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Z našich vod
Přes tři jezy
Námořní akademie

Nový HKVS
Programové prohlášení
Představení nového HKVS

úvodník hlavního kapitána

Ahoj,
podzim nám utekl jako voda a
pomalu namísto pádel vytahujeme
brusle či lyže. Od srazu kapitánů
v České Třebové, kde jsme závistivě
pokukovali ven na krásnou jasnou
neděli, jsme se přesunuli přes
plískanice a inverze k adventu a
Vánocům. Přiblížil se tak konec
roku, čas bilancování a hodnocení,
melancholie i radostných očekávání.
Po třech letech jsme si na srazu
volili nový hlavní kapitanát a došlo
ke změně i na postu nejvyšším. Jako
nový hlavní kapitán jsem naskočil
doslova do rozjetého vlaku, dostal
jsem hned datum již předjednané
schůzky kapitanátu, sérii dat jednání
Náčelnictva Junáka a až jsem byl
překvapen, kolik lidí mi najednou
telefonovalo a chtěli něco vědět či
nám vodákům skrze mne oznámit. Asi
už víte, kam tím mířím – k blížícímu
se valnému sněmu Junáka v Litomyšli,
který se odehraje na konci března 2014.
Junák má před sebou pravděpodobně
velmi náročný čtyřdenní sněm, budou
se mj. měnit stanovy organizace. Kdo
z vás se zatím nezačetl či plamenně
nediskutoval s bratry a sestrami na
středisku, v přístavu či na okrese o
„ručení do 100 tisíc“, „vystoupení
z WAGGGSu“ nebo třeba novém
názvu Junáka v rámci předsněmovní
diskuse, tak vězte, že vás to určitě
potká. A je dobré na to býti připraven,
jak říká i naše heslo.
S novým občanským zákoníkem,
který platí od 1. ledna 2014, čekají
všechny nově vzniklé z. s. (zapsané
spolky, tj. od nového roku i Junáka)
různé změny. Předpokládám a
doufám, že mnoho z vás se aktivně
zapojilo a zapojí do krajských
sněmů a že i na valném sněmu

bude dostatečně „modro“. Možná si
říkáte, stejně jako někteří naši roveři,
abych „s tím nevotravoval a řekl
jim, že chceme bejt Junák a zbytek
ať si dojednaj, jak chtěj“. Na jednu
stranu mohou mít pravdu, že třeba
upřesnění skautské výchovné metody
ve stanovách se jich vůbec nedotkne,
ale jiné věci zcela určitě ano. A kromě
toho - jak jinak naučit odrůstající
kormidelníky a rovery starat se o
dění mimo oddíl-školu-facebookový
profil, než vlastním příkladem,
diskusemi na témata, která mohou
zaujmout i je (specielně WAGGGS je
dobrý začátek pro debatu...)?. V této
těsně předvánoční Kapitánské poště
najdete usnesení Ústředního srazu
kapitánů k tématům předsněmovní
diskuse.
Období zamrzlých řek a zasněžených
ledových plání je i doba, kdy
„zahrádkáři brousí a opravují nářadí,
a i jinak se připravují na novou
sezónu“, jak píše můj oblíbený starý
kalendář. Stejně tak i my, když zrovna
nejsme na lyžích či na plesech, bychom
se mohli podívat, kde nám co chybí,
opravit takeláž na plachetnicích,
spravit lavičky a zvelebit klubovny.
Občas také slýchám, že není hlavní
problém s dětmi, ale s vedoucími,
znám to teď aktuálně i z našeho
přístavu, kde se nám rozrostly
žabičky i skauti a byli by potřeba
tak 2-3 vedoucí s kvalifikací. A čas
na začátku nového roku je ideální
pro přihlašování kluků i holek na
čekatelské, zážitkové, lesní, vodní i
jiné kurzy, odrostlejších čekatelů na
vůdcovky a lesní školy. Kurzů je celá
řada a například ty z Moravy mohu
pro Pražáky a jiné Středočechy jen
doporučit (a naopak).
Na závěr mi dovolte popřát všem
kapitánkám i kapitánům, vodním
skautkám i skautům, všem modrým,
hnědým, pruhovaným, v matroskách,
na lyžích i účastníkům snowkajakingu
v Riegrových sadech splněná přání,
asi tak metr sněhu, pevnou vůli
s předsevzetími, nebolavou hlavu
po silvestrovských radovánkách a
v novém roce hodně vody tam, kde
má být!
Cedník
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Kapitánská lesní škola vodních skautů
Ahooooj,
rádi bychom Tě pozvali na
KAPITÁNSKOU
LESNÍ
ŠKOLU
VODNÍCH SKAUTŮ 2014. Škola,
která má dlouholetou tradici,
pořádá tento kurz jednou za
dva roky. Kurz je rozložen do tří
povinných víkendů na vodě a
letní táborové části. Lesní školy
se účastní převážně vodní skauti,
v každém kurzu se ale najde i
několik pěších, kteří se chtějí
naučit vodáckým dovednostem a
získat kapitánský odznak a dekret,
tak aby mohli se svými oddíly
jezdit bezpečně na vodu.
CO SE ZDE NAUČÍŠ?
Kromě základního ovládání
lodi na klidné vodě bude výcvik
probíhat i na cvičném kanále.
Vyzkoušíš si plachtění na pramici

P550, která je k tomuto účelu
skauty využívána. Naučíš se, jak
správně zachraňovat sebe i ostatní
členy posádky, jak číst v kilometráži
a plánovat vodácké akce, základy
meteorologie a mnoho dalšího.
K ČEMU JE TO DOBRÉ?
Po absolvování kurzu a zkoušek
obdržíš kapitánský odznak a
dekret, který Tě opravňuje k
zajištění různých akcí na vodě
– může se jednat o sjíždění řek,
plachtění, závody a další. Dostaneš
od nás také osvědčení instruktora
vodní turistiky, které můžeš využít
i mimo skautskou organizaci. Po
absolvování kurzu budeš umět
předávat ve středisku dál to, co
se zde naučíš. Kromě výcviku
na vodě se zde naučíš i spoustu
nových, a to převážně táborových
dovedností, které můžeš uplatnit
FOTO ARCHIV KLŠVS

nejen při vedení oddílu či táborů.
Poznáš nové lidi, kteří se stanou
Tvými kamarády, a se kterými si
můžeš předávat své zkušenosti.
Pokud Tě naše nabídka zaujala
a chceš se vydat na společnou
plavbu za novými dovednostmi
nejen na vodě, ale nad i pod
vodou, neváhej, a přihlas se na
Kapitánskou lesní školu vodních
skautů 2014! Registrace je již
spuštěna a zbývá již jen několik
posledních míst!
Veškeré
informace
i
přihlášku
nalezneš
na
našich
webových
stránkách:
http://kapitanska.skauting.cz/

Na setkání se těší tým
instruktorů a lektorů
KLŠVS 2014

FOTO ARCHIV KLŠVS

Na činnost Sítě vodních skautů poskytly během roku 2013 dobrovolný desetikorunový příspěvek za každého registrovaného člena následující přístavy a oddíly:
533.01
218.02
219.10
21A.02
323.09
425.03
615.04
216.07
214.09
214.02
310

3.OVS SVITAVY
přístav Modrá flotila Nymburk
přístav „RETRA“ Brandýs nad Labem
středisko Lesní Moudrost Dobřichovice
přístav „OMAHA“ Plzeň
5. oddíl VS Kon-Tiki Louny
přístav Racek Žďár nad Sázavou
přístav Modrá kotva Liběchov
9. přístav Kolín
2. přístav Poutníci Kolín
VS Jihočeského kraje

360 Kč
910 Kč
470 Kč
420 Kč
1 200 Kč
220 Kč
950 Kč
440 Kč
700 Kč
570 Kč
4 210 Kč

Zvláštní příspěvky na činnost KVS zasílejte na účet KVS 2300183549/2010 (FIO banka a.s.) pod variabilním symbolem
(pro rok 2013) 93xxxyy, kde xxxyy je číselný kód označující číslo okresu a přístavu (střediska).
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Podzimní sraz K + K
Před asi dvěma měsíci se
praktická škola v České Třebové
stala svědkem zajímavého setkání.
Sjelo se zde pár desítek lidí, které
by nezávislý pozorovatel mohl
nazvat „ňácí divní modrokošiláči“.
No, asi by nebyl zrovna daleko od
pravdy – proběhl zde podzimní
sraz K+K.
Měsíce ale plynou a vzpomínky
se pomalu (ale jistě) ztrácejí
v nenávratnu, což mi jistě pořádně
ztíží práci na této reportáži
(z franc. reporter – žurnalistický
literární útvar, který má za úkol
popsat a zobrazit skutečnost
na základě konkrétních faktů,
většinou získaných přímou účastí
nebo pozorováním – pozn. pro
nečeštináře). Přesto se však budu
snažit, abych co nejpřesněji
popsala zásadní i méně zásadní
(ale o to více legrační) okamžiky,
které nám sraz přinesl.
Na hodinu a půl dlouhou
kodrcavou cestu vlakem z Ostravy
do České Třebové plynule navázala
dvacet minut trvající hororová
stezka na místo konání srazu přes
území, kterému je lepší se vyhnout
raději i ve dne. Nebyla nouze o
strašidelné podchody s vrzajícími
schody (a blázna, který leká na
jejich vrchu), poblikávající pouliční
lampy, podivné zvuky vycházející
z každého druhého keře u cesty a
další prvky, na které jsme zvyklí
spíše u Alfreda Hitchcocka nebo
Stephena Kinga. Na konci této
cesty byl buzerplac před školou
a ti, kteří zde živí došli, se mohli
zaregistrovat, ubytovat a naházet
do sebe něco proviantu. Pro ty více
živé pak byla připravena ještě hra,
při níž bylo účastníkům umožněno
cestovat v čase (alespoň název to
sliboval).
Dopoledne následujícího dne
se neslo ve vzdělávacím duchu

Česká Třebová, 18. – 20. 10. 2013

a nebylo to jen tím, že se sraz
odehrával
na
půdě
školy.
Nicméně vše probíhalo tak, že
jedna polovina prvně slyšela,
co už měla vědět předtím, než
na sraz jela, a druhá polovina si
FOTO MARTINA ADAMOVÁ - SEPKA

jen utřídila to, co už si předtím
přečetla a nastudovala. Když už
to pak všichni pěkně uměli, mohli
o tom v druhé části programu
diskutovat. Jsme sice všichni
civilizovaní lidé, ale slovo diskuze
občas mluví za vše a podle toho
taky někdy naše výměny názorů
vypadaly. Na druhou stranu nutno
podotknout, že levelu „parlament“
jsme nedosáhli.
Abych ale splnila slib daný na
konci druhého odstavce, přihodím
jeden opravdu zásadní moment.
To se několik z nás rozhodlo
udělat něco pro své zdraví a vyšli
si na čerstvý vzduch na rozhlednu
Kozlov. Zbytek se sešel v tělocvičně
a tam dospěl k dohodě, že nás
modrokošiláče místo arabského
politického činitele Vezíra bude
vést člověk, kterému všichni říkají
podle kuchyňské potřeby sloužící
k cezení špaget - Cedník. Vše by
vyvrcholilo dramatickým trháním
Vezírovy textilie, kdyby v tom všem
nesehrál malou, ale důležitou
úlohu suchý zip. Suma sumárum:
Král je (vlastně není) mrtev – ať
žije král!
Večer všichni shodili modré
košile a „nahodili obleky“.

