Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis ze zasedání 24.02.2011
Termín: 24. února 2011 od 16:00 do 18:00
Místo: Ústředí Junáka (velká zasedačka), Senovážné náměstí, Praha
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Liška (Kateřina Kaderová), Pumpa (Zuzana Pozlovská),
Pavlík (Pavel Bár), Hvězdář (Jan Fischer), Šotek (Lukáš Bíca – příchod na bod č. 6 a 7)
Omlouvají se: naJa (Jana Kalčevová)
Úkoly z minulého zasedání
Vezír
- na základě rozpočtu na rok 2011 předložit Bořkovi žádost o dotaci na Modré stránky
- zajistit, aby TDC dávalo časopisy s mokrými stránkami do archivu HKVS – splněno,
po dodání remitendy rozesílatelem budou MS předávány do schránky HKVS; je však
nutno se připomínat
- poslat pověření pro pořádání Navigamu pod hlavičkou Plzeňského kraje – splněno
- dohledat všechny informace o hospodaření KVS (hospodářské výkazy, daňová
přiznání, výroční zprávy, prezentace ze srazu K+K ) – splněno
- kontaktovat bývalé pokladníky (Borůvku) – nezdařilo se
- udělat seznam všech pohledávek a závazků
- zjistit cenu výroby Bronzových bobrů
Liška
- informovat o stránkách Odysseus group – aby tam oddíly o sobě dodaly info –
splněno
- rozeslat 1. mail infokanálem – výtah novinek z webu (Hvězdář + Liška) – splněno
- článek do eKP o možnosti objednávat brigadýrky (Hvězdář, Liška zreviduje)
- komu nechodí modré stránky – napsat Hvězdářovi (na webu a v eKP informuje Liška)
– splněno
- aktualizovat přístup k účtu KVS v bance (Liška se dohodne s Vezírem na termínu) –
splněno (16.3.)
Platejz
- zjistit možnosti vytvoření modré varianty aplikace na http://kroj.skauting.cz (autor
osloven, nezareagoval, bude se urgovat, stále nereaguje)
Pavlík
- domluvit schůzku s naJou nebo převzít podklady k hospodaření
- poslat Lišce představu o modulové KZ na srazu (Pavlík) – splněno
- zadat Dickovi, že chceme do projektu Hodnocení kvality zapojit krajské kapitány a
HKVS (Pavlík) – splněno
- do eKP reklamu – už odebíráš infokanál vodních skautů? + velký otazník + odkaz na
článek na webu (Pavlík) – splněno
- dohledat všechny informace o hospodaření KVS (prezentace ze srazu K+K) – splněno
- udělat seznam všech pohledávek a závazků (Vezír, Pavlík) – splněno v rámci
možností
Hvězdář
- zajistit doplnění Stříbrných a Bronzových bobrů do databáze vyznamenání na skautské
Křižovatce – splněno (zajistila kancelář Ústředí, BB jsou komplet)
- zajistí dodání dokumentů: Stanovy Junáka (bude na ústředí), výpis z ČSÚ (máme
starší, není snad třeba obnovovat)
- stále řešit s TDC, proč nechodí modré stránky (postup viz dále)
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-

změna přístupových práv k účtu – zjistit, co je potřeba – splněno (všechny potřebné
dokumenty máme – stanovy jsou na cestě)
- článek do eKP o možnosti objednávat brigadýrky (Liška zreviduje)
- rozeslat 1. mail infokanálem – výtah novinek z webu (Hvězdář + Liška) – splněno
- pozeptat se a zrealizovat zveřejňování výsledků ČPV (Hvězdář) – doporučil
KingKong za LŠVS, zaslán dotaz na souhlas ČSK
- do lednové eKP článek o Navalis – nesplněno
- připravit průkazky krajských kapitánů – připravuje se
- kontaktovat bývalé pokladníky (Hvězdář za Datla) – nestihl
- sestavit rozpočet na rok 2011 – splněno
všichni
- plán práce alespoň do léta (chybí hospodář, hlavní kapitán)
- návrhy na úkoly pro tiskovou mluvčí (zpravodajku) – splněno (dodáno Vezírovi)
- hledání možností dotačních programů na vydání plaveb (každý)
- dodat požadavky na činnost komisí na srazu – splněno
- projít emaily od naJi a dalších pokladníků (dohledat informace o hospodaření)
- zaslat požadavky na rozpočet 2011 Hvězdářovi – splněno
- najít pokladníka KVS pro rok 2011
- určit šéfa týmu pro vypracování vize kvalitního HKVS (Pavlíkův návrh: Hvězdář)
hledá se
- webový programátor pro stránky HKVS pro jednorázové úkoly – dodat přesnější
specifikaci – příklad (Hvězdář), poslat žádost do konference pomoci (Liška)

