vlčata a žabičky a Mod/kré stránky pro skauty a skautky.
Metodická témata jsou u
všech těchto tří periodik
koordinována. Hlavnímu
kapitanátu vadí, že zejména Mod/kré
stránky jsou dodávány pouze těm odběratelům spolkových časopisů, kteří jsou z registrováni u vodních
oddílů; navíc se stále objevují případy, kdy tato čísla,
draze dotovaná z neziskového rozpočtu KVS, nedocházejí k cílové skupině.
Velkým úspěchem celé naší Sítě VS jsou inovované webové stránky, které pomáhají napravovat výše uvedené zádrhele, jsou opravdu funkční, vzhledné a navštěvované
ZÁVODY A VELKÉ AKCE
Beze sporu největší akcí byl Navigamus 2009, který měl
dosud největší účast ze všech dosud pořádaných setkání tohoto typu. Opustit tradici pravidelného setkávání
vodních skautů, pro mnohé již často na postupné úrovni
vlče – skaut – rover – dospělý by bylo chybou. Jestliže Síť
VS počtem odpovídá junáckému kraji, pak jen málo krajů
nabízí svým členům setkání a možnost výměny zkušeností
tisícovky účastníků všech věkových skupin. Proto na tomto
srazu předložíme návrh na Navigamus 2012.
Z celostátních závodů si uchovala kontinuitu Skautská regata SKARE, která byla v letošním roce konána v gesci moravskoslezských kapitánů na Hlučínské štěrkovně. Bohužel
se letos pro malý počet účastníků nekonala Skautská pádla
SKAPA. Zájem o běžné akce tohoto typu se bohužel zmenšil
na minimum, jakoby technika a rychlost běžného pádlování na lehké vodě byla podceňována. Že si tyto dovednosti
podcenění nezaslouží, ukázal průběh letošního Závodu
přes tři jezy.
Pokud si vzpomínáte na průběh předchozího volebního
ÚSK, víte, že otázka organizace či financování závodu v
roce 2008 byla nepříjemnou výzvou hlavnímu kapitanátu
a následně pražským skautům. Poznamenávám zde, že po
tomto srazu byly z účtu KVS uhrazeny požadavky 4. přístavu Jana Nerudy Praha.
Současní organizátoři jsou soustředěni kolem skautského střediska Dvojka Modřany a potvrzují tak, že pražský
závod se bez pražských organizátorů neobejde. Pražský
tým však při samotném zajištění závodu v den jeho konání
potřebuje v budoucnu větší personální podporu i z jiných
míst republiky. Letošní náročný (a věřím, že s odstupem
času i úsměvný) průběh prokázal velký zájem. Poučení a
závěry pro jeho další ročníky, event. úpravy pravidel budou
projednávány na tomto srazu a zejména na pracovních poradách organizátorů včetně HKVS.
Záměrem HKVS nebylo uspořádat celostátní oslavy 100.
výročí vzniku vodního skautingu, ale podněcovat tato
připomenutí na vodáckých krajích, přístavech a oddílech.
Podle informací, které HKVS má a podle prezentace v Kapitánské poště se to však podařilo jen z části (kraji Vysočina,

Plzeňskému a Libereckému).
Velkou akcí bylo 10. setkání evropských
vodních skautů Eurosea, jehož uspořádáním
po zvážení nabídek pověřil HKVS Plzeň. Jako
dosud vždy, zhostil se její organizační štáb
tohoto úkolu zodpovědně, s plným nasazením a příznivým ohlasem z řad zahraničních
účastníků. Organizátoři i čeští účastníci prokázali, že v rámci Evropy patří český vodní
skauting nejen k početně nejsilnějším, ale
svou výchovnou a metodickou činností k úspěšným.
Za zápor považuje HKVS malou účast delegátů z jednotlivých českých krajů a malou podporu ze strany zahraničního odboru Junáka. Eurosea svým významem blízké Evropské skautské konferenci, Mootu a dalším zahraničním
setkáním, si zasloužilo větší aktivní pozornost.
ZÁVĚRY A VIZE
Odstupující HKVS se soustředil na plnění účelu Sítě VS:
Tvořit a zajišťovat koncepci a provádění specifických forem výchovy vodních skautů a skautek v rámci systému
výchovy mládeže v Junáku. Působnost sítě VS tedy spadá
zejména do oblastí:
a) tvorba koncepce vodácké výchovy dětí i dospělých,
b) zajišťování kvalifikace a metodické vedení činovníků
vodních skautů,
c) sledování bezpečnosti a poskytování metodické pomoci při vodních aktivitách
d) kontaktů a spolupráce s vodními a námořními skauty
v zahraničí a
e) kontaktů s ostatními subjekty v oblasti vodních sportů,
dopravy, bezpečnosti a životního prostředí.
Svému nástupci předává řadu úkolů daných dlouhodobou vizí Hlavního kapitanátu VS:
Zkvalitnění řídící a metodické činnosti vůči jednotkám
vodních skautů, v oblasti bezpečnosti při činnosti na vodě
i vůči celému Junáku.
Zejména pak:
• dokončit a vydat finální podobu vodáckých doplňků
Stezek skautů a skautek,
• dokončit a vydat finální podobu Plaveb vodních vlčat
a žabiček, vč. Nováčka pro vodní vlčata a žabičky
• dále spolupracovat a realizovat vodácké varianty
dalších prvků nového výchovného programu Junáka,
na nichž se v současnosti pracuje či začíná pracovat
(hodnocení kvality, odborky, podpora rádců/kormidelníků, roverský program, předškoláci, ad.)
• spolupracovat na další inovaci vzdělávání činovníků
s cílem zkvalitnit vodácké vzdělávání (nejen) vodních
skautů
• dokončit střední stupeň Sítě vodních skautů (krajské
kapitány) jako funkční a účinný nástroj metodického
vedení oddílů vodních skautů a metodické pomoci
krajským radám Junáka pro pořádání vodních aktivit
Tyto úkoly jsou z valné části započaty, k jejich dokončení
je však ještě zapotřebí času a aktivity vodních skautů řízených Hlavním kapitanátem. A k tomu přejeme hodně sil,
optimismu a účinné spolupráce.