Společenský sál v České Třebové
se během chvíle změnil v lokál
na Sicílii, kde si Al Caponeho
mafiánští
kumpáni
dávají
Manhattan a pokuřují doutníky.
Pobavili se i vystoupením cowboye,
při němž létaly vzduchem mimo
biče i papíry, podtácky, květiny,
patrony,… Za zmínku stojí i další
zásadní okamžik – vylití půlky
láhve šampaňského na novou
Vezírovu knížku.
Druhý den začal „těžkým ránem
mafiánovým“ a kontinentální
snídaní. Ti co nebyli po večerním
(+
ranním)
mafiánském
dostaveníčku moc zmoženi, pak
pokračovali v diskuzi, a jelikož
to byla drtivá menšina, tak se
argumentace – až na pár výjimek –
táhly velmi poklidně. Vše pak bylo
završeno dýchánkem v tělocvičně,
kdy se ruce všech zvedaly a
zase padaly jak závory u velmi
frekventovaného
železničního
přejezdu.
Po vydatném obědě si pak
porůznu lidé pakovali svých
pět švestek a opouštěli školu
mačkajíce
mnoho
rukou,
objímajíce mnoho lidí a slibujíce
si opětovné brzké shledání, a to
především na následujícím jarním
modrokošiláckém srazu…
Simona Zatloukalová - Koblížek
Přístav Eskadra Ostrava
FOTO MARTINA ADAMOVÁ - SEPKA

Jarní sraz – Karlovy Vary – 4. - 6. 4. 2014
KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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Poslední měsíce, dny a hodiny HKVS
Poslední měsíce práce HKVS
se nesly v duchu příprav voleb,
předsněmovní diskuze a předání
některých funkcí. Bylo tedy potřeba
dokončit mnohé z rozdělaných
úkolů.

VZDĚLÁVÁNÍ
Povedlo se prodloužit akreditaci
pro
udělování
kvalifikace
instruktora vodní turistiky až
do roku 2016. Při té příležitosti
se rozšířil seznam zkušebních
komisařů. Dále byl zakončen kurz
Záchranář III. Naopak organizace
setkání
vzdělavatelů
byla
přenechána novému HKVS, stejně
tak realizace případného zapojení
se do e-learningu v Junáku.
Probíhala jednání o příštím
ročníku kapitánské lesní školy a
o Navigamu, kdy se HKVS snažil

zajistit pro obě významné akce
přípravný tým.

BEZPEČNOST
Dále byla dokončena a schválena
vyhláška HKVS o bezpečnosti,
která doplňuje již dříve vydanou
směrnici VRJ. Také se povedlo
navázat spolupráci se státní
plavební správou, která nabízela
zajímavé programy pro letní
tábory. Přidali jsme nějaké nové
články do sekce Na vodu, která
má fungovat jako osvěta pro
nevodáckou veřejnost. Její další
rozvoj bude na novém obsazení
HKVS.

VÝCHOVA
Ve výchovné oblasti zbývá
dokončit vodácké odborky, kde
teď práce visí spíše na pracovní

skupině, která má na starosti celý
projekt odborek. Dále program
pro předškoláky a metodiku
k vodáckým doplňkům. Program
pro vlčata a žabičky ale podpoří
nově vydaná knížka příběhů Čolka
a Žabky.

DALŠÍ
Rozdělaným projektem zůstalo
hodnocení kvality HKVS, kde
jsme se posunuli do fáze hotové
kostry kritérií, ale zbývá definovat
jednotlivé úrovně. V neposlední
řadě začala příprava účasti českých
zástupců na příštím Eurosea, které
se bude konat v Bruggách.
Nezbývá nám tedy než popřát
novému
složení
hlavnímu
kapitanátu mnoho štěstí a nadšení
pro další práci.
Liška

První zasedání nového HKVS
30. 10. 2013 od 17:00 se poprvé
sešel nový HKVS společně se
starým HKVS, bodů v programu
bylo
mnoho,
přinášíme
to
nejdůležitější.
Nejprve bylo zapotřebí oficiálně
vyřešit pořadatele Navigamu
- HKVS pověřil přístav Sedmička
Pardubice
organizačním
zajištěním a přístav Eskadra
Ostrava programovým zajištěním
Navigamu 2015.
Dalším bodem byl program
na vánoční zasedání na Tortuze.
Je třeba připravit zhodnocení

minulého
programového
prohlášení a sestavit programové
prohlášení na toto období.
Jednali jsme také o Kapitánské
lesní škola, Námořní akademii
a jarním srazu. KLŠ a NA pošlou
projekty. HKVS schválil zkušební
komisi čekatelských zkoušek NA
pod vedením Vezíra (Vladimíra
Cvrčka). Řešili jsme místo a
termín jarního srazu, který by
měl být po valném sněmu a
nejlépe ještě před Velikonocemi.
JARNÍ SRAZ BUDE 4. - 6. 4. 2014
V KARLOVÝCH VARECH.

Dále se jednalo o ustavení nebo
potvrzení předsedů komisí HKVS. O
vedení závodní a lodní komise má
zájem Chiaksee (Michal Kalčík) a už
začal pracovat. Výchovnou komisi
povedou společně výchovní HKVS
Slunda (Tomáš Litera) a Pumpa
(Zuzana Pozlovská). O pokračování
v hospodářské komisi má zájem
Pytlík (Michal Kordík).
Výroční zpráva má být hotová do
konce března, pro krajské kapitány
do konce ledna.

Kulda

Programové prohlášení

Hlavního kapitanátu vodních skautů 2014 - 2016
I. ŘÍZENÍ SÍTĚ VODNÍCH SKAUTŮ
• Iniciovat setkání a komunikovat
s krajskými kapitány, aby oni
dále mohli spolupracovat
s oddíly VS a tlumočit potřeby

sítě HKVS.
• Podílet se na předsněmovní
diskuzi a realizaci výstupů
Valného sněmu Junáka 2014.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

• Nabízet nejmladší činovnické
generaci možnost spolupráce na
dílčích úkolech v rámci sítě VS.
• Revidování aktuálnosti vyhlášek
HKVS.
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II. VÝCHOVNÝ PROGRAM
• Pokračovat ve vodácké adaptaci
Nového programu - dokončit
vodácké odborky, vytvořit
program pro předškoláky, popř.
reagovat na novinky v této
oblasti
• Podporovat používání vodáckých
doplňků v oddílech - dokončit
metodiku k práci s vodáckými
doplňky, vytvořit další podpůrné
materiály, které by motivovaly a
usnadňovaly práci s nimi (např.
vytvoření samolepek průvodců
stezkami z vodního prostředí,
databáze aktivit na plnění
vodáckých doplňků, apod.)
• Propagovat vytvořené nástroje
a materiály k vodáckým
adaptacím Nového programu
- dokončit leták k vodáckému
Novému programu, zajistit
reklamy v KP a bannery na
webu HKVS, dbát na to, aby
účastníci vzdělávacích kurzů
VS měli možnost se s materiály
seznámit, popř. si vyzkoušet
práci s nimi.
• Zajišťovat metodickou podporu
prostřednictvím spolkových
časopisů a Kapitánské
pošty - dbát na pravidelné
vycházení metodických článků
v Kapitánské poště a na webu
www.skaut.cz/navodu, udržet
prostor pro vodní skauty ve
spolkových časopisech (ať již
v podobě Mod/krých stránek,
článcích s vodáckou tématikou
či vodáckých soutěžích).
• Zapojovat vodní skauty
do pracovních skupin
Junáka - udržet zástupce
v těch současných a u nově
vznikajících posoudit, zda je
zapotřebí vodáckého pohledu,
a popř. zajistit zástupce VS.
III. VZDĚLÁVÁNÍ
• Podporovat vodácké vzdělávací
kurzy (pomoc s tvorbou
projektů, se zkvalitněním
vzdělávacího programu,
nabídka dalšího vzdělávání
instruktorů, apod.).

• Zajistit sjednocení obtížnosti pro
absolvování vodáckých zkoušek
mezi jednotlivými pořadateli.
• Zajistit prodloužení akreditace
Instruktor vodní turistiky.
• Podporovat skládání kapitánské
zkoušky a zkoušky vodáckého
minima formou kompetenčních
profilů: dokončit příručku ke
kapitánské zkoušce a připravit
podpůrné e-learningové kurzy.
• Nadále podporovat skládání
kapitánské zkoušky také
distanční (modulovou) formou.
• Zabezpečit kvalitní vzdělávací
program jako hlavní součást
srazů vodních skautů, jejich
dostatečnou propagaci a
atraktivitu.
• Určit podmínky, za kterých
mohou pořadatelé akce určené
pro vodní skauty anebo mající
vodácké zaměření, získat
pověření (od) HKVS k pořádání
takové akce.
• Vše chceme realizovat
s pomocí pracovních skupin a
dobrovolných spolupracovníků
z řad vodních skautů.
IV. HOSPODAŘENÍ
• Udržet hospodaření Kapitanátu
vodních skautů (dále jen KVS)
s vyrovnaným rozpočtem.
• Transparentní vedení
hospodaření KVS.
• Revidovat pravidla
pro hospodaření v KVS.
• Revidovat problematiku výběru
tzv. zvláštních příspěvků.
• Vytvořit pravidla pro pořádání
akcí účtovaných pod KVS.
• Zajišťovat centralizované
zprostředkování nákupu
materiálu pro oddíly vodních
skautů.
• Prostřednictvím lodní komise
dořešit pronajímání lodě
Severka, zkompletovat
dokumentaci k její výrobě a
propagovat prodej mimo síť
vodních skautů.
• Prostřednictvím hospodářské
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komise hledat další zdroje
pro financování aktivit VS
a analyzovat dlouhodobé
hospodářské potřeby oddílů
v síti VS.
V. KOMUNIKACE A PR
• Nadále posilovat povědomí o
metodické úloze sítě VS, zajistit
tok informací ke všem oddílům
VS a všem zájemcům o vodácké
dění.
• Vytvořit a realizovat v
návaznosti na Junáka
jednotnou grafickou podobu
komunikačního stylu sítě
vodních skautů, a to pro:
- webové stránky HKVS,
vodni.skauting.cz
- webové stránky vodáckých
vzdělávacích kurzů a akcí
(3jezy, Kapitánská LŠ a další)
- webové stránky jednotlivých
oddílů (šablony pro CMS)
- dokumenty a materiály
• Posilovat pozici vodních skautů
na internetu jako autority
v oblastech vodáckých sportů,
jachtingu a bezpečného pohybu
na vodě a v jejím nejbližším
okolí.
• Komunikovat se zástupci
zahraničních VS, vzájemně se
informovat o své činnosti a
akcích.
• Pravidelně informovat o činnosti
a výsledcích práce HKVS.
• Podporovat jednotky VS ve
zkvalitnění vlastní prezentace,
komunikace a PR.
• Nadále vydávat Kapitánskou
poštu, zajistit pro ni stabilní
vydavatelský tým a nadále
ji obsahově i tematicky
zkvalitňovat.
• Adekvátní prezentace sítě
vodních skautů na sociálních
sítích.
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Odcházení
Děkuji těm,
kdo byli mými předchůdci
v HKVS, za možnost již pár dní
po 17. listopadu 1989 pracovat
na obnovení sítě vodních skautů,
tehdy ještě s malým „s“. Byl
jsem tehdy mezi úctyhodnými
jmény padesátiletým cucákem,
kterého přizvali, aby měli rychlé
kontakty s těmi, kteří měli „nějak
přežívající“ nebo naopak rychle se
obnovující oddíly vodních skautů.
V tehdejším kapitanátu byla
jména jako Jiří Hold – Amateur,
Otokar Randák – Oskar, Vlasta
Páleníková, Jiří Zámečník – Taote,
ale též dnes trochu pozapomenutí
Jiří Kostkan, Josef Heřmánek –
Medvěd s ženou Evou – Želvou,
již hodně nemocný hlavní kapitán
Josef Štok zastupovaný a pak
nahrazený Zdeňkem Hájkem –
Jackem.
Děkuji jim,
že mne naučili opakovat definici
vodního skauta od Josefa Štoka:
„Vodní skaut je především skaut
vodní.“
Děkuji jim,
že po obnově srazů kapitánů, kdy
jsme se potkávali ti šedivější i ti
holobradí (a holobradé) vymysleli
setkávání i oddílů a přiměli mne
realizovat tuto myšlenku jako
navigamus (tehdy ještě slovo
nesklonné, převzaté z latiny –
navigo, navigare).
Děkuji těm,
kteří mi později dali důvěru a
zvolili do funkce u českých vodáků
nejvyšší.
Děkuji
desítkám
kapitánů
a kapitánek, kteří dokázali
nabídnout víc, než vedení
vlastního oddílu či přístavu a
postupně působili jako přístavní
HKVS, krajští kapitáni (komodoři),
vedoucí komisí a pracovních
skupin.

