Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis ze zasedání 17.01.2011
Termín: 17. ledna 2011 od 15:00 do 18:30
Místo: Ústředí Junáka (Malá zasedačka), Senovážné náměstí, Praha
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček, odchod 17:15, po vyřešení bodu 7.), Liška (Kateřina
Kaderová), Pumpa (Zuzana Pozlovská), Pavlík (Pavel Bár), Hvězdář (Jan Fischer)
Omlouvají se: naJa (Jana Kalčevová)
Úkoly od minulého zasedání
Liška
- zajistí určení termínu lednového zasedání HKVS (zajištěno)
- informovat o stránkách Odysseus group – aby tam oddíly o sobě dodaly info
(dlouhodobý)
- dát na web požadavek na nabídky na organizaci jarního srazu (splněno)
- dát na web úkol, aby se delegáti na Valný sněm nahlásili Vezírovi (splněno)
Vezír
- dokončit vyúčtování ze Srazu kapitánů, jeho předání dál (splněno)
Hvězdář
- připravit průkazky členů HKVS
- zajistit doplnění Stříbrných a Bronzových bobrů do databáze vyznamenání na skautské
Křižovatce (mělo by být hotové cca 26.01., zajišťuje kancelář Ústředí)
- provést registraci KVS ve SkautISu (splněno)
- připravit pověření pro Plzeňský kraj k uspořádání Navigamu 2012 (splněno)
- připraví seznam oddílů VS s/bez KZ (zasláno do konference podpalubí HKVS).
- připraví kompletní balíček dokumentů pro jednání s úřady (připraveno v přihrádce
HKVS na ústředí)
o máme:
§ potvrzení o výkonu funkce pro Vezíra, Lišku, naJu
§ potvrzení o registraci Junáka u MV
§ osvědčení o právní subjektivitě KVS
§ ověřená kopie Statutu KVS
§ ověřená kopie Řádu VS
o chybí:
§ stanovy Junáka
§ výpis z ČSÚ
- ověřit, kolik budeme platit za Tortugu (splněno)
- nejpozději týden předem – nahlásit, počet lidí, kteří tam budou spát – připomenout
v pozvánce účastníkům (splněno)
- zkompletovat program Tortugy, rozeslat (splněno)
- setkání KVS s krajskými kapitány – bod 2 – kapitán oddílu vs. kapitánská zkouška –
přeformulovat (splněno)
Platejz
- zjistit možnosti vytvoření modré varianty aplikace na http://kroj.skauting.cz (autor
osloven, nezareagoval, bude se urgovat)
všichni
- plán práce alespoň do léta (dodali organizační, výchovní, zástupkyně kapitána)
hledá se
- webový programátor pro stránky HKVS pro jednorázové úkoly
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Program
1. Pilné návrhy k programu.
· medaile Bronzového bobra
o fyzicky v současné době máme k dispozici už pouze 4 medaile – raznice je
poškozená, pracuje se na jejím opravení (další informace v polovině února)
o návrh – navrhovatel zaplatí cenu medaile či řádu
· infokanály (jako 10. bod)
· evidence výsledků vodních skautů ve sportovních soutěžích – rozumné či ne?
(jako 14. bod)
· účast na pražských Navalis (jako 15. bod)
· výjezdní zasedání – v rámci plánování termínu dalšího zasedání
2. Schválení programu zasedání – schváleno
3. Připomínky k minulému zápisu
· V usnesení HKVS 2010/12/U5 je pověřena pořádáním Navigamu 2011 KRJ Plzeň,
což nelze, musí to být organizační jednotka, čili Plzeňský kraj. (Bilbo)
o Souhlas, jedná se o spíše stylistický nedostatek, myšlenka je zachována.
4. Příprava výroční zprávy HKVS za rok 2010 (Vezír)
· připravena, kromě zpráv krajských kapitánů, máme zprávy z krajů –
Moravskoslezský, Plzeňský, Středočeský, Vysočina, Zlínský; ostatní byli znovu
zaurogováni
· odevzdává se v březnu
· doplnit do příštího zasedání – pošlou se texty ke kontrole
· Majda – mohla by zastávat funkci tiskového mluvčího – dodá Vezírovi svou
představu, co by chtěla dělat, každý z nás také dodá svoje požadavky
5. Návrh financování Plaveb vodních vlčat a světlušek a vodáckých doplňků stezek +
info o aktuálním stavu obou projektů (Pavlík)
· současný stav
o vodácké doplňky pro skauty a skautky – připraveno zadání pro studio,
měly by se ufinancovat samy, neměla by být potřeba dotace kapitanátu,
bude trvat asi měsíc, než to studio zpracuje – mohly by tedy být hotovy do
jarního srazu, = dvojlist, vlepí se na zadní stranu stezek
o plavby vlčat a žabiček – komplikace – odstoupil ilustrátor Josef Fučík –
Joges, hledá se nový – návrhy: ilustrátoři pozemáckých stezek (Josef
Pospíchal, Jan Štěpánek) – osloví Dick via TDC
· předpokládaný náklad 1500 ks na stupeň (nováček + 3 stupně)
6. Příprava jarního ÚSK v Liberci vč. diskuse o úloze pracovních komisí a pojetí
předsněmovní diskuze (Pavlík)
· předsněmovní diskuze
o apolitičnost – Jan Šolc (seminář, beseda) – pro všechny
o kroj, název, logo – diskuze společně, 3 skupiny – kratší doba, lidé se budou
točit (vedou Vezír + 2)
o Hodnocení kvality – informativní blok (Liška)
o Podpora nového programu – na zvážení (Pavlík)
· komise
o kormidelnický zápisník
o Tři jezy
o lodní komise – Severka, plachtařské závody, SKAPA, Navalis
o IKP – web
o budou rozděleny do menších bloků, nebudou proti sobě
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7. Redakční záměry Kapitánské pošty, Mod/krých stránek a velké přílohy Skautingu –
výsledky dotazníků, změny obsahu, témata pro rok 2011 (Pumpa)
· příloha Skautingu – nová možnost – rozdělit ji po menších částech do všech
číslech – schváleno
o Pumpa bude domlouvat s Káčou do každého čísla, záleží na tom, jaké bude