Jednotlivé kapitoly zpracovali odpovědní přístavní,
ostatní a finální podobu Vezír
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ád Vodních skaut
1.

Úvodní ustanovení

(1)

Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS).

(2)

Souvisejícími pedpisy jsou zejména:
a) Stanovy Junáka,
b) Organizaní ád a systemizace Junáka,
c) a Statut Kapitanátu VS.

2.

Sí Vodních skaut

(3)

Sí VS tvoí:
a) vodní výchovné jednotky,
b) pístavy vodních skaut, tedy ZOJ se zamením „vodní“,
c) okresní a krajské orgány VS,
d) ústední orgány VS,
e) a Kapitanát vodních skaut jako ZvOJ poskytující síti organizaní, materiální a finanní
zázemí.

(4)

leny sít VS jsou všichni ádní lenové vodních jednotek, tedy pístav VS a vodních
výchovných jednotek.

(5)

V pístavech VS mohou být registrovány i výchovné jednotky bez vodního zamení. Jejich
lenové pak nejsou leny sít VS.

3.

Úel sít VS

(6)

Úelem sít VS je tvoit a zajišovat koncepci a provádní specifických forem výchovy
vodních skaut a skautek v rámci systému výchovy mládeže v Junáku. Psobnost sít VS
tedy spadá zejména do oblastí:
a) tvorba koncepce vodácké výchovy dtí i dosplých,
b) zajišování kvalifikace a metodické vedení inovník vodních skaut,
c) sledování bezpenosti a poskytování metodické pomoci pi vodních aktivitách
d) kontakt a spolupráce s vodními a námoními skauty v zahranií a
e) kontakt s ostatními subjekty v oblasti vodních sport, dopravy, bezpenosti a životního
prostedí.

4.

Vodní výchovné jednotky

(7)

O piznání i odebrání oznaení „vodní“ výchovné jednotce rozhoduje její zakladatel (tedy
píslušná ZOJ) zpravidla na návrh vedoucího píslušné výchovné jednotky.
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(8)

Vznik nové vodní výchovné jednotky je její vedoucí povinen neprodlen oznámit
píslušnému krajskému kapitánovi VS.

(9)

Výchovné jednotky vodních skaut nesou zpravidla název „oddíl“ spolu s oznaením
výchovné kategorie, tedy:
a) oddíl vodních vlat
b) oddíl žabiek
c) oddíl vodních skaut
d) oddíl vodních skautek
e) oddíl vodních skaut a skautek
f)

oddíl vodních rover a rangers

g) oddíl vodních dosplých
(10)

Vodní jednotky však mohou používat i názv obvyklých u jednotek bez oznaení „vodní“ –
smeka, roj, kmen, klub.

(11)

lenové vodních výchovných jednotek jsou povinni ídit se pi své innosti ídícími akty
orgán sít VS.

(12)

Vodní výchovné jednotky mají povinnost:
a) ídit se pi innosti ídícími akty orgán sít VS,
b) uvést oznaení „vodní“ pi registraci jednotky,
c) mít vedoucího (kapitána) se složenou Kapitánskou zkoušku (píslušný krajský kapitán
VS smí z tohoto ustanovení udlit na 1 rok výjimku, v krajním pípad i opakovan).

