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úvodník hlavního kapitána

Kapitáni a kapitánky!
Na tomto ústředním srazu zvolíme nový hlavní kapitanát, kterému předáváme jako štafetový kolík zhodnocení svého Programového prohlášení končícího volebního období. Úkolem nového kapitanátu bude na úspěchy navázat, částečné plnění doplnit, neúspěšné plnit
nově nebo změnit, aby vodní skauti mohli i nadále vystupovat jako organická, i když svébytná součást systé-

mu skautské výchovy.
Některé úspěchy zmiňuji (jen některé a jen stručně, abyste si podrobnosti vyhledali na
dalších stránkách):
Byly vydány vodácké doplňky výchovného systému pro skauty a skautky, ucelená podoba stezky pro žabičky a vodní vlčata. (Ale ne všechny oddíly s nimi však pracují.)
Ve spolupráci s odborem VRJ pro vzdělávání činovníků jsme předložili a Náčelnictvo Junáka schválilo doplnění Řádu pro vzdělávání o kvalifikace vodních skautů. (Ale dosud se
nám nedaří, aby všichni vedoucí oddílů vodních skautů měli kapitánskou kvalifikaci.)
Stejným způsobem byla novelizována zkouška vodáckého minima a cestou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nám byla prodloužena akreditace kurzu a zkoušky
instruktora vodní turistiky. (Ale kurzy vodáckého minima se nám nedaří zájemci z řad zejména nevodáků naplňovat.)
Po letech se nám podařilo prosadit, aby VRJ vydala bezpečnostní Směrnici o vodáckých
akcích vztahující se na všechny jednotky Junáka. (Ale Směrnice obsahuje kompromisy
mimo Junák neakceptované. Proto HKVS vydal pro vodní skauty upřesňující vyhlášku o
bezpečnosti.)
Největší skautský závod Přes tři jezy se znovu stal republikově známým, získal podporu Státní plavební správy a spolu s volným splutím má každoročně tisíce účastníků. (Ale
na Skautské křižovatce bylo mnohem méně o Třech jezech, než o Puštíkovi a jeho oddílu Svišťů, ve veřejných sdělovacích prostředcích bylo mnohem více o volném splutí, než o
skautském závodu.)
V hospodaření Kapitanátu byl vyrovnán schodek z předchozích období, rozpočty jsou
vyrovnané. (Ale hlavní kapitanát nemá obsazenu volenou funkci přístavného – hospodáře.)
Zveřejněný návrh části nových stanov Junáka rušící pojem „přístav“ vyvolal přímo
tsunami odporu, která tuto úpravu zastavila. Ozvaly se i oddíly vodních skautů registrované ve smíšených střediscích. (Ale dosud je hodně oddílů, se kterými nemají spojení ani
jejich krajští kapitáni.)
V případě „války o přístavy“ šlo o poměrně časté potlačování odlišností pod záminkou
nesystémovosti. Přestože my, vodní skauti, máme raději než ostatní disciplínu, chceme a musíme uznávat pestrost velké skautské hry (vodní skauting,
dívčí skauting, český skauting…). I o tom bude jednat ústřední sraz v rámci
předsněmovní diskuze. Kdo se dosud s podklady neseznámil, může tak uslyšet z úst pozvaných hostů a lektorů.
Pokud se již nyní dokážeme shodnout na závěrech, předložíme je ústředním orgánům Junáka. Pokud to nedokážeme, zbude to na sněmy junáckých
krajů a nový hlavní kapitanát.
Přeju mu proto, aby měl dostatek vůle, důvěry i příležitosti splnit úkol, který na sebe při řízení sítě vodních skautů bere.
A to je v rukou nás všech správnou volbou správných lidí do HKVS.
Váš Vezír =V=

KAPITÁNSKÁ POŠTA								

				

1

zpráva HKVS 2010-13

Zpráva HKVS o činnosti 2010-2013
pro Ústřední sraz kapitánů v Č. Třebové
Stejně jako před třemi lety, také letos se blíží nejen volby HKVS, ale i volby parlamentní. Celá republika je
tak plná 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 tři
roky.