Děkuji těm,
kteří, když se od Junáka část
členů odštěpila a nabízela
kolektivní
členství
vodním
skautům, se dokázali rychle sejít
na mimořádném sněmu VS,
vyslechnout názory a argumenty
protistran a pak oslovit hlavní
kapitanát: „My jsme si vás zvolili,
protože máte naši důvěru. Proto
bude tak, jak rozhodnete vy.“
Děkuji těm,
kdo mi umožnili předložit
Náčelnictvu a později schválit
Řád vodních skautů a zakotvit tak
naše romantizující i metodické
zvláštnosti
v
oficiálních
dokumentech Junáka.
Děkuji těm,
kteří připravili a realizují
moderní vodácké doplňky stezek
od vlčat a žabiček až po odborné
vzdělávání činovníků.
Děkuji těm,
kteří, když před pár lety srazům
kapitánů hrozilo, že se stanou
„abiturientskými večírky“ bez
valného zájmu nejmladší generace
vodáckých
dospělých,
našli
způsob, jak spojit nutná jednání
s přitažlivým doprovodným i
vzdělávacím programem. I jim
děkuji za aktivitu, když v rámci
přípravy nových Stanov Junáka
mohlo dojít k zpětnému povržení
našeho názvosloví, zvedli takovou
lavinu připomínek, že mne
náčelník Číča vyzval: „Vezíre, už
tu kampaň zastav, kdykoli otevřu
počítač, teče z něj voda.“ Nebyla
to kampaň, byl to silný pocit
sounáležitosti.
Děkuji těm,
kteří, když jsem usoudil, že
kormidlo v rukou vetchého starce
by mohlo plavidlo vodních skautů
spíše zdržovat, než vést po vytčené
trase, po mně nastoupili na
kapitánský můstek.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

FOTO JAN MRKOS - HONDZIK

Děkuji novému kapitanátu,
že podle svého programového
prohlášení povede vodní skauty
již dříve vytčeným směrem, ale
rychleji, moderněji a efektivněji a
přitom nezapomene, že skauting,
vodní zvláště, je výchova, ale
výchova hrou.
Děkuji těm,
kteří si všimnou, že být vetchým
starcem se zase až tak necítím a
mohu-li být někde prospěšným,
tak jím být musím. Proto jsem
Valnému sněmu Junáka nabídl
svou kandidaturu na funkci člena
NJ.
Děkuji těm delegátům VSJ,
kteří mne případně svým hlasem
podpoří.
Děkuji,
že jsem mohl, mohu a budu moci
být skautem vodním.

Vezír
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Cedník – David Svoboda (nar. 1978)
hlavní kapitán VS
SKAUTING
• 2013 palubní 4. oddíl VS Albatrosové Praha 3
• 1996 – 2012 kapitán 4. OVS Albatrosové
• 1997 – 2002 krojová komise VS a ÚRJ
• 2000 Rovermoot v Mexiku
• 1999 Kapitánská lesní škola VS
• 1989 spolu s oddílem po revoluci návrat do
4. přístavu Jana Nerudy Praha 3
KVALIFIKACE
• Kapitánská zkouška
• Záchranář II. VZS ČČK / Mistr plavčí
• Záchranář na divoké vodě
• Potápěč CMAS P*
JAZYKY
• Angličtina
• Francouzština
• Ruština

Kromě pomáhání ve 4. přístavu v Praze a spravování základny Korno na Berounce jezdím na vodu, lezu do jeskyní, hraju český lakros, pomáhám občas na lesních školách
a kurzech s vodní záchranou a tak vůbec. Často někomu
roubuju, řežu či pomáhám sázet ovocné stromoví. Jsem
známý tím, že dokážu všechno krásně konstruktivně zkritizovat.
ZAMĚSTNÁNÍ
Pracuji jako vysokoškolský učitel na Přírodovědecké fakultě UK v Praze, kde jsem také studoval (RNDr. Ph.D.).
Mým oborem je botanika-mykologie a zajímám se hlavně o lišejníky a jejich vztah k prostředí a mj. znečištění
ovzduší. Mimoto jsem si dodělal kvalifikaci pro učitelství
pro střední školu obor biologie.
FOTO DAVID WARAUS - JUPP

FOTO ŠTĚPÁN OBDRŽÁLEK

Kulda – Jana Karaová roz. Musilová (nar. 1981)
zástupkyně hlavního kapitána VS
SKAUTING
• 2010 – dosud práce v přípravném týmu
závodu Napříč Prahou – přes tři jezy –
ceny pro vítěze, sponzoři, články
• 1998 – 2003 práce ve vedení oddílu – příprava programu pro žabičky a skautky
• 1999 Kapitánská lesní škola VS, kapitánská
zkouška
• 1993 vstup do 5. oddílu vodních skautek
Mladá Boleslav
JAZYKY
• Angličtina
• Španělština
• Ruština

ZAMĚSTNÁNÍ
• 2012 – dosud mateřská a rodičovská dovolená
• 2010 – 2012 učitelka na Malostranském gymnáziu a
Malostranské ZŠ (chemie a související semináře a
laboratoře), Praha
• 2006/2007 učitelka chemie na ZŠ a gymnáziu, Lauderovy školy, Praha
VZDĚLÁNÍ
• 2006 – dosud doktorské studium – Univerzita Karlova
v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické
chemie; doplňkové pedagogické studium – chemie,
Katedra učitelství a didaktiky chemie
• 2001 – 2006 magisterské studium – Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, obor Ochrana
životního prostředí studijního programu Chemie a
technická chemie

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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FOTO ŠTĚPÁN OBDRŽÁLEK

FOTO MARTINA ZÝKOVÁ

Hvězdář – Jan Fischer (nar. 1979)
hospodář
SKAUTING
• od 2011 člen revizní komise Pražského kraje
ABS
• od 2011 hospodář 5. střediska Modřany
• od 2010 přístavný HKVS – organizační
• od 2009 pořadatel závodu Přes tři jezy
• 2007 – 2010 zástupce vedoucího 5. střediska
Modřany
• 2003 – 2010 výchovný zpravodaj 5. střediska
Modřany
• 2002 – 2008 vůdce smečky vlčat 75. oddílu
Derwen
• 2000 vstup do Junáka
FOTO MEGY - MARTIN GREGOR

KVALIFIKACE
• Kapitánská zkouška
• Záchranář III. VZS ČČK / Plavčík
• Potápěč IANTD OWD
ZAMĚSTNÁNÍ
• od 2012 odborný asistent na PřF UK v Praze, katedra
analytické chemie
• 2006 – 2012 vědecký pracovník Univerzity Karlovy
v Praze, Přírodovědecké fakulty, Katedra analytické
chemie.
• 2009 učitel chemie na Gymnáziu Christiana Dopplera
• 2005 Asistent technologického výzkumu v Centru pro
bioelektroniku a biosenzory, Arizona State University
(Phoenix, USA)
FOTO DAVID SVOBODA – CEDNÍK

FOTO EVA SVOBODOVÁ
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Pumpa – Zuzana Pozlovská (nar. 1987)
výchovná zpravodajka
SKAUTING
• od 2010 výchovná zpravodajka HKVS
• léto 2010 – dobrovolnice ve skautském světovém centru WAGGGS – Pax Lodge
(Londýn)
• 2007 – 2010 členka revizní komise ORJ Mělník
• 2006 – 2010 redaktorka www.teepek.cz
• od 2004 postupně organizátorka, lektorka a
instruktorka ČLK VS Námořní akademie
• 2003 – 2012 vedoucí, později kapitánka 1.
OVS Atlantida Neratovice
• 1995 vstup do Junáka

KVALIFIKACE
• Instruktorská (2012)
ZAMĚSTNÁNÍ
• od ledna 2014 – Sales Support v cestovní kanceláři
s luxusními zájezdy
• 2011 – 2013 – finanční referentka
FOTO PETR NĚMEC - ZIP

FOTO ARCHIV PUMPY

Slunda - Tomáš Litera (nar. 1988)
výchovný zpravodaj
SKAUTING
• Do skauta jsem nastoupil v roce 2004 a od té
doby to jde se mnou z kopce…
• Mým domovským přístavem je 2. přístav
Poutníci Kolín, kde také působím jako přístavný.
• 2005 – 2007 – zástupce vůdce oddílu Galeje
• 2007 – 2010 – vůdce oddílu Galeje
• od 2010 – zástupce kapitána přístavu
• od 2010 – výchovný zpravodaj přístavu
• od 2013 – tajemník přístavu
• od 2013 – výchovný zpravodaj HKVS
KVALIFIKACE
• 2005 – Čekatelská zkouška
• 2009 – Vůdcovská zkouška (VK Pavučina)
• 2005, 2009 – Zdravotnický kurz
(ČČK a ZDrSEM)
• 2010 – Kapitánská zkouška
• 2013 – Instruktorská kvalifikace
• 2010 – IVT