(13)

Vodní výchovné jednotky a jejich lenové mají právo:
a) používat kroj vodních skaut a píslušné krojové doplky ve smyslu Krojového ádu
Junáka a souvisejících pedpis,
b) využívat ve výchovné innosti specifického názvosloví, vlajek a dalších atribut,
c) a být zastoupeny svým kapitánem nebo jeho zástupcem na krajském a ústedním srazu
kapitán, a to s rozhodujícím hlasem.

(14)

Vodní výchovné jednotky mohou používat specifického oznaení funkcí:
a) LUNA pro funkci podšestník nebo podrádce družiny,
b) KORMIDELNÍK pro funkci šestník nebo rádce družiny,
c) LODIVOD pro funkci mauglí nebo oddílový rádce,
d) PALUBNÍ pro funkci zástupce vedoucího oddílu
e) a KAPITÁN pro funkci vedoucího oddílu (s Kapitánskou zkouškou).

5.

Základní organizaní jednotky VS – pístavy VS

(15)

ZOJ, mezi jejichž výchovnými jednotkami tvoí alespo polovinu vodní oddíly, se mohou
oznait jako PÍSTAVY. O tomto oznaení rozhoduje snm píslušné ZOJ a jednotka je
potom používá ve svém názvu.
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(16)

Vznik nebo oznaení nových pístav ohlásí jejich kapitáni neprodlen krajskému kapitánu
VS.

(17)

Pístavy VS jsou povinny uvést v registraci oznaení „vodní“.

(18)

Pístavy mohou používat specifické oznaení funkcí:
a) PÍSTAVNÝ pro zástupce vedoucího stediska,
b) a KAPITÁN PÍSTAVU pro vedoucího stediska.

(19)

Pístavm a jejich lenm jsou mimo bžných pravomocí ZOJ piznány rovnž všechny
specifické pravomoci vodních výchovných OJ.

6.

Okresní orgány sít VS

(20)

Je-li v souladu s Organizaním ádem a systemizací Junáka jmenován okresní zpravodaj
vodních skaut, je povinen ídit se ídícími akty nadízených orgán sít VS (krajský
kapitán, HKVS) a je oprávnn ídit innost vodních výchovných OJ a pístav píslušného
okresu.

(21)

O jmenování okresního zpravodaje VS je statutární orgán píslušného okresu povinen
informovat krajského kapitána VS.

7.

Krajské orgány sít VS

(22)

Nejvyšším krajským orgánem sít VS je Krajský sraz kapitán, svolávaný krajským
kapitánem za úelem metodicko-výchovné podpory vodních oddíl, efektivní spolupráce a
výmny zkušeností kapitán vodních jednotek.

(23)

Krajský sraz kapitán je nejmén jednou za ti roky svolán jako volební a volí krajského
kapitána. V pípad, že krajský kapitán volební sraz vas nesvolá, mže tak výjimen uinit
Hlavní kapitanát VS.

(24)

Delegáty krajského srazu kapitán jsou:
a)

všichni kapitáni vodních oddíl a pístav VS v kraji (mohou být zastoupeni svými
zástupci),

b) pípadní okresní zpravodajové VS,
c) a krajský kapitán VS.
(25)

Krajský kapitán je v souladu s Organizaním ádem a systematizací Junáka lenem KRJ a
souasn lenem Hlavního kapitanátu VS.

(26)

V pípad, že jsou v kraji registrovány jednotky se zamením vodní jen v jedné ZOJ, jsou
ízeny krajským kapitánem sousedního kraje. Ve své KRJ mohou být zastoupeny
jmenovaným zpravodajem VS.

(27)

V krajích, kde jsou registrovány jednotky VS, ale není zvolen krajský kapitán, mže Hlavní
kapitanát VS doasn na dobu nejvýše jednoho roku krajského kapitána VS jmenovat. O
tomto jmenování musí neprodlen informovat píslušnou KRJ.
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8.

Ústední orgány sít VS

(28)

Nejvyšším orgánem sít VS je ÚSTEDNÍ SRAZ KAPITÁN (dále jen ÚSK), který mže
být svolán kdykoli jako nevolební, ale nejmén jednou za 3 roky musí být svolán jako
volební.

(29)

Svolavatelem ÚSK je Hlavní kapitanát VS.

(30)

Delegáty ÚSK jsou:
a)

všichni kapitáni vodních oddíl a pístav VS (mohou být zastoupeni svými zástupci),

b) pípadní okresní zpravodajové VS,
c) krajští kapitáni VS a
d) volení inovníci Hlavního kapitanátu VS.
(31)

Volební ÚSK volí:
a) hlavního kapitána VS,
b) a 5 pístavných VS (zástupce hlavního kapitána VS, výchovný CHK, výchovná DK,
organizaní, hospodá).

(32)

Pro volby se pimen použijí pravidla organizaního a volebního ádu.

(33)

Volení inovníci Hlavního kapitanátu VS a krajští kapitáni VS tvoí Hlavní kapitanát VS.