I. ŘÍZENÍ SÍTĚ VODNÍCH SKAUTŮ
V roce 2013 je registrováno 3336 vodních skatů, z
toho 2263 mladších a 1073 dospělých
• průběh změn:
rok
mladší		
dospělí
celkem
2010 2104		
1151		
3225
2011 2025		
983		
3008
2012 2110		
1014		
3124
2013 2263		
1073		
3336
• počet výchovných jednotek (oddílů) s označením „vodní“ - 167
• počet ZOJ s označením „vodní“ (přístavů) 28
Zvýšit podíl krajských kapitánů na řízení a metodickém vedení sítě vodních skautů, a to zejména
jejich aktivním zapojením do práce HKVS:
Jihočeský kraj		
Lukáš Bíca – Šotek
Jihomoravský kraj		
Michal Kordík - Pytlík
Karlovarský kraj		
Zdeněk Kunc – Dändy
Kraj Vysočina		
Milan Maxa – Žížal
Liberecký kraj		
Langr Pavel – Šmudla
Moravskoslezký kraj
Michal Pázstor – Myšák
Olomoucký kraj
Milan Kalčík - Chiaksee
Zlínský kraj		
Zdeněk Vopička - Vulkán
Středočeský kraj
Miroslav Čemus - Pytlík
Plzeňský kraj			
Pavel Křeček - Pavel
Pardubický kraj		
Prokop Jícha - Sam
Není: Královéhradecký kraj, Ústecký kraj, Praha
• zapojení je nízké, přímý kontakt s HKVS prakticky jen při setkáních na Tortuze a srazech kapitánů
Dosáhnout aktivní spolupráce s oddíly VS v krajích:
• Stále jsou oddíly, o kterých víme jen z evidence
Podílet se na předsněmovní diskuzi a realizaci výstupů Valného sněmu Junáka 2011:
• splněno v roce 2011
• plněno na srazu 2013
• dílčí úkoly (kupř. hodnocení kvality) plněny průběžně:
• projekt hodnocení kvality HKVS – zapojili jsme
se do přípravy hodnocení po boku ostatních
ústředních orgánů. V současné době hotova vize

kvalitního HKVS, kostra kritérií a pracuje se na
stanovení úrovní k jednotlivým kritériím. Horizont dokončení cca půl roku.
Zrevidovat vlastní a doporučovat změny souvisejících řídících aktů:
• Vydány vyhlášky HKVS:
• o kvalifikacích,
• o vlajkách VS a
• o bezpečnosti s návazností na Řád o vzdělávání a Směrnici o bezpečnosti na vodě,
• dále jednací řád HKVS
Nabízet nejmladší činovnické generaci možnost
spolupráce na dílčích úkolech v rámci sítě VS:
• příprava srazů K+K včetně náplně, celý Navigamus 2012, Setkání vzdělavatelů
II. VÝCHOVNÝ PROGRAM
HKVS chce naplňovat dlouhodobou programovou
vizi, podle níž budou mít vodní skauti k dispozici
programové prostředky pro všechny věkové kategorie, v souladu s cílem skautingu, jeho principy a
za použití skautské metody, to vše s ohledem na vodácká specifika. Těmito prostředky chceme zároveň
napomáhat k posilování základních vodáckých dovedností a schopností s cílem zlepšení úrovně základního vodáckého výcviku. Pro realizaci této vize
chceme v letech 2010-2013 uskutečnit následující:
Zajistit dokončení a vydání vodáckých doplňků
Stezky pro skauty a skautky (100%)
• vodácké doplňky dokončeny a vydány » do budoucna vhodné hledat cesty jejich propagace a
metodiku užívání v oddílech
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Zajistit dokončení a brzké vydání Plaveb Čolka a
Žabky pro vodní vlčata a žabičky včetně Nováčka
(100%)
• Plavby dokončeny a vydány, vyrobeny nášivky a
množství doplňkových materiálů (tabulky, nálepky, diplomy…)
• k vydání připravena kniha příběhu Čolka a Žabky (autor Vezír)
Podporovat zavádění nového vodáckého programu do oddílů (50%)
• vytvořena metodika pro plavby a používání nového symbolického rámce
• u vodáckých doplňků spíše jen dílčí materiály
(články apod.) » je nutné pokračovat
Připravit a vydat metodickou příručku k vodáckým doplňkům Nového programu Junáka (15%)
• rozpracováno – současný systém psaní se spíše neosvědčil, zvažuje se jiný způsob sestavování metodiky
V návaznosti na projekt Nový program zahájit
práci na dalších částech vodácké adaptace Nového
programu, zejména pak na vodáckých odborkách a
podpoře rádců/kormidelníků, případně programu
pro rovery a pro předškoláky (66%)
• v naprosté většině aktuálně rozpracovaných
částí nového programu jsme zapojeni a průběžně zpracováváme vodáckou část
• vodácké odborky – rozpracováno, chybí komentář ze strany pracovní skupiny odborek, který by
potvrdil náš postup při sestavování vodáckých
odborek
• rádcovský zápisník – základní verze dokončena »
do budoucna možnost listů pro kormidelníky +
hledání dalších nástrojů podpory rádců/kormidelníků
• roveři – vzhledem ke konstrukci roverského programu bez vodáckých „doplňků“
• předškoláci – rozpracováno
Podporovat zapojení vodních skautů do dílčích