ZAMĚSTNÁNÍ
• Maturoval jsem na 4letém gymnáziu v Kolíně.
• Nepodařilo se mi vystudovat Fakultu informačních
technologií na VUT v Brně. Ale nevěším hlavu a studuji
dále na PEF ČZU v Praze.
• Sem tam jsem si přivydělával vším možným – od práce
ve výškách až po správu sítí a počítačů.
• Nyní pracuji jako vývojář zpravodajského serveru
Aktuálně.cz a k tomu mi visí na krku ještě pár skautských webů jako vodni.skauting.cz, 3jezy.skauting.cz či
www.poutnicikolin.cz
ZÁJMY
• Divoká voda (kajak), počítače a programování, kolo,
běh, lyže, prostě pohyb a příroda obecně.
ČÍM SE NECHÁ PODPLATIT
• Mám hrozně rád mléčnou studentskou pečeť.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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FOTO ARCHIV SLUNDY

FOTO ARCHIV SLUNDY

Bobr – Hana Dejmková (nar. 1981)
člen revizní komise
SKAUTING
• od roku 2010 hospodář závodu Přes tři jezy
• od roku 2010 vůdce 30. střediska Jiskra
• od roku 2008 člen Vodáckého klubu skautů
z Modřan
• 2002 vstup do 139. oddílu Berušky (30. středisko Jiskra, Praha 6)
• 1999-2001 vůdce 265. oddílu Evatakanta,
Modřany
• 1999 složená vůdcovská zkouška
• 1990 vstoupila do Junáka, složen skautský
slib
ZAMĚSTNÁNÍ
• odborný asistent na PřF UK v Praze, katedra
analytické chemie

FOTO ARCHIV KLŠVS

Vodácké desetikoruny k 14. prosinci
„Vodáckou desetikorunu“, zvláštní příspěvek na provoz Sítě VS,
odesílá přístav VS nebo oddíl VS
prostřednictvím svého střediska
po registraci, zpravidla do jarního
srazu. Příspěvky ve výši 10 Kč za
registrovaného člena se posílají na
účet KVS 2300183549/2010 pod
variabilním symbolem (pro rok
2013) 93xxxyy, kde xxxyy je číselný
kód označující číslo okresu a přístavu (střediska). V případě platby
za více předchozích let je variabilní
symbol 90xxxyy.
Příspěvky je možné zaplatit i hotově na srazech kapitánů.
Za všechny „vodácké desetikoruny“ zaslané v duchu hesla „vodáci
sobě“ děkujeme.

Stav zaplacených zvláštních příspěvků na rok 2013: kruhové grafy ukazují podíl zaplacených a nezaplacených příspěvků v kraji.
Modré pole označuje příspěvky zaplacené, červené nezaplacené.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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NÁMOŘNÍ AKADEMIE 2013
Tak, a je už to za námi. Bohužel.
To, čeho jsme se tak obávali a na
co jsme byli zároveň tak zvědaví.
NÁMOŘNÍ AKADEMIE 2013. Bylo
to těžké, ne, že ne. Obzvláště
první dny jsme měli co dělat se
zvykáním si na drsnější režim.
Občas jsme toho všichni měli plné
zuby, ale o to raději bychom se
nyní vrátili.
Námořní Akademie nám totiž
dala
něco
nevyčíslitelného.
Připravila pro nás program plný
zvratů a různých her, kde jsme
pokořili naše dosavadní hranice,
co ještě můžeme zvládnout, ale
co víc, získali jsme v životě to
nejdůležitější - perfektní přátele.
Bezvadné lidi z celé republiky,
o kterých víme, jak se chovají
v krizových situacích, a že by byli
schopni nám v případě nouze
pomoci. Kamarády, které za těch
pár dní známe skoro jak své boty
a v kterých mnoho z nás objevilo,
dá se říct, takovou naši druhou
rodinu. S novými přáteli jsme
získali i novou chuť a energii do
skautingu.
Po devíti dnech a dvou
podzimních víkendech se většina
z nás vrátila plna nápadů, co

s dětmi dělat, a se složenou
čekatelskou zkouškou, zároveň
však poměrně zklamaná, že ten
nádherně strávený čas již skončil.
Víme ale, že aspoň s částí se vždy
potkáme na skautských akcích a
i proto se i na tyto akce budeme
těšit daleko více než dříve. Někteří
z nás možná i chtěli se skautem
skončit, ale díky NA 2013 si to
rozmysleli, protože je prostě
řečeno „nakopla do života“. Pro ty,
co si myslí, že je to pouze o fyzické
zdatnosti, tak není. Samozřejmě,
fyzicky náročných her a aktivit
není pomálu, ale aspoň pro mě
to bylo převážně o poznání sebe
sama, překonání se a vlastně
uvědomění si, proč chodím do
skautu, proč jsem skautka a proč
tomu chci i v budoucnosti věnovat
svůj volný čas. Takhle zpětně
ani nechápu, jak jsme všechny
ty aktivity mohli za těch pár dní
stihnout. I když nejspíš, protože se
neustále něco dělo a když zrovna
byl čas mezi nějakými aktivitami,
tak z nás byli povětšinou kadeti
v poklusu, či jsme dělali náklon,
aby se loď Walrus nepotopila.
My, kadeti, jsme však nebyli
jedinými obyvateli lodě. Kromě
FOTO PETR NĚMEC - ZIP

FOTO PETR NĚMEC - ZIP

FOTO PETR NĚMEC - ZIP

nás se plavilo pár bocmanů,
kteří usměrňovali naše chování
na lodi a provázeli tím, jak to na
Walrusu chodí. Také nesměli
chybět důstojníci, kteří nás mimo
jiné nasměrovali do našeho
skautského i „normálního“ života
přednáškami.
Námořní Akademie byla jeden
z nejsilnějších zážitků v mém
životě. Moc děkuju všem, kteří
se zúčastnili, protože každý zde
měl svoje místo a bez něj by ta
skládačka nebyla úplná. Doufám,
že i všechny další ročníky si to
užijí, tak jako my letos a věřím v to.
Jestli tedy váháte, zda se na NA
2014 přihlásit, má rada zní, JDĚTE
DO TOHO, NEBUDETE LITOVAT! :-)

Kateřina Zítková - Kačka

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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PŘES TŘI JEZY

aneb pohled na Prahu z hladiny Vltavy
FOTO JAN POHŮNEK - PŘEBRAL

Je sobota 28. září 2013 po
9. hodině ranní, hustá mlha nad
Vltavou se pomalu rozestupuje a
vycházející slunce slibuje krásný
zářijový den. Na Císařský ostrov
se tou dobou scházejí závodníci
i nadšenci z celé republiky na
tradiční závod „Napříč Prahou
- přes tři jezy“, který organizují
skauti ze střediska Dvojka Praha.
Závodí se na 6,5 kilometru
dlouhém úseku mezi Císařskou
loukou a Štvanicí v kategoriích
rozdělených podle věku a plavidel
závodníků. Na trati tak budou
k vidění pramice, kajaky, kanoe,
pálavy, rafty a také paddleboardy.
Před startem je třeba se
odprezentovat,
vyslechnout
pokyny organizátorů, občerstvit
se a pak už se jen včas připravit.
Před 10. hodinou už se na
startovní lajně rovná první závodní
vlna. Organizátoři vyvolávají
jednotlivá startovní čísla, hlavní
startér Sten bere do ruky startovací
pistoli… PRÁSK! Rána jak z děla. A je
odstartováno! Závodníci usilovně
pádlují na prvním rovném úseku
za sborového volání “hop”, aby
sladili svoje záběry. A za chvíli už

je tu první jez, zvaný Šítkovský.
Stav vody na Vltavě je dnes
nízký, většina plavidel tedy nemá
problém jez sjet a pokračovat
dál. Na Staroměstském jezu nad
Karlovým mostem už je situace
horší, otevřené lodě nabírají
spoustu vody, musejí vylévat a
ztrácejí drahocenný čas. Třetí
v pořadí, Helmovský jez na

Štvanici, který má vůbec nejdelší
šlajsnu v ČR, je letos k závodníkům
shovívavější než v jiných letech,
voda lehce houpe, ale projet se
dá bez problémů, a tak mohou
všichni pospíchat do cíle.
Mezi 10. a 11. hodinou jsou
postupně vypuštěny na trať
všechny kategorie závodníků.
Teprve potom se dočkají i rekreační
vodáci, kteří si závodní trať chtějí
projet odpočinkovým tempem.
Nutno podotknout, že ve volném
splutí se lodí koupe daleko víc než
při závodě a záchranáři mají plné
ruce práce.
V cíli pak čeká na všechny
účastníky občerstvení a vyhlášení
vítězů. „Nejprestižnější, i když se
to nezdá, je roverská kategorie,
protože jí jezdíme jako memoriál
Hugo Sedláčka, což byl jeden
z činovníků vodních skautů, který
byl zastřelen v roce 1945.“ popisuje
Vezír, hlavní kapitán vodních
skautů, historické souvislosti. Tuto
kategorii letos vyhrál přístav Ralsko
Mimoň ve složení Žigul, Stopař,
Tygr, Plejtvák, Roumen s časem
39:15. Zkušený šestinásobný
účastník závodu Ludva z oddílu

FOTO HELENA KŘENKOVÁ
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Vydří stopa Vysoké Mýto, který
vybojoval se svou posádkou
2. místo, závod komentoval slovy:
„Skončili jsme bohužel druzí.
My jsme si jeli pro zlato, protože
jsme obhajovali vítězství z loňska,
ale ostatní posádky byly o dost
lepší.” Třetí skončila posádka
Větev ze střediska VAVÉHA České
Budějovice.
„Od letoška jsme navíc udělali
prestižní kategorii skauti. Ta
je vždycky nejvíc obsazená a
Státní plavební správa nám letos
věnovala ceny, tak jsme z toho
udělali Závod o pohár ředitele
Státní plavební správy.” dodává
Vezír. I tuto kategorii vyhrál
přístav Ralsko Mimoň ve složení
Kvído, Štístko, Koumák, Matýsek

FOTO JAN FRANĚK - MEDVĚD

a Matahari. Na druhé pozici se
umístila posádka Lentilky ze
střediska Bobři Havlíčkův Brod.
Jeden ze strůjců úspěchu Jáson
zářil štěstím: „Bylo to super, jeli
jsme do poslední chvíle, po prvním
jezu jsme si ulovili první místo,
ale kousek před cílem nás dostala
Mimoň, takže jsme druzí, což je
pro nás hodně velký úspěch.“
Třetí ve skautech byli Potápníci 1
z přístavu Maják Liberec.
Akci si po svém užili i účastníci
volného splutí. Ti nemuseli řešit
čas, pádlovali, jak se jim zrovna
chtělo a užívali si Prahu a její
památky z nezvyklého úhlu. Jeden
z účastníků volného splutí Spíídy
hodnotil dění takto: „Akce se mi
líbila, počasí bylo pěkné, účast