téma Skautingu a jakou potřebu budeme mít my sdělovat vedoucím
vodních skautů metodické rady skrze Skauting. V příštím čísle budeme mít
asi 4 strany o vodáckých táborech, psáno stylem vodák vodákovi
· modré stránky
o proběhl dotazník mezi vedoucími – výstupy:
§ zájem o MS v řadách vedoucích není asi příliš vysoký, a to zejména
proto, že jim přímo nechodí (nemají-li objednaný dětský časopis)
§ MS se v činnosti oddílu příliš nevyužívají
§ nevíme, jak MS využívají děti
§ vedoucí by měli zájem, aby MS byly zejména o radách dětem, jak se
vypořádat s vodáckými dovednostmi; aby tam byly úkoly, které
vedou ke splnění bodů z Plaveb a Cest a aby se věnovaly vodácké a
námořnické tématice
§ největší zájem je o témata týkající se námořnických a vodáckých
událostí, a to jak historických, tak těch současných; dále je zájem o
praktická témata, např. jak číst vodu
§ nelíbí se jim, že MS nejsou příliš barevné, je na nich příliš mnoho
textu a u skautů jsou až infantilní; chybí jim komiks
o náměty:
§ aby vedoucí měli větší zájem o MS, měly by jim nějakou formou
chodit (alespoň elektronickou) a to v době, kdy přijde dětem, nebo
před tím
§ mělo by se uskutečnit vyhodnocení zájmu dětí o MS – čtou je, plní
je, baví je?
§ mělo by se podpořit používání MS, jak v oddíle, tak u dětí –
semináře na srazu K+K?
§ na MS by mělo ubýt textu a vylepšit grafika – je možná barevnost?
§ vyřešit, zda jsou MS u skautů a skautek infantilní – Vezír přitlačí
(cílová skupina spíše 14letí)
§ na MS zařazovat jak úkoly k plnění, tak i metodiku pro děti
o tipy na body ze stezky – v každém čísle, děti na to upozorní speciální logo
o komu nechodí modré stránky – psát Hvězdářovi
o pro vedoucí – možnost objednat si na webu modré stránky (Vezír předá
výslednou elektronickou verzi Hvězdářovi, ten zajistí distribuci mezi
zájemce)
o Témata MS budou nejprve zkonzultovány s autory MS, a pak teprve budou
prezentována
· Kapitánská pošta – výstupy z dotazníků
o informace o jednání HKVS – každý měsíc (Liška)
o sloupky (zamyšlení, fejeton) – ano
o praktické rady na vodácké výpravy – zkušenosti oddílů – zadat krajským
kapitánům, aby zadali někomu v kraji
8. "Zvláštní" příspěvky na provoz HKVS (10,- Kč) – jakým způsobem budeme v roce
2011 prezentovat? (Vezír)
· zachovat poděkování těm, kteří nově přispěli (v každém čísle)
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nově: mapa republiky – v každém kraji kruhový graf, kdo kolik přispěl
Zapojení do projektu Hodnocení kvality, začlenění vodních vzdělávacích akcí,
HKVS, krajských kapitánů (Pavlík, Pumpa, Liška)
· chceme přidat kategorii krajských kapitánů, HKVS – aby se také hodnotili
· NA a ILŠ VS by se měly zapojit do pracovních skupin Hodnocení kvality – pokud
se kurz rozhodne, že je určen pro vodní skauty, má vodácké zaměření –
považujeme ho za kurz vodních skautů a budeme s ním v tomto směru
komunikovat (řeší Pumpa)
PILNÝ NÁVRH: Jakým způsobem bude využívat infokanály (Vodní skauting,
Kapitánská pošta) na Křižovatce (Liška, Hvězdář)
· Hvězdář rozesílá, zajistí výtahy z webu, Liška – články, korektura
Informování dovnitř hnutí o nutnosti mít kapitánskou zkoušku (Pavlík)
· v příštím roce – povinnost žádat o výjimky bude obecně platná, budeme ji
požadovat, budeme o ní stále informovat
· možnost do budoucna – sehnat sponzory, slevy u prodejců… – pro všechny oddíly
VS, kromě těch, kteří nemají KZ – navrhnout jako bod na další zasedání, ideálně
výjezdní
Koncepce archivu HKVS (Pavlík, Hvězdář) – odloženo z časových důvodů
Krojové doplňky v JUNU, činovnický kroj – anketa Jerryho (Vezír, Hvězdář)
· důstojnická košile (používaná na NA) – k sehnání u hasičů
· brigadýrky – k sehnání u hasičů
o Hvězdář jedná s JUNem – našel firmu, která je vyrábí, 1–2x ročně se
objedná, JUN zařídí výrobu a prodá nám je, cena 750,o snad by šlo zařídit do srazu
PILNÝ NÁVRH: Evidence výsledků vodních skautů ve sportovních soutěžích (ČPV,
Přebor v eskymování) (Hvězdář)
· možnost zveřejňovat výsledky ČPV na webu HKVS – mít vlastní žebříček oddílů
VS, které se účastní
o Konzultovat s KLŠVS a sportujícími oddíly
o V případě souhlasu realizuje Hvězdář
PILNÝ NÁVRH: Pražské Navalis (Hvězdář)
· Hvězdář napíše článek do Kapitánské pošty
· KLŠVS a NA budou osloveny s nabídkou spolupráce/záštity
· pokud nepůjde jako akce VS, tak zkusit jako akci pro veřejnost
· pokud se nepovede personálně zajistit, soustředit se na rok 2013 (rok 2012 se kryje
s Navigamem)
Oznámení z činnosti členů HKVS
· Hlavní kapitán
o Bylo odesláno vyúčtování ÚSK a žádost o dotaci na Modré stránky.
o odznaky za 10letou souvislou práci s oddílem (projednáváno na Tortuze) –
možnost výroby cca za 45Kč – na srazu možnost objednávání pro oddíly
· Zástupkyně hlavního kapitána
o připravuje se česká výprava v rámci projektu Armada 2011 (Luďa Vysoké Mýto, Mobil, Kokos, Knar, Sepka, Škvrně - Ostrava, Dytta Třebíč, Rolnička - Jablonec n. Nisou) společně se Slováky, Poláky,
Maďary
o proběhla další schůzka přípravného týmu Navigamu – tým už je skoro
kompletní, ujasnili jsme si kompetence jednotlivých subtýmů, naplánovány
další porady a víkendové setkání tak, abychom byli schopni na jarním
·