pracovních skupin k jednotlivým projektům Nového programu (50%)
• Metodická skupina NJ – Pavlík
• Rádcovský zápisník – zprvu Klusajda
• Odbor vlčat a světlušek – Křeček
• celkově nedostatek aktivních spolupracovníků
Pravidelně informovat o postupu ve vodácké
adaptaci Nového programu (75%)
• web, srazy + eKP
Dbát na výchovný a metodický přínos vodáckých
příloh spolkového časopisu a Kapitánské pošty
(85%)
• Mod/kré stránky
• články v časopise Skauting
• metodické články v eKP
• sekce metodické materiály na webu
Podporovat konání celostátních akcí a závodů
vodních skautů a dbát na jejich výchovný přínos
• akce se konají za podpory HKVS, organizátoři
sami zajišťují jejich průběh
III. VZDĚLÁVÁNÍ
HKVS chce realizovat funkční systém postupného
vodáckého vzdělávání, které navazuje na celkový
vzdělávací systém Junáka. HKVS chce vodním skautům zajistit možnost výběru z dostatku kvalitních
vodáckých vzdělávacích akcí a také prostředky k samostatnému sebevzdělávání. Za účelem naplnění
této vize zamýšlíme:
Realizovat koncepci vodáckého vzdělávání od kormidelníků k instruktorům (66%)
• realizována částečně » zůstává otázka kormidelníků a vzdělávání navazujícího na kapitánskou zkoušku (současná OČK, akreditace atd.)
Dosáhnout zařazení zkoušky vodáckého minima
(Kapka) do ŘVČČJ, podporovat její skládání v krajích, realizovat příručku ke zkoušce vodáckého minima (75%)
• ZVM zařazena do ŘVČČJ
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• zrevidován obsah ZVM + vytvořen kompetenční
profil
• skládání v krajích stále nedostatečné » hledat
cesty další podpory
• příručka – shromážděny materiály » redakce +
sazba
Podporovat skládání kapitánské zkoušky, navázat
kapitánskou zkoušku na novou vůdcovskou zkoušku (revize obsahu, kompetenční systém, dostupnost, modulovost), pokračovat v koordinaci tvorby
příručky ke kapitánské zkoušce (75%)
• KLŠVS + modulová KZ
• zrevidován obsah KZ + vytvořen kompetenční
profil
• příručka (společná se ZVM) – shromážděny materiály » redakce + sazba
Zvážit možné prostředky k zajištění dostatečné
vodácké kvalifikace kapitánů a jejich zástupců
Zajistit prodloužení akreditace Instruktor vodní
turistiky na MŠMT ČR (100%)
• prodlouženo v roce 2010 i 2013 (do 2016)
• kompetenční profil ZVM a KZ sestaven tak, aby
v sobě automaticky obsahoval požadavky IVT
(úspěšný absolvent kurzu ZVM/KZ = úspěšný
absolvent IVT)
Podporovat vodácké vzdělávací kurzy (kormidelnické kurzy, kurzy vodáckého minima, kurzy Instruktora vodní turistiky, Čekatelský lesní kurz VS
Námořní akademie, Kapitánská lesní škola VS, instruktorská lesní škola s vodáckým zaměřením,
specializované víkendové kurzy, atd.) (75%)
• KVS pořadatelem srazů kapitánů, setkání vzdělavatelů VS a několika kurzů
• vzdělávací akce probíhají za podpory a spolupráce HKVS
• kurzy 2010-2013:
• ÚSK - s množstvím vzdělávacích bloků (pravidelně každý půlrok – KVS, Dytta, Liška a spol.)
• kurzy vodáckého minima (2011 – Drager – při
ILŠVS + Liberecký + Jihočeský kraj; 2012 – Moravskoslezský + Klíče pro život – pokus o standardizaci vodáckého minima; 2013 – Jihomoravský + Jihočeský + Pardubický)
• ČLK VS (pravidelně každý rok – vůdce Vezír)
• Kapitánská lesní škola VS (2010, 2013 – vůdce King)
• kurzy IVT (2010, 2013 – s KLŠVS)
• ILŠ VS (2011 – vůdce King)
• instruktorské přednášky při ČLK VS Námořní
akademie (2011 – Vezír)
• setkání vzdělavatelů VS (2011, 2012 – KVS)
• „víkendové“ kurzy:
• Kurz divoké vody (2011 - Slunda a spol.,