Program
1. Pilné návrhy k programu
2. Schválení programu zasedání
3. Schválení termínu a místa podzimního srazu VS – návrh 21.-23.10.2011, Plzeň
Usnesení HKVS 2011/02/U1:
HKVS schvaluje pořádání podzimního Ústředního srazu kapitánů v termínu 21.–23.10.2011
v Plzni.
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
4. Rozpočet 2011 a hospodaření KVS (50 min) Vezír, Hvězdář
· Vezír osloví Plejtváka, aby se stal pokladníkem KVS
· navržen rozpočet (příloha 1), Vezír požádá VRJ o provozní dotaci na rok 2011
Usnesení HKVS 2011/02/U1:
Rada KVS schvaluje rozpočet KVS na rok 2011.
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Jarní sraz VS – dořešit nejasnosti (15 min) – Liška
· doplněna kapitánská vrba
· doplněna cena vstupu do bazénu
· program vyhovuje
6. Vzdělávání u VS (30 min) – Pavlík
· řeší se podoba modulové KZ – Pavlík dořeší s Vezírem
· HKVS určuje maximální možnou délku skládání kapitánské zkoušky na 24
měsíců, a to včetně případných opravných zkoušek
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Pavlík navrhuje změny ve vyhlášce o kvalifikacích vodních skautů – zejména
povinnost mít pro složení Kapky ČZ a ne VZ – Pavlík pošle návrh změněné
vyhlášky, Hvězdář upraví vzhled, HKVS bude hlasovat v elektronickém hlasování
o doplnit definici akce vodních skautů – Hvězdář, Vezír
· chybí odborníci pro témata KZ – lidé, kteří jsou schopni a ochotni konzultovat,
poradit, vyzkoušet, napsat článek – všichni pošlou Pavlíkovi návrhy
· Vezír – návrh e-learningové formy KZ – materiály k dispozici na internetu,
uchazeči – samostudium, možnost konzultací s konzultanty, poté vypsány termíny
na složení testů
7. Vodácké doplňky stezky pro skauty – aktuální stav (15 min.) – Pavlík
· Plavby – navržený harmonogram po jednání Pavlíka, Dicka, TDC
o do poloviny března by měly být podepsány smlouvy s ilustrátory
o do 25. března budou ukázky na schválení
o odhad – 15. května mít všechny obrázky
o studio dokončí práci do poloviny června
o vydání by se teoreticky mohlo stihnout do táborů
· vodácké doplňky
o návrh od Dicka – ve 3. stupni je v pozemáckých stezkách jako výzva jen
Tři orlí pera, chtěli by, aby ve vodácké verzi byly také pouze Tři orlí pera
o HKVS navrhuje posunout výzvy z 3. stupně do 2., výzvu 2. stupně do 1.,
ve 3. stupni zůstanou pouze Tři orlí pera
· metodika
o do konce února – sestavit celkovou tabulku doplňků a kostru toho, co by
měli oslovení lidé sepsat
o v březnu oslovit možné autory
o do září autoři dodají návrhy
o říjen připomínkování, poté autorům zpět k doplnění
o předpokládané elektronické vydání do jarního srazu 2012
o fyzické vydání – závisí na financích
8. Příprava prezentace HKVS na srazu (30 min) – Liška
· prezentace v Power Pointu – 1 obecný slide + každý 1 slide za sebe – každý pošle
Lišce, každý na srazu odprezentuje sebe
· návrh – vyjít z oznámení z činnosti v zápisech (za jednotlivé lidi) + závěry
z jednotlivých zápisů – výtahy v eKP
· asi forma prezentace – připravit někdo, kdo tam reálně bude
· pokusit se doplnit fotkami a obrázky pro oživení, v rámci možností
· na začátek obecné info – zvolení kdy, frekvence a typ zasedání, složení
9. Hodnocení kvality a VS – aktuálně (15 min) – Pavlík
· chceme zapojit HKVS a krajské kapitány – reakce od Dicka
o HKVS – souhlasí s Pavlíkem navrženým postupem
o krajští kapitáni – problém – současné hodnocení je navrženo pro jednotky
ne pro kraje
· návrh – dáme dohromady kritéria kvalitního vodáckého kraje – budou součástí
vize kvalitního junáckého kraje (pokud v kraji VS aktivní nejsou, proškrtnou,
pokud ano – je to i jejich vizitka)
o na návrhu se budou podílet krajští kapitáni
· postup – vytvoříme naši vizi kvalitního HKVS, pak projde připomínkováním
Dicka a oponenta (asi podzim) – sestavení kritérií bude šéfovat
· návrh – zapojit do programu na srazu – předsněmovní diskuze Hodnocení kvality
– část zaměřena na oddíly a přístavy, část možná pracovní – HKVS, KK
·
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10. Technická novela Jednacího řádu (přečíslování, oprava překlepů) (2 min) – Hvězdář
· opravit překlepy a změnit číslo
Usnesení HKVS 2011/02/U2:
HKVS schvaluje provedení technické novely Jednacího řádu (viz příloha 2).
Návrh byl přijat. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
11. Závod Napříč Prahou – přes tři jezy a družinový systém (15 min.) – Pavlík, Hvězdář
– odloženo na příště
12. Uzavření smluv o proplácení cestovních náhrad s KVS (10 min.) – Hvězdář –
odloženo na příště
13. Oznámení z činnosti členů HKVS
· Hlavní kapitán
· Zástupkyně hlavního kapitána
o Byla zprovozněna konference hkvs-pomoc@googlegroups.com přihlášení možné přes web HKVS (políčko pro zadání emailu v levém
sloupci). VS informováni prostřednictvím článku na webu, účastníkům do
26 let z podzimního srazu (možní účastníci fóra mladých) zaslána
pozvánka přímo na jejich mail. Účel: poptávka pomoci s různými menšími
úkoly, shánění PTP na větší akce VS.
o Pokračují přípravy Navigamu, momentálně se zaměřujeme na nalezení
programátora, který vytvoří a bude spravovat web + hledají se lidé do týmu
propagace.
· Výchovní
· Organizační
o V zastoupení neexistujícího krajského kapitána uděluje organizační HKVS
výjimku na 1 rok z povinnosti mít kapitánskou zkoušku vůdcům těchto
oddílů:
§ Krčál Jan (Jeňa), oddíl Kormoráni, středisko Vrbovec Brno
(622.24.037), příliš vytížen pro KZ
§ Polová Miriam (Miriam), oddíl Děbenky, 5. přístav Praha
(113.05.004-1), příliš vytížena pro KZ
o Modré stránky: Doposud byl systém TDC nastaven tak, že MS chodily jen
VS do 15 let. Hvězdář zažádal o změnu, aby chodily všem. Únorové číslo
se nestihlo, změna se projeví až v dubnovém. Podle Freda TDC
nezaregistrovalo žádnou snahu o zjištění či změnu tohoto stavu ze strany
HKVS ani žádné reklamace odběratelů. To, co člověku mělo přijít včetně
MS, se zobrazuje v došlých časopisech ve SkautISu. (pozn. Vezíra: Fred
slíbil distribuovat dle našich požadavků, údajně to záleží na správcích
SkautISu; Vezír proto osloví jednoho z nich – Jerryho z Liberce)
o V JUNu se šíjí matrosky (stejná firma jako šije kroje). Na srazu bude k
vidění vzorek a bude je možno objednat. Důstojnické bíle letní polokošile i
brigadýrky se připravují.
· Hospodář
· Krajští kapitáni
· Komise
14. Kontrola úkolu z minulého zasedání.
15. Určení místa a termínu dalšího zasedání