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
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·

·

srazu prezentovat převážnou část naší vize o tom, jak by měl Navigamus
proběhnout
o plán práce leden – červen 2011
§ pravidelně informovat VS o činnosti HKVS
§ zajistit programovou náplň jarního srazu
§ průběžně vytvářet anglickou verzi webu HKVS
§ informovat VS o zahraničním dění a naopak
§ rozjet konferenci lidí ochotných pomáhat
§ rozjet informační kanály na Křižovatce
§ zprostředkovat kontakt mezi přípravným týmem Navigamu a HKVS
Výchovní
o 10. 12. 2010 zasedala akreditační komise MŠMT i nad naším projektem
IVT. Komise akreditaci udělila. Nyní čekáme na papírové vyrozumění a
následně vyřídíme formality mezi KÚJ a KVS.
o Junák pro rok 2011 snižuje dotace na některé vzdělávací akce, nás se týký
zejména druh akce "metodický seminář", pod nějž spadají naše ÚSK.
Dotace na pobytový den se vrací zpět k rozsahu 60-100,- Kč. Lesních akcí
se snížení netýká, budou podporovány stejným rozsahem částky jako v
loňském roce.
o Plán práce na rok 2011:
§ Vyhodnotit dosavadní fungování Mod/krých stránek
§ Vytvořit témata Mod/krých stránek pro následující rok
§ Podpora zavádění Nového programu do oddílů VS
§ Informovat o postupu vodácké adaptace Nového programu
§ Aktualizovat koncepci vodáckého vzdělávání od kormidelníků k
instruktorům
§ Zajistit prodloužení akreditace Instruktor vodní turistiky MŠMT ČR
§ Zapojit vodácké vzdělávací kurzy (zejména ČLK VS NA a KLŠ VS)
do Hodnocení kvality kurzů
§ Zajistit dokončení a vydání vodáckých doplňků Stezky pro skauty a
skautky
§ Zajistit dokončení a brzké vydání Plaveb Čolka a Žabky pro vodní
vlčata a žabičky včetně Nováčka
§ Kapka a kapitánská zkouška - revize obsahu, převod na kompetenční
systém
§ Testování kompetenčního systému Kapky a Kapitánské zkoušky
§ Rozběhnutí modulového systému kapitánské zkoušky
§ Vyjasnit postavení zkoušky vodáckého minima – Kapka (začlenění
do ŘVČČJ, zkouška pro celý Junák)
§ Zabezpečit kvalitní vzdělávací program jako hlavní součást jarního
srazů kapitánů 2011
§ Zabezpečit kvalitní vzdělávací program jako hlavní součást
podzimního srazů kapitánů 2011
§ Vytvořit metodiku k vodáckým doplňkům Nového programu Junáka
§ Práce na projektu Kormidelnický zápisník
§ Práce na projektu Nové skautské odborky
§ Tvorba příručky ke kapitánské zkoušce
Organizační
o Bylo upozorněno na nesprávně použitý pojem „vodácký oddíl“ místo
„vodní“ v článku 36 Směrnice o registraci
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·
·
·