FOTO PETR KACHLÍK - NICK

hojná, jen bych chtěl trošičku
víc vody, aby ten sjezd byl víc
dramatický. Když to porovnám se
svou minulou účastí, tak mi tam
chybělo víc stříkající vody, ale to
se samozřejmě zase za rok může
zlepšit.”
Závěrem je třeba uvést shrnutí
hlavního kapitána vodních skautů
Vezíra: „Především bylo krásné
počasí, za druhé se v závodě
cvakla jediná loď, to už dlouho
nebylo a za třetí lidí bylo dost, i
s volným splutím přes 2000, což je
fantastické číslo.“

Michaela Kalátová

FOTO HELENA KŘENKOVÁ

FOTO PETR KACHLÍK - NICK
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Áááá princ Edward

aneb jak se jeden dámský slavnostní kroj vodních
skautů dostal až do královského paláce v Londýně
Letos v červnu mi do schránky
přišla dlouho očekávaná pozvánka
na slavnostní předávání zlatého
certifikátu Duke of Edinburgh
Award (cena vévody z Edinburghu,
zkráceně
DofE
Award)
do
St. Jamesova paláce v Londýně.
V tu chvíli nastalo šílenství okolo
toho, co si mám vzít na sebe.
Neumíte si představit tu úlevu,
když jsem si vyzkoušela slavnostní
kroj od Majdy z Liberce a zjistila,
že mi padne. Nedokázala jsem
si představit, v čem jiném bych
se mohla dobře a sebevědomě
cítit při setkání s mým druhým
nejoblíbenějším členem Britské
královské
rodiny,
Princem
Edwardem, který nám všem
blahopřál. Je pravda, že jsem byla
stejně velmi nervózní, a tak když se
mě na kroj zeptal, zakoktala jsem
se a udělala hloupou gramatickou
chybu, přesto ale už nyní Jeho
Výsost ví, jak vypadá kroj českých

vodních skautů.
A jak jsem se k tomu dostala?
Všechno to začalo v roce 2009,
kdy jsem se rozhodla přihlásit se
do výběrového řízení organizace
Open Society Fund k získání
stipendia na soukromé střední
školy ve Velké Británii a Spojených
Státech. Nějakým záhadným, pro
mě dodnes nepochopitelným
způsobem, jsem uspěla. A tak jsem
si na konci letních prázdnin sbalila
kufry a vyrazila do Lomond School
ve Skotsku.
Zaskočena novým prostředím,
cizí kulturou a neznámými lidmi,
kterým jsem i přes sedm let studia
angličtiny moc nerozuměla, jsem
usoudila, že nejlépe zapadnu
do nové společnosti a zbavím se
šíleného stesku po domově skrze
známé aktivity. Kontaktovala jsem
tedy lokální Girl Guides a pustila
se do hledání oddílu orientačního
běhu.

OFICIÁLNÍ FOTOGRAFIE Z ST. JAMES‘S PALACE
FOTO TEMPEST PHOTOGRAPHY (WWW.TEMPEST-DOFE.CO.UK)
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FOTOGRAFIE S CERTIFIKÁTEM
FOTO PAVLÍNA LEJSKOVÁ

To se doneslo až k panu řediteli,
který za mnou přišel s tím, jestli
bych nechtěla zkusit získat zlatou
DofE Award.
Jde o mezinárodní ocenění,
které má tři úrovně – bronzovou,
stříbrnou a zlatou a jeho cílem je
rozvoj mladých lidí. The Duke of
Edinburgh Award je charitativní
organizace, pracující pod záštitou
Jeho Královské Výsosti hraběte
z Edinburghu. Umožňuje mladým
lidem, kteří by si to jinak nemohli
finančně dovolit, účast na různých
mimoškolních aktivitách. Samotná
DofE Award se skládá ze čtyř částí.
Tři části jsou dlouhodobé - mohou
trvat 6 až 18 měsíců podle úrovně
a jsou to sportovní aktivita,
dovednost a dobrovolnictví. Čtvrtá
část je dobrodružná expedice. A
u zlaté úrovně je navíc ještě pátá
část, akce s pobytem, nejméně
pětidenní pobyt mimo domov s
neznámými lidmi zaměřený na
jakékoliv téma. Já jsem například
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jela s hnutím Brontosaurus
stavět kuchyň z doby bronzové do
Pravěké osady Křivolík.
V sekci dobrovolnictví jsem si
zvolila pomáhání u oddílu Girl
Guides. Dva roky, které jsem
strávila u 1. oddílu Brownies,
britských světlušek, byly plné
nezapomenutelných zážitků. Když
jsem na Den Zamyšlení naučila
celou komunitu Girl Guides v
Helensburghu náš pozdrav „Ááhoj!“, málem mi vhrkly slzy do očí.
Jako sportovní aktivitu jsem
si vybrala pozemní hokej. Moje
snažení
naučit
se
tomuto
tradičnímu britskému ženskému
sportu bylo odměněno možností
zahrát si na meziškolním utkání.
Hrála jsem sice až za 3. družstvo,
ale když vezmu v potaz, že většina
Britek se s hokejkou v ruce
v podstatě narodila, tak to pro mě
byl velký úspěch.
V sekci dovednosti jsem se

rozhodla zlepšit svoji angličtinu a
psací schopnosti a přihlásila jsem
se do klubu kreativního psaní
vedeného americkým básníkem
Ryanem Davidsonem a skotským
spisovatelem Drew Campbellem.
Naučila jsem se nad literaturou
přemýšlet a ne jenom ji prostě
konzumovat. Jak v angličtině, tak
v kreativním psaní jsem se díky
této aktivitě zlepšila, důkazem
mi může být moje anglická báseň
„Fear“ vydaná ve sbírce mladých
skotských
básníků
„Poetry
Matters 2011” v nakladatelství
YoungWriters.
Expedice jsme podnikli dvě, jednu
přípravnou a jednu „naostro“,
v sedmičlenné skupině z naší školy.
Skotská příroda je nádherná a díky
DofE jsem měla možnost alespoň
kousek Skotských kopců poznat.
Také jsem se velmi důkladně
seznámila s pakomárci skotskými,
kterých jsou v létě ve Skotsku

hejna a je to ten nejotravnější
druh hmyzu, jaký znám. Ale to,
co si já i moji kamarádi budeme
napořád pamatovat, je pohled na
ruiny mostu, který měl překlenout
patnáct metrů hluboké skalní
údolí a umožnit nám dosáhnout
cíle naší expedice do půl hodiny. Po
několika zoufalých pokusech najít
cestu přes údolí jsme se nakonec
vzdali a děkujíc za moderní
techniku zavolali hodnotitelovi
expedice a přesunuli cílové místo.

Čiko
Více informací o Duke of
Edinburgh Award v Čechách
můžete najít na stránkách
www.dofe.cz.
A pokud byste chtěli vědět více
o středoškolských stipendiích
do Velké Británie a USA tak se
můžete podívat na stránkách
www.osf.cz.

FOTOGRAFIE NAŠÍ SKUPINY PO DOKONČENÍ EXPEDICE (JÁ JSEM V ORANŽOVÉ BUNDĚ UPROSTŘED)
FOTO ROEDERER LYNE
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Mokré dějiny zemí Koruny české
IX. část: Český Marco Polo

Pátý český král Přemysl Otakar
II. nebyl žádné ořezávátko.
Jako druhorozený syn byl sice
připravován pro církevní kariéru,
ale když brácha znenadání umřel,
dostal příležitost, kterou vůbec
nepromarnil. Ve svých čtrnácti
letech byl některými českými pány
prohlášen za otcova spoluvládce,
což se tatíčkovi Václavovi I. nelíbilo.
Chvíli byl pro, chvíli proti a po
dvou letech synka vojensky porazil
a na krátký čas internoval. Panští
ponoukači to ovšem odskákali
daleko hůře.

Otec král usoudil, že se synek má
k světu, a proto se začali společně
rozhlížet po Evropě. V sousedství
vymřel po meči rod Babenberků
a sotva devatenáctiletý Přemek si
rychle vzal za manželku dědičku
trůnu,
dvaapadesátiletou
Markétu. Později se s ní rozvedl,
protože mu z pochopitelných
důvodů nedala dědice, ale
vyženěné Rakousy a Štýrsko
mu zůstalo. Po mamince zdědil
Chebsko, po bratranci Korutany a
Kraňsko. A když už byl tak pěkně
na jihu, připojil i část dnešní Itálie
Furlánsko.
Jako král železný a zlatý leckde
zakládal české posádky (např.
v Prusku Královec, německy
Königsberg, rusky Kaliningrad).
V posádkových městech čeští
bojovníci často zůstávali i po
Přemyslově smrti na Moravském
poli.
Ve zmíněném Furlánsku ve
městě Portis Naoni čili Pordenone
tak s jinými zůstal voják Matúš.
Oženil se, měl rodinu, tak proč by
se měl vracet do Čech, kde v té době
probíhala okupace Branibory.
Synek Oldřich byl bystré dítě, které
rádo naslouchalo vyprávění o
dalekých východních říších.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

To bylo v době, kdy již bylo zřejmé,
že vojenské pronikání na východ
poněkud zkrachovalo a že se na
to musí jinak. Vždyť Mongolové,
kteří v té době ovládali dobrou
polovinu Asie, válčili s moslimy,
ale
východním
křesťanům
neubližovali. Papež Inocenc IV. je
tedy logicky považoval za ideové
spojence.

Mladý Olda hltal vyprávění
o poselství k chánu Kujukovi
vedeném Janem de Pigano Carpini
s českým mnichem Štěpánem
jako průvodcem. Roku 1295 se
ze sedmnáctileté obchodní cesty
vrátil benátský kupec Marco Polo a
vyprávěl takové věci, že jeho knihu
posměšně nazvali Milion. Olda se
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ale nevysmíval, chtěl to také vidět.
V
patnácti
vstoupil
do
františkánského řádu menších
bratří
a
vystudoval
na
misionáře. Po studiích a krátkém
poustevničení v jihofrancouzské
Provenci byl vybrán jako společník
irského mnicha Jakuba na
misijní cestu do Turkestánu a
vlastního Mongolska. To už se
Olda podepisoval jako Oldřich
Čech z Pordenone – tedy Odoricus
Boemus de Porte Naonia.

O této jeho cestě nevíme víc,
než že jej vikář severního Tatarska
Konrád de Pigano v dopise papeži
chválil pro jazykové znalosti.
Roku 1318 papež Jan XXII určuje
Odorika, aby jako zcestovalý znalec
navázal styky s Persií a Čínou.