2013 – Fialík)
• Kurz VMP (2012 – KVS, Hvězdář)
• Kurz Záchranář III pro skautské činovníky
(2013 – KVS, Hvězdář)
Zapojit zástupce vodních skautů do pracovních
skupin k jednotlivým projektům inovace vzdělávání v Junáku a podporovat testování novinek v oblasti vzdělávání na kurzech vodních skautů
• ČLK VS Námořní akademie se zapojuje prostřednictvím Pumpy do pracovních skupin, novinky
testuje (např. kompetenční profil ČZ)
• KLŠ VS odmítla zapojení do projektu Hodnocení
kvality kurzu, naopak jednotlivci zapojeni do sestavení kompetenčního profilu ZVM a KZ
Zabezpečit kvalitní vzdělávací program jako hlavní součást srazů kapitánů, jejich dostatečnou propagaci a atraktivitu (100%)
• srazy vodních skautů – ústřední srazy kapitánů
– uspořádáno 6 srazů
• jaro 2011 Liberec
• podzim 2011 Plzeň
• jaro 2012 Havlíčkův Brod
• podzim 2012 Ostrava
• jaro 2013 Poděbrady
• podzim 2013 Česká Třebová
• vzdělávací program se stal hlavní složkou ÚSK,
témata vybírána dle potřeb účastníků, možnost
skládání KZ modulovou formou
• HKVS spolupracoval na programu, organizačním a technickém zajištění
Vše chceme realizovat s pomocí pracovních skupin a dobrovolných spolupracovníků z řad vodních
skautů.
IV. HOSPODAŘENÍ
Analyzovat hospodaření KVS a navrhnout koncepci vyrovnaného hospodaření:
• hospodaření minulých let bylo analyzováno a
na jeho základě začaly být sestavovány vyrovnané rozpočty
• hospodaření KVS na jaře roku 2013 prošlo revizí
bez větších připomínek
• díky realizaci projektu Klíče pro život v roce 2012
byl vyrovnán dlouhodobý schodek hospodaření
Pravidelně informovat o výdajích KVS:
• aktuální hospodaření dostupné členům HKVS
přes internet
• KVS používá transparentní bankovní účty
• zpráva o hospodaření je součástí výroční zprávy HKVS
Navrhnout způsob financování akcí pořádaných
KVS:
• KVS má nyní dostatečné finanční zázemí pro po-
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řádání menších akcí
• je tvořena materiálová základna pro podporu
realizovaných akcí
• akce přímo pořádané KVS jsou dosud jen srazy a
nově vytvářené kurzy
Navrhnout další zdroje financování KVS vč. možností fundraisingu
Vyřešit problematiku dlouhodobého financování
časopisů
Dořešit problematiku výběru tzv. zvláštních příspěvků
• Zdroje příjmů KVS:
• dotace Junáka na provoz, v tom příspěvek na
tisk Modrých stránek
• dary jednotek (tzv. zvláštní příspěvky). Příkladně vyřešil Jihočeský kraj, který odvádí desetikoruny za všechny své vodácké jednotky
najednou
• dary jednotlivců
• Zprostředkovaný prodej lodí, vybavení a krojových součástí kapitanátem je neziskový, ale výhodný pro oddíly díky získaným množstevním
slevám
Dořešit pronajímání lodě Severka
• zatím nemožné kvůli pokračující dostavbě plovoucího modelu
• proběhlo jednání o spoluúčasti na projektu stř.
Vavéha k rozšíření a využívání základny Kovářov
(za HKVS delegován Zdenek Pešek)
V. KOMUNIKACE A P. R.
Posílit povědomí o metodické úloze sítě VS, zajistit tok informací ke všem oddílům VS a všem zájemcům o vodácké dění pomocí:
• webových stránek HKVS www.vodni.skauting.cz
• webové stránky fungují, ale poslední cca půlrok je nových příspěvků poměrně málo
• do budoucna by bylo dobré zvážit restrukturalizaci či renovaci stránek
• elektronické Kapitánské pošty
• po většinu volebního období fungovala, poslední rok vychází příležitostně bez jasné
koncepce, chybí šéfredaktor
• dalších skautských informačních kanálů k šíření
informací o vodním skautingu
• rozesílání eKP pomocí infokanálu na
Křižovatce
• rozesílání infokanálu vodní skauting –
plán byl rozesílat cca 1x měsíčně, funguje ale nepravidelně a ve větších rozestupech
• vytvořen leták o vodním skautingu –
distribuce k oddílům VS za zvýhodně-