o Předání starších dokumentů do archivu HKVS na ústředí
o Celkem 7 přístavů bylo upozorněno na to, že ve skautISu nemají označení
vodní
o V zastoupení neexistujícího krajského kapitána uděluje organizační HKVS
výjimku na 1 rok z povinnosti mít kapitánskou zkoušku vůdcům těchto
oddílů:
§ Anežka Všianská (Ulita), Sluníčka, středisko Dvojka Praha
(112.02.002-3), plánuje KZ
§ Pašek Martin (Komárek), 8. Oddíl vodních skautů, středisko Vočko
Praha 6 (116.06.008-6), má VZ a IVT
§ Prokop Marek (vpi.Blek), středisko Šipka Praha 6 (116.22.021),
plánuje KZ
o Plán práce do na období 1. – 6. 2011
§ Vyjasnění postavení HKVS na Tortuze
§ Zajištění dostupnosti lodě P550
§ Zpracování výstupů registrace 2011
§ Navázání kontaktů se všemi kraji
§ Obnova adresáře vodních skautů
Hospodář
Krajští kapitáni
Komise

Úkoly na příští zasedání
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

návrhy na úkoly pro tiskovou mluvčí (každý)
hledání možností dotačních programů na vydání plaveb (každý)
na základě rozpočtu na rok 2011 předložit Bořkovi žádost o dotaci na Modré
stránky (Vezír)
domluvit schůzku s naJou (Pavlík)
dát požadavky do rozpočtu (všichni)
návrh rozpočtu (naJa, Pavlík, Hvězdář)
komu nechodí modré stránky – napsat Hvězdářovi (na webu a v eKP informuje
Liška)
stále řešit s TDC, proč nechodí modré stránky (Hvězdář)
článek do eKP o možnosti objednávat brigadýrky (Hvězdář, Liška zreviduje)
změna přístupových práv k účtu – zjistit, co je potřeba (Hvězdář)
zajistit, aby TDC dávalo časopisy s mokrými stránkami do archivu HKVS (Vezír)
zadat Dickovi, že chceme do projektu Hodnocení kvality zapojit krajské kapitány a
HKVS (Pavlík)
do eKP reklamu – už odebíráš infokanál vodních skautů? + velký otazník + odkaz
na článek na webu (Pavlík) – splněno
článek o infokanálech na webu (Hvězdář pošle článek z prosincové eKP, Liška
dá na web upravenou verzi) – splněno
rozeslat 1. mail infokanálem – výtah novinek z webu (Hvězdář + Liška) –
splněno
poslat Lišce představu o modulové KZ na srazu (Pavlík) – splněno
pozeptat se a zrealizovat zveřejňování výsledků ČPV (Hvězdář)
do lednové eKP – článek o Navalis (Hvězdář)
dodat požadavky na činnost komisí na srazu (všichni) – splněno

Zápis ze zasedání HKVS, 17.01.2011, Senovážné náměstí, Praha

strana 6/7

Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Určení místa a termínu dalšího zasedání
-

24.02., 16–18h, Ústředí Junáka, Senovážné náměstí

datum: 17.01.2011

zapsala: Liška
doplnil: Pavlík, Vezír, Hvězdář, Pumpa
schválil: Vezír – Vladimír Cvrček
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