Odorik navštívil perský Tabríz,
irácký Bagdád, z Basry plul
přes Hormuz do Indie a při
Malabarském pobřeží na Cejlon
a Andamany, kde se setkal i
s kanibaly.
Jako první Evropan přistál
na Sumatře a všiml si, že Země
zakrývá Polárku, což je vlastně
důkaz kulatosti Země.
Na Jávě byl dříve, než ji ovládli
muslimové, pak i na Borneu.
Přes Annam, Kanton, Nanking a
Jangčou se dostal k chánovu dvoru
v Pekingu, kde pobyl tři roky.

Roku 1328 se vracel a jako první
Evropan navštívil Tibet a Lhasu,
kde ještě tibetský vládce nenosil
titul dalajláma.
Po dvanáctileté cestě přistál
roku 1330 v Pise, ale papežovi o své
cestě osobně referovat nemohl,

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

protože se silně roznemohl. To ani
nevěděl, že papež a kardinálové
mají jiné starosti, o které se hádají
ve městě Avignon.
Když Oldřich stonal ve svém
klášteře v Udine, obával se jeho
představený, že by jeho zkušenosti
mohly přijít nazmar. Proto mu dal
pokyn, aby své zážitky latinsky
nadiktoval svému řádovému
bratru.
Z Odorikova cestopisu:
„… Obyvatelé Ormuzu používají
k plavbě zvláštního druhu plavidla,
které nazývají džasa, jehož prkna
jsou spojena bez hřebíků směsí
lepidla se slámou. Vstoupil jsem
na palubu jednoho z těch plavidel,
a skutečně jsem na něm nemohl
nalézt ani kousek železa. Plavil
jsem se pak na jedné z těchto
džas po dvacet osm dní a vylodil
jsem se až v Indii v přístavu Thana
nedaleko Bombaje. Nachází se
tam množství potravin, a to velmi
laciných …
… Na ostrovech Hychoneran
(Hankauri) mají divoši černou
kůži a muži i ženy chodí nazí až na
kus látky kolem beder. Vypravuje
se, že jsou velmi bojovní a velmi
krutí v bojích. Když za boje zajmou
nepřítele, pak nešťastníka, který
se nemůže vykoupit, na místě
snědí …
… Na ostrově Sulmotra jsme
ztratili z dohledu Polárku, neboť
ji zakrývala Země. Ostrov je
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Byl mnohokrát opisován, až
se dostal do ruky lutyšského
lékárníka Jehana de Bourgogne,
který jej využil pro vlastní dílo o
třicetiletém putování rytíře Johna
Mandevilla,
obsahující
velké
množství smyšlenek a nesmyslů
odpovídajících vkusu tehdejších
čtenářů. Vymyšlený rytíř, který
se setkal s mnoha fantastickými
příšerami, tak na několik století
zastínil františkánského mnicha,
jenž se v cestopise podepsal jako
„bratr Oldřich, Čech z Furlanska.“
Příště: Zapomenutý hejtman
Vezír

pozoruhodný svou úrodností. Je
tam hojnost obilí, rýže, hřebíčku,
dokonce i zlata a všech jiných
statků. Muži i ženy tetují si obličeje
pomocí rozžhaveného železa na
dvanácti místech …
… Já, bratr Odoricus Čech stvrzuji
a svědectví vydávám, že vše,
co výše jest napsáno, jsem buď
vlastníma očima viděl, nebo od
hodnověrných lidí slyšel. L.P. 1330
v měsíci květnu v Padově.“
Cestopis
náhle
končí
vypravováním
o
děsivém
himalájském údolí plném mrtvol.
Odorik dále nedodiktoval, protože
14. ledna 1333 zemřel.
Udinský hejtman přišel navštívit
Odorika právě tak včas, aby
spatřil jeho mrtvé tělo v laciné
hrubé truhle. Nařídil ji vyměnit za
přijatelnou rakev a vystavit slušný

pohřeb na útraty vrchnosti. Ta
rakev později způsobila několik
zázraků a Odorikovo blahořečení.
Oldřich je v líčení pravdivý a
věcný. Tam, kde kšeftař Marco Polo
líčí hýřivě bohatý svět, bojí se bosý
prosťáček Odorik, že mu nebude
uvěřeno. Nepopisuje dobrodružné
příběhy, protože jeho zájem naivně
míří ke spáse duší nevěřících. Svým
cestopisem chtěl usnadnit cestu
dalším misionářům a proto mluví
o zvycích a chování domorodců ke
křesťanům, o zásobování, cenách
potravin a o vzdálenostech. Tím
se stal jedním z prvních seriózních
a několik století citovaných
cestovatelů.
V Číně však mezitím skončila
vláda nábožensky tolerantních
Mongolů a Oldřichův cestopis
je na dlouhou dobu jedním
z mále reálných zdrojů informací.
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Jablonecká regata
FOTO ANTONÍN WEINER - MAO
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Jablonecká regata, tiráž
FOTO ANTONÍN WEINER - MAO

elektronická

KAPITÁNSKÁ POŠTA
METODICKÝ A INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HKVS
číslo 32, prosinec 2013
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: David Svoboda – Cedník, Simona Zatloukalová – Koblížek, Kateřina Kaderová – Liška, Jana Karaová – Kulda,
Vladimír Cvrček – Vezír, Hana Dejmková – Bobr, Tomáš Litera – Slunda, Zuzana Pozlovská – Pumpa, Jan Fischer – Hvězdář, Kateřina
Zítková – Kačka, Michaela Kalátová, Martina Lejsková – Čiko.
Fotografie uvnitř čísla: Martina Adamová – Sepka, Jan Mrkos – Hondzik, Štěpán Obdržálek, David Waraus - Jupp, Martina Zýková,
Martin Gregor – Megy, David Svoboda – Cedník, Eva Svobodová, Petr Němec – Zip, Petr Kachlík – Nick, Helena Křenková, Jan Franěk –
Medvěd, Jan Pohůnek – Přebral, Pavlína Lejsková, Roederer Lyne, Antonín Weiner – Mao, archiv KLŠVS, archiv Pumpy, archiv Slundy,
Tempest photography (www.tempest-dofe.co.uk)
Foto na titulní straně: Jan Franěk - Medvěd.
Redakční rada: členové Hlavního kapitanátu vodních skautů.
Číslo neprošlo jazykovými korekturami. • Sazba: Václav Černík - Vašek. • E-mailové rozesílání: Michal Hoznedl - Bobr.

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

				

20

příloha - Usnesení Ústředního srazu kapitánů

Usnesení Ústředního srazu kapitánů Česká Třebová 18. - 20. října 2013
k tématům předsněmovní diskuse
Ústřední sraz kapitánů (dále jen ÚSK) projednal jednotlivá témata diskuze k materiálům
Valného sněmu Junáka s těmito závěry:
ÚSK žádá Valný sněm, aby při změně názvu organizace zachoval v budoucím názvu
organizace slovo „JUNÁK“, a o zohlednění jeho přání ke změně názvu; delegáti se
převážnou většinou shodli na názvu: Junák – český skaut, z. s.
ÚSK se domnívá, že o tématu vystoupení z WAGGGS by měl hlasovat pouze dívčí
kmen.
Ve Stanovách je vhodné přeformulovat skautskou výchovnou metodu, navržené znění
jednotlivých bodů je správné, ale chybí dostatečné zdůraznění principu „služby“ a
skautské symboliky – konkrétní změny nenavrženy. ÚSK souhlasí se závěry dosaženými
v pracovních skupinách.
Delegáti ÚSK zásadně odmítají skládání činovnického slibu jako povinnost pro přijetí
činovnické funkce a nepovažují jeho zahrnutí do Stanov za správné.
Varianta omezeného ručení za závazky OJ je správná - 100 tisíc za každou jednotku s tím,
že ručí vždy nadřízená jednotka. Výše ručení na částku 100 tis. Kč je správně nastavená,
popř. s odlišnou výši ručení (tj. okres ručí méně než kraj a kraj ručí méně než ústředí). Zda
je správně nastavené ručení nadřízené organizační úrovně za podřízené jednotky, neřešeno.
ÚSK souhlasí s omezeným ručením ve výši 100 tisíc – viz bod 46 návrhu nových stanov.
Je správné umožnit zastávat některé činovnické funkce osobám mladším 18 let? ÚSK
souhlasí s možností, aby osoby mladší 18 let zastávaly některé činovnické funkce, s
výhradou, že míru výkonu činovnické funkce a odpovědnosti za ni si stanoví OJ sama
svým rozhodnutím.
ÚSK nemá zásadních námitek proti prodloužení volebního období ze tří na čtyři roky.
ÚSK souhlasí, aby náčelníci a místonáčelníci byli voleni všemi delegáty bez rozdílu
pohlaví
Stanovy, Doplnění a úpravy
99. Návrhy usnesení – doplnění o vodní skauty
Vodní skauti jsou nedílnou a počtem nezanedbatelnou součástí organizace, a s odkazem na
uznání Statutu vodních skautů by měli mít právo prostřednictvím svého vrcholného orgánu,
tedy volebního ústředního srazu kapitánů přímo předkládat návrhy usnesení Valnému sněmu
Junáka.
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příloha - Usnesení Ústředního srazu kapitánů

Precedentem je kupř. výrazné a účinné vyjádření podpory Junáka mimořádným
srazem kapitánů a kapitánek v r. 2000, kdy byli vodní skauti žádáni o přestup do tehdy
nově vznikající skautské organizace.
Možná úprava:
Návrhy usnesení mohou (valnému) sněmu předkládat pouze:
...
h) ÚSKsvolaný jako sněm
...
ÚSK ukládá HKVS, aby v rámci probíhající předsněmovní diskuze připravilo
takový návrh změny Stanov Junáka, který by do budoucna zajistil volebnímu
ústřednímu srazu kapitánů možnost přímo předkládat Valnému sněmu Junáka
návrhy na usnesení.
Stanovy, Delegáti Valného sněmu
103. Delegáty Valného sněmu jsou:
…
b) členové Náčelnictva, Ústřední revizní komise, Rozhodčí a smírčí rady, starosta a členové
Výkonné rady.
ÚSK zastává názor, že členové Výkonné rady Junáka by z pozice výkonu svých funkcí
neměli být automaticky řádnými delegáty Valného sněmu.
Formulace usnesení přesunuta na jednání HKVS.
Stanovy, korespondenční hlasování
111. V obdobích mezi Valnými sněmy může Náčelnictvo vyhlásit hlasování prostředky
komunikace na dálku o otázkách, které jsou v působnosti sněmu. Tohoto hlasování jsou
oprávněni se mohou účastnit členové, kteří ...
ÚSK nesouhlasí s možností korespondenčního hlasování ve věcech patřících do výhradní
pravomoci Valného sněmu vyjma zmocnění dle bodu 96 a 97 Stanov.
ÚSK souhlasí s možností korespondenčního hlasování ve věcech patřících do výhradní
pravomoci Valného sněmu za předpokladu přesného negativního vymezení otázek, o
kterých nelze hlasovat a zajištění systému hlasování, který vyloučí jeho zneužití.
Formulace usnesení přesunuta na jednání HKVS.
ÚSK ukládá Hlavnímu kapitanátu vodních skautů,
aby v rámci probíhající předsněmovní diskuze i mimo ni provedl takové kroky, které by
umožnily promítnout veškeré závěry přijaté tímto ÚSK do usnesení jednotlivých krajských
sněmů nebo jinam tak, aby názor ÚSK byl Valnému sněmu v době rozhodování náležitě
znám,
 aby neprojednané body předsněmovní diskuze k bodu 99, 103 a 111 návrhu nových Stanov
projednal na svém nejbližším zasedání.
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loď
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
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P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550