nou cenu
• aktivnějšího zapojení krajských kapitánů
• osobní setkání 3 ročně (srazy, Tortuga) zachována
• zapojení do dalších aktivit velmi nízké
• většího zapojení krajů či oddílů a přístavů do informování o činnosti VS ve svém regionu
• na ÚSK se objevují nové tváře, ale jinak nedostatečné
• efektivního využívání SkautISu
• výstupy dle našeho přání se zlepšují, ale stále
je tu prostor pro vylepšení
• vytvořena konference pomoci – cíl: vytvořit skupinu lidí, kteří jsou ochotni pomoci s konkrétními krátkodobými úkoly
Pravidelně informovat o činnosti a výsledcích práce HKVS:
• zápisy z jednání veřejně přístupné na stránkách
HKVS
• články na webu a v eKP fungovaly asi polovinu
volebního období
• pravidelné zprávy pro NJ a VRJ jako materiály NJ
Aktivně zapojit síť VS do akcí pořádaných u příležitosti 100 let českého skautingu
• málo, ale výrazně – viz článek o vodáckých osobnostech, Liberecká lampionová plavba zveřejněná na Křižovatce.
• nejsou přímá hlášení z oddílů a přístavů VS
• největší oslava proběhla na Navigamu 2012
Komunikovat se zástupci zahraničních VS, vzájemně se informovat o své činnosti a akcích
• několik článků v Euronautu (občasník evropských vodních skautů)
• bližší spolupráce se Slováky (účast na Aquě, slovenský ambasador)
• zástupci na Eurosea 11 v Dánsku (setkání činovníků evropských vodních skautů)
• dostali jsme několik nabídek na účast na zahraničních akcích, většinou bez odezvy mezi oddíly
• připravuje se rozšířená anglická verze webu
HKVS, není zcela dokončena
• spolupráce na obsahu webu evropských vodních skautů, chybí dodání aktuálních informací z registrace 2013
Zpracovali odpovědní přístavní a Vezír

KAPITÁNSKÁ POŠTA								
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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

Kdo funkci vykonával
v letech 2010-2013?

Vladimír Cvrček - Vezír

Kateřina Kaderová Liška

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

Pavel Bár - Pavlík

Zuzana Pozlovská Pumpa

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

Jan Fischer - Hvězdář

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

sestavil Vezír
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zvolená hosodářka
Jana Kalčevová - naJa
funkci nevykonávala
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Fotovzpomínka - Navigamus 2012
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