(34)

Volení lenové Hlavního kapitanátu VS mohou ustavit pro dílí úkoly píslušné pracovní
komise a jmenovat jejich vedoucí, kteí se z titulu své funkce stávají leny Hlavního
kapitanátu VS.

(35)

Hlavní kapitanát VS je oprávnn:
a) pijímat ídící akty závazné pro všechny vodní jednotky,
b) dohlížet na metodiku a bezpenost práce vodních výchovných a organizaních jednotek
pi vodních aktivitách a o pípadných porušeních pedpis i bezpenostních zásad
informovat zakladatele jednotky a pípadn mu navrhnout pijetí vhodných opatení,
c) povit organizaní jednotky zajištním vybraných metodických, sportovních a
vzdlávacích akcí,
d) vydávat doporuení a podnty Výkonné rad i Náelnictvu Junáka k pijetí ídících
akt v oblasti metodiky a bezpenosti vodních sport a aktivit závazných pro všechny
jednotky Junáka,
e) ve spolupráci s píslušným zpravodajem VRJ zavádt a poádat specifické inovnické
zkoušky pro vodní turistiku a sporty,
f)

ve spolupráci s píslušným zpravodajem VRJ vytváet vodácké doplky výchovného
systému Junáka,

g) navrhovat ústedním orgánm zmny krojových pedpis v oblasti doplk pro vodní
skauty,
h) udlovat vyznamenání vodních skaut a navrhovat udlení ostatních vyznamenání
v souladu s jejich statuty a
i)

jednat jménem Junáka s organizacemi vodních a námoních skaut, resp. s dalšími
orgány a organizacemi pi zajišování skautské vodácké innosti.
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(36)

9.

Výkonem svých pravomocí dle l. (35) s výjimkou pravomoci dle l. (35)a) mže HKVS
povit inovníky, orgány i organizaní jednotky v rámci sít VS.

Vlajky vodních skaut

(37)

Doporuený vzhled a pravidla užívání vlajek inovník vodních skaut a vodních jednotek
stanoví pedpis vydaný v psobnosti HKVS.

10.

ídící akty sít VS

(38)

ídící akty sít VS jsou závazné pro všechny leny, výchovné a organizaní jednotky i
inovníky sít VS.

(39)

ídící akty sít VS jsou ve smyslu Organizaního ádu a systemizace Junáka podízeny
ídícím aktm ústedních orgán a OJ Junáka.

(40)

V síti VS rozlišujeme následující ídící akty v poadí od nadízených k podízeným:
a) Usnesení ÚSK,
b) Vyhláška Hlavního kapitanátu VS,
c) Rozhodnutí hlavního kapitána VS,
d) Rozhodnutí krajského kapitána VS a
e) Rozhodnutí okresního zpravodaje VS.

(41)

ídící akty podle l.(40)c), (40)d) a (40)e) mohou být vydány formou pokynu, pokud mají
být dlouhodob platné. V tom pípad jsou nadízeny jednorázovým rozhodnutím píslušné
instance.

(42)

Pro ídící akty sít VS obecn platí pravidla stanovená Organizaním ádem a systemizací
Junáka, a to vetn pravidel ešení pípadných spor. Pípadným odvolacím orgánem je
nadízený orgán sít VS, pro ídící akty ÚSK i Hlavního kapitanátu VS pak VRJ.

10. Pechodná a závrená ustanovení
(43)

ád Vodních skaut byl schválen dne 8. 12. 2007 a nabývá úinnosti dnem schválení.

(44)

Až do píštích krajských volebních sraz kapitán a volebního ÚSK, nejpozdji však do
31.12.2008 zstávají ve funkcích inovníci sít VS ustanovení podle dosavadních pedpis.
Ke dni nabytí úinnosti bžící akty mohou být dokoneny podle dosavadních pedpis i
pokud je to v rozporu s tímto ádem, nejpozdji však do 31.12.2008.

Náelní DK:

Michala K. Rocmanová, akad. mal.

Náelník CHK:

Zdenk Pranl

Starosta Junáka:

Josef Výprachtický
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Vyhláška č. 4/2007 Kapitanátu vodních skautů o volbách__________________
1. Základní ustanovení
1.1 Tato vyhláška o volbách stanoví pravidla pro volby Hlavního kapitanátu vodních skautů
a jeho revizní komise (dále jen HKVS) v souladu se Stanovami Junáka – svazu skautů a
skautek ČR, s Organizačním řádem a systemizací Junáka, s Řádem pro zakládání a
rušení zvláštních jednotek a se Statutem Kapitanátu vodních skautů.
1.2 Přístavy (základní organizační jednotky vodních skautů – dále jen VS) volí své orgány
podle Organizačního řádu a systemizace Junáka, přičemž platí, že kapitáni (kapitánky)
oddílů VS jsou jmenováni s přihlédnutím k doporučení krajského kapitána.
1.3 Přístavy jsou organizačně začleněny do vyšších organizačních jednotek Junáka
(junácké okresy, obvody, kraje). Metodicky jsou řízeny Kapitanátem VS, při vyšších
organizačních jednotkách proto působí zpravodajové VS navržení z řad VS.
1.4 Krajské kapitány (komodory) volí Sněm vodních skautů příslušného Junáckého kraje a
potvrzuje Hlavní kapitanát. Krajští kapitáni jsou členy krajských rad Junáka a HKVS.
2. Volební sněm VS
2.1 Volební sněm (dále jen Sněm VS) se schází zpravidla jednou za tři roky a vždy, když o
to požádá nejméně jedna třetina členů KVS.
2.2 Delegáty Sněmu VS jsou zejména kapitáni a kapitánky registrovaných oddílů VS,
přístavů VS a členové HKVS včetně krajských kapitánů.
Svolavatel může určit poměrný klíč pro počet delegátů Sněmu VS, z určeného počtu
delegátů však musí být nejméně polovina z řad dospělých členů registrovaných oddílů
VS a přístavů VS.
2.3 Každý delegát má jen jeden platný hlas.
2.4 Sněm se usnáší zjevným hlasováním, pokud alespoň čtvrtina přítomných delegátů
nepožádá o tajné hlasování.
2.5 Volby do HKVS se provádějí zásadně tajným hlasováním.
2.6 Sněm je usnášení schopný, je-li přítomna alespoň polovina delegátů.
2.7 Usnesení a volby jsou přijímány prostou většinou hlasů přítomných delegátů.
3. Svolavatel Sněmu VS
3.1 Svolavatelem Sněmu VS je HKVS.
3.2 HKVS je povinen svolat Sněm VS
3.2.1 na konci svého tříletého období nebo nejpozději v období 6-ti měsíců před
konáním Valného sněmu Junáka
3.2.2 je-li k tomu vyzván Náčelníkem Junáka
3.2.3 požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina kapitánů (kapitánek) registrovaných
oddílů VS a přístavů VS
3.3 HKVS svolává Sněm VS nejméně 4 týdny před datem jeho konání, a to zpravidla
oznámením v Kapitánské poště. Jeho svolání oznamuje současně Náčelnictvu Junáka
3.4 Pokud se řádný Sněm VS nesešel v usnášeníschopném počtu nebo se stal neschopným
usnášení před potvrzením výsledku voleb, svolá svolavatel náhradní sněm nejpozději do
dvou měsíců. Tento je schopen usnášení, je-li přítomna alespoň třetina delegátů, a
neplatí pro něj bod 3.3. této vyhlášky. Svolavatel náhradního sněmu je povinen oznámit
konání náhradního sněmu Náčelnictvu Junáka.
3.5 Svolavatel jmenuje kandidátní komisi a dva členy volební komise.
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4. Kandidátní komise
4.1 Pětičlennou kandidátní komisi jmenuje HKVS v dostatečném předstihu tak, aby v ní byly
odpovídajícím způsobem zastoupeny regiony s registrovanými oddíly VS.
4.2 Kandidátní komise shromažďuje písemné návrhy na kandidáty pro volby do HKVS.
Formu návrhu určuje HKVS.
4.3 Kandidátní komise seznamuje po zahájení Sněmu VS delegáty se zprávou o své
činnosti a zejména s obsahem kandidátní listiny. Na její doplnění může přijmout
nejpozději jednu hodinu před zahájením voleb tzv. pilné návrhy z pléna.
4.4 Kandidátní komise ukončí svoji činnost předáním konečné verze kandidátní listiny
volební komisi.
5. Volební komise
5.1 Po zahájení Sněmu VS je volena pětičlenná volební komise tak, že ke dvěma jejím
členům navrženým svolavatelem navrhnou delegáti další tři členy.
5.2 Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou v těchto volbách.
5.3 Ze svých řad volí volební komise předsedu a tajemníka. Předseda volební komise
převezme kandidátní listinu, řídí volby a seznamuje delegáty s výsledky voleb. Tajemník
provádí zápis o volbách a odpovídá za archivaci volebních materiálů.
5.4 Volební výsledek může být napaden písemnou formou v době před usnesením Sněmu
VS z důvodu neregulérnosti průběhu voleb, s příslušným odůvodněním. Protest musí být
předán předsedajícímu sněmu, který s ním neprodleně seznámí sněm. Volební komise
zaujme k protestu stanovisko a seznámí s ním sněm. Následně sněm hlasuje o
předloženém protestu. V případě přijetí protestu většinou delegátů se na napadenou
volbu pohlíží jako by se neuskutečnila a volby je nutno zopakovat.
6. Volby
6.1 Na sněmu proběhne nejprve volba hlavního kapitána (kapitánky), jeho zástupce a
přístavného - hospodáře HKVS. Sněm volí z navržených týmů, ve kterých společně
kandidují dvojice na statutární orgán a jeho zástupce, a případní kandidáti na funkci
přístavného – hospodáře HKVS vybraní kandidátem na statutární orgán. Kandidát na
statutární orgán navrhne vždy právě jednoho kandidáta na svého zástupce, ten musí s
kandidaturou souhlasit. Jeden činovník může kandidovat jako zástupce několika
kandidátů na statutární orgán, případně může i sám kandidovat jako statutární orgán.
Zvolena je ta dvojice na statutární orgán a jeho zástupce, která dostane nejvíce hlasů, a
ten z kandidátů na funkci přístavného hospodáře, který ve vítězném týmu získá nejvíce
hlasů. Kandidát na statutární orgán může navrhnout kandidáty na funkci přístavný –
hospodář HKVS, ti musí s kandidaturou souhlasit.
6.2 Po ukončení volby statutárního orgánu, jeho zástupce a přístavného – hospodáře HKVS
proběhne volba členů revizní komise a případně dalších členů HKVS.
6.3 Výsledek voleb sdělí předseda volební komise sněmu.
6.4 Členy Revizní komise KVS budou zvoleni kandidáti, kteří získají největší počet platných
hlasů.
6.5 Kandidát, který nezískal minimálně dva hlasy, nemůže být zvolen. Ti z kandidátů, kteří
nebyli zvoleni, získávají mandát náhradníka, pokud získali alespoň dva hlasy.
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Vyhláška HKVS o volbách

Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů
7. Kandidáti
7.1 Návrhy na kandidáty může podat písemně HKVS každý činovník vodních skautů
prostřednictvím registrovaného oddílu VS, přístavu VS, krajského kapitána nebo HKVS
7.2 U kandidátů na funkci hlavního kapitána (kapitánky) a jeho zástupce je předpokladem
složená kapitánská zkouška, absolvování lesní školy, nejméně 3 roky činnosti ve vyšší
organizační jednotce, případně v ústředních orgánech Junáka, a občanská
bezúhonnost.
7.3 U kandidátů na funkci přístavného HKVS je předpokladem složená kapitánská zkouška,
nejméně 3 roky činnosti ve vyšší organizační jednotce, případně v ústředních orgánech
Junáka, a občanská bezúhonnost. Podmínka složené kapitánské zkoušky se
nevyžaduje u funkce přístavného – hospodáře.
7.4 U kandidátů na funkci v Revizní komisi KVS je předpokladem členství v Junáku,
vůdcovská zkouška, nejméně 3 roky praxe v oboru souvisejícím s výkonem této funkce
a občanská bezúhonnost.
8. Závěrečná ustanovení
8.1 Jestliže nebyl na základě protestu (viz 5.4) výsledek anulován, vstupuje výsledek voleb
v platnost přijetím potvrzujícího usnesení a platí až do přijetí nového potvrzujícího
usnesení o výsledku nových voleb.
8.2 Zápis o volbách a platné volební materiály jsou po zapečetění uloženy (viz 5.3) do doby
ukončení příštího Sněmu VS. Mohou se otevřít pouze na základě usnesení HKVS
komisí k tomu určenou.
8.3 O výsledku voleb informuje zpravodaj hlavní kapitán VS starostu a Náčelnictvo Junáka.
8.4 Zvolní členové HKVS převezmou svoje funkce včetně agend s nimi spojených.
8.5 Pokud některému ze zvolených členů HKVS zanikne mandát, jmenují volení členové
HKVS na jeho místo náhradníka zpravidla z nezvolených kandidátů předchozího Sněmu
VS na dobu do konce volebního období.
8.6 Volení členové HKVS jmenují na základě návrhů kapitánů registrovaných oddílů VS a
přístavů VS vedoucí pracovních komisí a potvrzují zvolené krajské kapitány.
8.7 Pokud tato vyhláška užívá slovesný tvar pouze v mužském rodě neznamená to, že
danou funkci může vykonávat jen muž a naopak.
8.8 Touto vyhláškou se ruší Volební řád přijatý Kapitanátem vodních skautů v Rybitví dne
13. dubna 2003.
8.9 Tato vyhláška o volbách nabývá platnosti dnem schválení HKVS a účinnosti okamžikem
schválení Kapitanátem vodních skautů.
Změna schválena Kapitanátem vodních skautů v Chroustovicích dne 24. března 2007 a
doplněna Kapitanátem vodních skautů v Praze 19. 4. 2010.
Mgr. Vladimír Cvrček, hlavní kapitán
V souladu s bodem 2.2. Vyhlášky HKVS o volbách určil svolavatel poměrný klíč delegátů na svém zasedání
19. 4. 2010. Delegáty volebního Ústředního srazu kapitánů 2010 jsou:
• volení členové Hlavního kapitanátu vodních skautů
• zvolený nebo jmenovaný krajský kapitán
• delegáti řádně zvolení Krajskými srazy 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).
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přehled funkcí