pohlaví
M
M
M
X
M
X
M
X
X
Ž
X
X
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž

věk
přístav
do 18 let přístav Ralsko Mimoň
do 18 let středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto
do 18 let středisko VAVÉHA České Budějovice
do 18 let přístav "MAJÁK" Liberec
do 18 let 9. přístav Kolín
do 18 let přístav "FLOTILA" Liberec
do 18 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 18 let středisko Vyškov
do 18 let středisko Podyjí Znojmo
do 18 let středisko VAVÉHA České Budějovice
do 15 let přístav Ralsko Mimoň
do 15 let středisko Bobři Havlíčkův Brod
do 15 let přístav "MAJÁK" Liberec
do 15 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 15 let středisko VAVÉHA České Budějovice
do 15 let středisko Povodeň Benátky nad Jizerou
do 15 let přístav "FLOTILA" Liberec
do 15 let 9. přístav Kolín
do 15 let středisko Křišťál Jablonec nad Nisou
do 15 let přístav Žlutá Ponorka Třebíč
do 15 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 15 let středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
do 15 let přístav "FLOTILA" Liberec
do 15 let přístav POSEIDON Opava
do 15 let přístav Ralsko Mimoň
do 15 let přístav "MAJÁK" Liberec
do 15 let 111.67
do 15 let
do 15 let středisko VAVÉHA České Budějovice
do 15 let středisko" Prosek" Praha
do 15 let středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
do 15 let středisko Křišťál Jablonec nad Nisou
do 15 let přístav Žlutá Ponorka Třebíč
do 15 let přístav Ralsko Mimoň
do 15 let středisko Podyjí Znojmo
do 15 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 15 let středisko VAVÉHA České Budějovice
do 15 let přístav Ralsko Mimoň

posádka
Roveři
Chřipka z města
Větev
Přeživší
Tykve
Aloe Věra
Albatrosové I
1. OVS Luleč - Severní hvězda Severka
1. Neptun
Lazaři
5. Stříbrné rybky Stříbrné Rybky
2. ovs H20
Skauti A
5. Rackové
Lentilky
4. Potápníci
Potápníci 1
1. Albatrosové Albatrosové II
11. Bárka
Mladé pušky
8. Osmička
"1"
30
Saratoga
9. Žraloci
Žraloci
4. OVS
4. OVS
5.
Wavsons
Bobři
Bobři
1. Albatros
KaKuČeSaMe
30
Ohio
9.
Vorvani
2. OVS H2O
Skauti B
4. Potápníci
Potápníci 2
108. Stowosm Destrukce
Argo o.s.
Létající Čestmír
11. Bárka
Bárka
108. Stowosm Demolice
2. Vydry
Kachny
4. Fram
Lysky
4. Lekníny
Vydry
3. OVS Peřej
Kyselý Rybičky
1. Neptun
Piraně
4. Kačky
Kačky
5. Stříbrné rybky Stříbrné Rybky
3. OVS Peřej
Peřejky

oddíl
2. ovs H2O
5. Carpe Diem
11. Bárka
Přeživší
9.
33
4. Albatrosové

Vysvětlivky:
x ... diskvalifikace (např. cizí pomoc, přenesení, najetí do cílové bóje, atd.)
n ... loď nebyla zaznamenána v kontrolním bodě.
c ... komplikace (např. cvaknutí+samozáchrana, nucené přenesení, napomenutí od rozhočích)

číslo kat.
147 R
141 R
144 R
140 R
145 R
149 R
146 R
142 R
148 R
143 R
172 S
169 S
168 S
171 S
164 S
170 S
174 S
166 S
162 S
245 S
161 S
163 S
175 S
160 S
173 S
167 S
178 S
176 S
165 S
177 S
188 G
189 G
191 G
195 G
197 G
194 G
192 G
196 G

jména

Hardy, Tygr, Kubík, Vítek, Gaius Bonus

Fík, Řízek, Odrazka, Vír, Svišť
Čuzl, Ondatra, Dobi, Neo, Billy

Benzín, Nemo, Honza, Řezník, Šimon

Žito, David, Alf, Rebit, Vigy

Davídek, Robert, Vokurka, Kohn, Jack
Stopař, Saša, Šaman, Kačer, Vokoun
Edison, Mudra, Indián, Fialka, Vojtěch

Jáson, Terka, Maják, Ida, Jára
Čajíček, Žvanil, Padák, Zub, Hroch

Delfín, Zlatíčko, Mája, Potápka, Bařenka
Kvído, Štístko, Koumák, Matýsek, Matahari

Olda, Tykev, Miloš, Michal, Viking
Kiki, Luke, Vojta, Ráďa, Netopýr
Daneček ,Pája, Janča, Tom, Bětka

Meloun, Citron, Tatanka, Dobby, Kačka

Tom, Drát, Šrája, Adam, Filip
Čert, Pustil, Čtvrtka, NoName, Vážně
Špunt, Honza, Žibér, Burák, Vočko

Ludva, Hříbek, Adam, Matyáš, Pan, Vojta

Žigul, Stopař, Tygr, Plejtvák, Roumen

Alf, Valda, Citrón, Zrzek, Rákosníček
Muff, Matěj, Kámen, Májka

Videokojot, Stáňa, Elfík, LétajícíBagr, MrtváLabuť

Dája, Děco, Víťa, Luki, Kuki
Práče, Šmoula, Bodie, Bobr, Matěj
Lukáš, Jasan, Králík, Blonďák, Moták
Kreveta, Milan, Mišue, Adam, Šaryna

Jablonec nad Nisou
Třebíč
Mimoň
Znojmo
Praha 3
České Budějovice
Mimoň

Mimoňka, Gedž, Veverka, Pavouček, Barbie

Pěnkava, Fišta, Pišta, Amálka, Koblížek

Radka, Natka, Danča, Evča, Peťa
Bára, Markéta, Bětka, Hanka, Fany

Hermiona, Skřítek, Boní, Lvíče, Žirafka

Domča, Delfa, Vichřice, Ančekubohajnej, Škubánek

Čiko, Motýlek, Hopík, Energy, Yetti

Nové Město nad Metují Bobík, Ovčák, Hermelínka, Peggy, Mary

Opava
Mimoň
Liberec
Praha 9
Praha
České Budějovice
Praha 9

Nové Město nad Metují Medvěd, Salám, Čéče, Kámen, Kuře
LIberec
Rosomák, Klíšťák, Mlejnek, Dundee, Smajl

místo
Mimoň
Vysoké Mýto
České Budějovice
Liberec
Kolín
Liberec
Praha 3
Luleč
Znojmo
České Budějovice
Mimoň
Havlíčkův Brod
Liberec
Praha 3
České Budějovice
Mláda Boleslav
Liberec
Kolín
Jablonec nad Nisou
Třebíč
Praha 3

Výsledková listina Napříč Prahou - přes tři jezy 3.10.2013 14:51

čas
0:39:15
0:39:40
0:41:24
0:42:21
0:43:06
0:43:19
0:43:34
0:43:37
0:46:06
0:50:58
0:41:23
0:41:31
0:41:59
0:42:43
0:42:52
0:42:52
0:43:10
0:43:12
0:43:35
0:44:15
0:44:18
0:44:19
0:45:18
0:45:43
0:45:45
0:45:56
0:47:16
0:48:08
0:48:09
0:50:37
0:43:27
0:44:15
0:45:58
0:46:07
0:46:52
0:46:59
0:47:01
0:47:13
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G
G
G
G
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P550
P650
P530
P550
P650
P530
P530
P550
P530
P550
P530
P650
P650
P550
P550
P550
P550
P550
P650
P550
P550

Ž
Ž
Ž
Ž
X
M
M
M
M
Ž
Ž
M
M
Ž
M
M
M
X
X
X
M
Ž
Ž
X
M
M
X
Ž
M
X
X
M
M
M
M
M
X
M
M
X
X
X
Ž

středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují

středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto

středisko Radobýl Litoměřice

středisko Štika Turnov

přístav Racek Žďár nad Sázavou

středisko Štika Turnov
přístav "OMAHA" Plzeň

středisko Vydří Stopa Vysoké Mýto

do 15 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 11 let přístav Modrá kotva Liběchov
do 15 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 15 let přístav Modrá kotva Liběchov
do 15 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3

do 11 let

do 15 let 9. přístav Kolín
do 15 let přístav "MAJÁK" Liberec
do 15 let přístav POSEIDON Opava
do 15 let přístav "OMAHA" Plzeň
do 11 let středisko Povodeň Benátky nad Jizerou
do 11 let středisko K. Šimka Hradec Králové
do 11 let přístav Ralsko Mimoň
do 11 let středisko Podyjí Znojmo
do 11 let přístav "SEDMIČKA" Pardubice
do 11 let středisko K. Šimka Hradec Králové
do 11 let středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
do 11 let přístav "FLOTILA" Liberec
do 11 let přístav "MAJÁK" Liberec
do 11 let přístav "MAJÁK" Liberec
do 11 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 11 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 11 let středisko "JAVOR" Česká Třebová
do 11 let středisko Podyjí Znojmo
do 11 let středisko K. Šimka Hradec Králové
do 11 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 11 let 4. přístav Jana Nerudy Praha 3
do 11 let přístav "SEDMIČKA" Pardubice
do 11 let přístav POSEIDON Opava
do 15 let 2. přístav Poutníci Kolín
do 15 let středisko "ÚTA" Nové Město nad Metují
do 15 let středisko "JAVOR" Česká Třebová
do 15 let 2. přístav Poutníci Kolín

5. Carpe Diem

4. oddíl vodních skautů

Kanibalky

Tučňák

100 let Pětky - Ústečáci

Rosničky
Kosatky
Chobotničky
Rejnoci
"A"
Žraloci
Vlčata
Potápky
Pulci
Kosatky
Mytu Slzená
Wasp
Mořští Vlci
Žabičky Maják
Frajeři
Bobříci
Ledňáčci
Sardinky
Delfíni
Želvy
Frackové
Žabičky
Delfínky
Černá Perla
Rychlíci
Aligátoři
Bludný Holanďan
Medúzky
Albatrosové IV
Šmlouvé
Želvy mix Kačky
Piraně
Lodizlodi
Živa a. s.
5. Carpe Diem Býlý Jezdcy
4. chlapecký
Zvlhlí a zvadlí
50. Černá Střela Ha-ha-bim-bim
7. oddíl
Rejnoci
4. Skauti Turnov Medvědi