Přehled funkcí v HKVS a náplň jejich práce
HLAVNÍ KAPITÁN/HLAVNÍ KAPITÁNKA
• navrhuje koncepci činnosti Sítě VS a realizuje usnesení ÚSK
• je statutárem zvláštní organizační jednotky Kapitanát vodních skautů, tj. jednotky, která pro HKVS zastává funkci právnické osoby (hospodaření, pořádání
akcí, jednání s organizacemi, apod.)
• v Náčelnictvu reprezentuje vodní skauty, uplatňuje a prosazuje jejich specifika
(zpravidla je i členem či vedoucím některých pracovních skupin Náčelnictva (pro
zvláštní jednotky, krojová, vyznamenání, apod.)
• svým podpisem parafuje, schvaluje a přijímá odpovědnost za řídící akty (vyhlášky) HKVS, zápisy, dohody, smlouvy, apod.
• vydává rozhodnutí a pokyny jednotkám vodních skautů
• předkládá zprávy Výkonné radě a Náčelnictvu Junáka
ZÁSTUPKYNĚ HLAVNÍHO KAPITÁNA/ZÁSTUPCE HLAVNÍ KAPITÁNKY
• zastupuje hlavního kapitána během jeho nepřítomnosti
• na základě pověření plní samostatně některé dílčí úkoly a povinnosti hlavního
kapitána (kupř. vede jednání HKVS, provádí zápisy, řídí některé komise HKVS,
medializaci, apod.)
• protože je Junák členem WOSM i WAGGGS, platí, že kapitánem je muž nebo
žena, jeho zástupcem pak osoba opačného pohlaví
PŘÍSTAVNY HKVS - VÝCHOVNÝ CHLAPECKÉHO KMENE
• vytváří koncepci a sleduje plnění vodáckých doplňků mladších členů
• vytváří koncepci a sleduje realizaci speciálního vodáckého vzdělávání činovníků
vodních skautů
• k plnění úkolů využívá pracovní skupiny a komise HKVS
PŘÍSTAVNÁ HKVS - VÝCHOVNÁ DÍVČÍHO KMENE
• vytváří koncepci a sleduje plnění vodáckých doplňků mladších členek
• vytváří koncepci a sleduje realizaci speciálního vodáckého vzdělávání činovnic
vodních skautů
• k plnění úkolů využívá pracovní skupiny a komise HKVS
• v praxi tito přístavní úzce spolupracují a protože nejen u VS postupně dochází
ke stírání rozdílů ve výchově a vzdělávání jednotlivých kmenů, vytvářejí koncepci
společně a spíše si oblast působení dělí věkově: jeden zodpovídá za metodiku
skautské vodácké výchovy mladších členů (tj. vodácké doplňky), druhý za činovnické vzdělávání (tj. školy a kurzy) - obdobně jako tomu je u Výkonné rady Junáka
• oba výchovní by měli být členy odpovídajících pracovních skupin Náčelnictva Junáka, případně odborů VRJ

Kdo funkci vykonával
v letech 2008-2010?

Vladimír Cvrček - Vezír

Markéta Babóová Majda

Pavel Bár - Pavlík

Jana Kalčevová - naJa

PŘÍSTAVNY HKVS - ORGANIZAČNÍ
• zodpovídá za organizační stránku sítě VS (registrace, kontakty, skautIS, apod.)
• přímo řídí krajské kapitány, pokud ti nejsou osobně účastni jednání HKVS
• zodpovídá za komise HKVS provádějící přímou vodáckou činnost (lodní, závody)
• v případě nutnosti vystupuje jako tajemník HKVS

Ivan Vokřál - Bimbo

PŘÍSTAVNY HKVS - HOSPODÁŘ
• zodpovídá za řádné vedení účetnictví ZvOJ KVS
• zpracovává rozpočet a zprávu o hospodaření

sestavil Vezír

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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Statut Řádu Stříbrného bobra
Junák – svaz skautů a skautek ČR

Statut - Řád Stříbrného bobra
1. Historie a způsob zřízení
Řád Stříbrného bobra byl založen roku 1921 Hlavním stanem vodních skautů Svazu junáků skautů
Republiky Československé jako skautské vyznamenání pro vodní skauty a byl potvrzen usnesením IV.
valného sněmu Českého Junáka v roce 1990. Rozhodnutím Náčelnictva Junáka na návrh Hlavního
kapitanátu vodních skautů v roce 2003 je skautským Řádem vodních skautů.

2. Instanční postup
Předkladatel návrhu:

organizační jednotka registrující vodní skauty

Schvalovatel návrhu:

sbor nositelů Řádu Stříbrného bobra společně s hlavním kapitánem VS

Udělovatel vyznamenání:

Hlavní kapitán/ka vodních skautů.

Řádový den:

8. červen

3. Udělení
a) Členům Junáka za dlouholetou, minimálně však patnáctiletou soustavnou činnost přinášející rozvoj
českého vodního skautingu na poli organizačním, výchovném, programovém, osvětovém, publikačním.
b) Nečlenům Junáka, za zvláště vynikající zásluhy ku prospěchu vodního skautingu v České republice.
c) ŘSB může být udělen taktéž „In memoriam“.

4. Sbor nositelů
a) Sbor nositelů tvoří 6 nositelů Řádu Stříbrného bobra, 3 sestry a 3 bratři, kteří jsou voleni všemi nositeli
Řádu Stříbrného bobra na svém zasedání, které se koná minimálně 1 x za 3 roky.
b) Sbor nositelů volí ze svého středu představeného sboru.
c) Sbor nositelů řídí představený sboru a svolává jej dle potřeby, nejméně však 1 x ročně.
d) Představený sboru úzce spolupracuje s hlavním kapitánem VS a oznamuje rozhodnutí sboru Hlavnímu
kapitanátu VS.
e) Pokud představený sboru nositelů nositele ŘSB nesvolá v určených termínech nesvolá, učiní tak hlavní
kapitán VS.
f) O udělení řádu rozhoduje sbor a hlavní kapitán jednohlasně, pokud není hlasování jednomyslné, nemůže
být řád udělen.

5. Počet tříd
Řád Stříbrného bobra má jednu třídu.

6. Počet nositelů
Počet udělených Řádů Stříbrného bobra nesmí v jednom roce přesáhnout počet 6. Jinak není počet nositelů
omezen.

7. Oprávnění nositelů
Nositelé Řádu Stříbrného bobra jsou oprávněni účastnit se kterékoliv činnosti a jednání orgánů vodních
skautů a předkládat své návrhy, připomínky a stížnosti ke všem problémům VS.

8. Popis
a) Insignii Řádu stříbrného bobra tvoří plasticky provedený vpravo hledící bobr ze stříbra,
opatřený na
hřbetě polokruhovým ouškem a kroužkem, kterým je provlečena stuha. Šířka plastické figury je 40 mm.
b) Stuha je náhrdelní, 38 mm široká, 700 mm dlouhá, červeno-modro-červená v poměru 9:20:9
c) Stužka odpovídá barevně stuze, má rozměry 38x10 mm. Uprostřed stužky je miniatura bobra ze stříbra.
d) Insignie se nosí na náhrdelní stuze s insignií přes šátek nebo vázanku.
Statut – Řád POŠTA								
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Statut Řádu Stříbrného bobra

9. Závěrečná ustanovení
Statut nabývá platnosti dnem schválení. Schváleno Náčelnictvem Junáka 5. 4. 2003.
Náčelní DK:

Hana Vogeltanzová

Náčelník CHK:

Zdeněk Prančl

Starosta Junáka:

Ing.František Šmajcl

Co víte o Plaňanech?
V roce 1759 byla na náměstí postavena socha sv. Jana Nepomuckého jako dík za uchránění obce
před bitvou u Kolína. O sto let později byla socha přesunuta před
chrám sv. Bartoloměje v Kolíně. V
současné době se pracuje na restauraci a navrácení sochy zpět do
Plaňan.

Víte, že v Plaňanech na náměstí
chybí socha, která tam stávala od
roku 1759? A víte, že zde mají šikmou věž? Ne? Využijte sraz kapitánů k poznávání místních krás!
Z Kolína do Plaňan, které leží
219 metrů n. m., je to pouhých
12 km. Pod tento městys spadají
i obce Blinka, Hradenín a Poboří.
První písemné zmínky o tehdejších
Plaňasech pocházejí z roku 1222,
nicméně oblast byla osídlena už
od mladší doby kamenné. V obci
žije 1608 obyvatel, jejichž průměrný věk je 37,8, jen o kousek méně,
než měří věž starého kostela.

A šikmá věž? Patří novému kostelu a v současnosti je její odchylka
přibližně jeden metr. Čím to je?
Každý správný skaut si to zde v
Plaňanech dokáže zjistit…

Podle informací ze serverů www.
planany.cz a www.planany.eu.
sepsala Liška

FOTO V. KRUPIČKA (www.planany.eu)

KAPITÁNSKÁ POŠTA, METODICKÝ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HKVS
Statut – Řád
bobra
SPECIÁL
PROStříbrného
ÚCASTNÍKY
ÚSK V PLAŇANECH 22. - 24. 10. 2010
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