6. Rosničky
513.10
9. Opava
92. Kotva
8. Osmička
7. Štiky
2. OVS H2O
1. Neptun
7.
7. Štiky
2. Vydry
30.
10. Vlčata
2. Žabičky
4. Rackové
44. Bobři
5. Velrybáři
1. Neptun
7. Štiky
3. Kačky
4. Rackové
17
12.
8. Vydry
1. Albatros
5. Velrybáři
8. Vydry
2. Vydry
1. Albatrosové
5. Viking
3. Kačky
5. Viking
4. Rackové

Vysvětlivky:
x ... diskvalifikace (např. cizí pomoc, přenesení, najetí do cílové bóje, atd.)
n ... loď nebyla zaznamenána v kontrolním bodě.
c ... komplikace (např. cvaknutí+samozáchrana, nucené přenesení, napomenutí od rozhočích)

193
186
187
190
220
211
221
222
227
212
217
224
219
209
215
214
225
223
210
218
216
228
213
241
239
244
242
238
243
247
240
246
237
275
265
268
264
273
267
286
272
278
266
Rejnok, Bajaja, Morče, Jirka, Pavouček

Danke, Pinďa, Jenny, Barbie, Blecha
Gaudí, Letuška, Zmrzlina, Želvička
Pepina, Róza, Denča, Aguš, Janča
Uzlík, Nary, Perní, Klarysa
Všéťa, Švejk, Náprstek, Budul, Číva
Olda, Sekyrka, Krab, Kečup, Pepa

Praha 3
Liběchov
Praha 3
Liběchov
Praha 3
Klášterec nad Orlicí
Vysoké Mýto
Turnov
Plzeň
Žďár nad Sázavou
Turnov
Ústí nad Labem
Praha
Litoměřice
Vysoké Mýto

Nové Město nad Metují

Čestá Třebová
Kolín

Soň, Teska, Denča, Simča

Čmelák, Mánička, Tomáš, Pavla, Barbora

Krab, Marek, Ufon, Podkolák, Žabak
Myšák, Robin, Džony, Motejl, Jana
Ked, Milan, Víla, Kulda, Jirka

Kody, Ajfi, Marináda, Sůva, Ocelový Dan, Mára

Lišák, Bobr, Šéfka, Bob, Olina, Honza

Fanda, Dan, Zdenda, David, Lukin
Kačer, Kozy, Bejby, Kunhuta, Kolba
Al Gunda, Valas, Pirát, Luxor, Pluto

Guláš, Vítek, Jurda, Pavlík, Tonda, Kryštof, Bastík

Kaskadér, Ondra, Honza, Číňan, Kutil, Matěj

Silva, Pepina, Kačka, Julie, Anna, Sue

Saddám, Fialka, Bětka, Hrášek, Justa, Anetka

Cvrček, Mops, Sam, Daník, Kuba, Michal, Péťa

Kocour, Modrásek, Motýlek, Kaštan, Puma, Sova, Pastelka

Ďobek, Kája, Křen, Niki, Šéf, Bára

Bidlo, Boxer, Vlk, Ufo, Bobr, Godzila, Skřítek

Nové Město nad Metují Matlák, Dan, Lachtan, Žabák, Tony, Tom, Krtek

Krtek, Kryštof, Luke, Kosák, Ušák
Datel, Šotek, Pampi, Vosák, Nemo
Renča, Andrea, Míša, Marta, Kajka
Nové Město nad Metují Máňa, Zebra, Slůně, Myška, Tučňák
Liberec
Bodie, Riki, Pirát, Seržant
Liberec
Fižďa, Špagátek, Křemílek, Kašpárek, Šimon
Liberec
Peťura, Kami, Žužu, Koník, Miki
Praha 3
Jarda, Bubo, Tomáš, Alchym, Mates
Praha 3
Adam, Honzík, Sebastian, Ferda, Ondráš
Česká Třebová
Harry, Doktor, Magnet, Luk, Delfín
Znojmo
Vojta, Matěj, Barča, Klárka, Mates
Hradec Králové
Vojta, Sušenka, Johanka, Vojta, Lanýž
Praha 3
Vojta, Majda, Barča, Joy, Julie
Praha 3
Karlík, Jéňa, David, Maty, Matěj
Pardubice
Kosatka, Tříska, Svěluška, Kamínek, Šikulka
Opava
Bazalka, Veverka, Andrejka, Aďoušek, Lůca
Kolín
Slunda, Rošťák, Barča, Čarodka, Frodo, Flexa, Anička

Kolín
Liberec
Opava
Plzeň
Mláda Boleslav
Hradec Králové
Mimoň
Znojmo
Pardubice
Hradec Králové
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0:48:42
0:51:09
0:51:28
0:52:06
0:41:42
0:42:06
0:43:06
0:43:12
0:45:10
0:45:38
0:45:42
0:46:43
0:47:07
0:47:22
0:47:49
0:47:53
0:48:06
0:48:40
0:50:05
0:50:27
0:51:25
0:52:18
0:53:48
0:45:08
0:45:20
0:46:02
0:48:25
0:48:43
0:51:55
0:52:12
0:56:04
0:57:53
0:58:27
0:35:37
0:36:49
0:38:20
0:41:53
0:42:13
0:43:08
0:44:21
0:44:33
0:45:21
0:45:29
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
-1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
--

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

				

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

P550
P550
P530
Raft
P550
P650
Raft
P550
Raft
Raft
Raft
P550
P530
Raft
Raft
Raft
P550
P530
C2
C2
C2plast
C2
C2plast
C2
C2plast
C2gum
C2plast
C2gum
C2plast
C2gum
C2plast
C2plast
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

X
X
M
M
X
M
X
X
M
X
M
X
X
X
X
Ž
X
X
M
Ž
M
X
M
X
X
X
X
M
X
M
X
X
Ž
M
M
M
M
M
M
M
M
M
3. Paviani
22. Galeje
4. 555
3. Bublinky
4. 555

Vydry

100 let Pětky - NEPOVOL

Piraně
Piraně
Albatrosové III
Hastrmani
Muži v naději
Galeje
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Praha 3
Karlovy Vary
Turnov
Kolín
Praha 3

Paddleboardshop.cz

Paddleboardshop.cz

Paddleboardshop.cz

Paddleboardshop.cz

Paddleboardshop.cz

Paddleboardshop.cz

Paddleboardshop.cz

Paddleboardshop.cz

Patrik Hrdina

100 let Pětky - BIJ SE VPŘED

Praha
Praha

Praha

Vejprnice

0:46:43
0:47:01
0:49:16
0:50:16
0:51:47
0:53:13
0:54:43
0:55:28
0:56:21
0:58:28
0:58:43
0:59:25
0:59:28
1:01:20
1:04:44
1:04:50
1:06:34

Lubor, Nan
Anča, Elis
Sušenka, Petík
Čajík, Yuyana
Vratislav, Ferenc
Martin, Renča
Ondra, Marjanka
Adri, Maňas
Kaktus, Anna
Jirka, Martin
Zajda, Klára
Baštárek, Náčelník
Lukáš, Barbora
Petr, Éra
ZIG
Bzuk
TUIL
Hofi
ZAG
Braun
Mňouk
Marek
Tomáš
Píďa

loď nedojela

0:47:55
0:48:22
0:49:16
0:50:09
0:51:18
0:52:56
0:54:10
0:57:27
1:00:23
1:00:41
1:02:41
1:06:28
1:38:07
1:38:18
1:23:30
1:23:34
1:24:47
1:24:54
1:24:54
1:24:55
1:24:55
1:24:56
1:24:57

Hlody, Kristyna, André, Ráďa, Míša, Honza, Jarka loď nedojela

Petty, Brepta, Kari, Baku, Mokrá Labuť, Davítko

Magda, Osud, Lama, Shakira, Keči, Nikča

Jiřík, Leňule, Rajčus, Pája, Pigi
Jiří, David, Radek, Jana, Petra, Jan
Chosé, Punťa, Elza, Botka, Terka

Mrož, Calta, Marta, Martina, Hana, Pavel, Marie

Matlák, Vojtěch, Maxi

Burák, Zemák, Frýha, Míla, Kaštánek, Žába

Hojta, Mořic, Kryštof, Pešek, Petr, Glousek, Amádes

Ivet, Vavů, Klárka, Natálka, Bára, Anička

Mahdí, Jarda, Jezevec, Plivník, Badýs, Ondřej

Florenc, Vočko, Pavka, Jan

Gepard, Domča, Ťapajz, Greenhorn, Delfín

Jaroslav, Jaroslav, Jiří, Pavel

Vašek, Péťa, Otazník, Tom, Silák, Márty
Honzík, Ondra, Óňa, Jéňa, Mirek, Láďa

Jablonec nad Nisou Guru, Ječmínek, Mraveneček, Ráďa, Sojka
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Praha 3
Rychle
Praha
91.
NOVACI
Praha 7
Vikingové
České Budějovice
Stříbrný drak
Praha
Oranžoví amatéři Praha 8
středisko Luka nad Jihlavou 1. Orka
Banáni
Luka n/J
středisko Luka nad Jihlavou 1. Orka
Lamy
Luka nad Jihlavou
Argo o.s.
Hov Hou Hou Argo Go Praha
CVUT
Ostrov
PSK OLYMP Praha Vetší
Praha
VTO Neptun
Fialky
Praha
WC FEL TEAM PRAHA - MB Mladá Boleslav
Green Mobility
Praha
středisko Chlumec nad Cidlinou
Ferdovi hoši
Chlumec nad Cidlinou
Renča a Martin
Praha 6
Raští
Horní Počernice
24. středisko Sever Praha 24. Sever
Sob v housce
Praha 8
KAKTUS SNOWBOAT Praha
Jirka a Martin
Kadaň
ZaKl
Praha 12
5. přístav Praha
4. 555
100let Pětky - DO ČELA Praha 3
Brno
Praha
Praha

5. přístav Praha

přístav "RETRA" Brandýs nad Labem

středisko Štika Turnov
2. přístav Poutníci Kolín
5. přístav Praha

SVOČR, 111. HASTRMAN

4. Fram
3. Bublinky
4. přístav Jana Nerudy Praha 3 4. Albatrosové

přístav "RETRA" Brandýs nad Labem

středisko Křišťál Jablonec nad Nisou

Vysvětlivky:
x ... diskvalifikace (např. cizí pomoc, přenesení, najetí do cílové bóje, atd.)
n ... loď nebyla zaznamenána v kontrolním bodě.
c ... komplikace (např. cvaknutí+samozáchrana, nucené přenesení, napomenutí od rozhočích)

263
260
283
261
269
282
280
259
281
270
262
271
279
274
277
276
285
284
121
116
120
125
119
124
117
122
118
127
123
126
129
128
109
108
106
103
110
104
107
101
102
105
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c

c

c

strana 3/3

příloha - Napříč Prahou - přes tři jezy, výsledková listina

25