Úkoly
Hvězdář
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- specifikace programátora pro krátkodobé úkoly – příklad práce
- rozeslat 2. mail do infokanálu – web + sraz (spolu s Liškou)
- naformuluje definici akce VS do vyhlášky (společně s Vezírem)
- upraví vzhled vyhlášky o kvalifikacích VS
- pošle technicky znovelizovaný Jednací řád
- technicky zajistí elektronické hlasování o změně vyhlášky o kvalifikacích VS
Liška
- požadavek na programátora do konference pomoci
- rozeslat 2. mail do infokanálu – web + sraz (spolu s Hvězdářem)
- oznámit termín podzimního srazu VS všemi kanály
- zkontrolovat překlepy v Jednacím řádu
Vezír
- osloví Plejtváka, aby se stal pokladníkem KVS
- požádá VRJ o provozní dotaci na rok 2011
- naformuluje definici akce VS do vyhlášky (společně s Hvězdářem)
- osloví Jerryho ohledně distribuce MS
Pavlík
- pošle změněnou verzi vyhlášky o kvalifikacích VS
všichni
- pošlou Pavlíkovi návrhy na odborníky-konzultanty, kteří jsou schopní a které osloví

Příští zasedání
16.03.2011 – 17–19h, Ústředí Junáka, Senovážné náměstí, Praha

Přílohy:
1.
2.
3.

Rozpočet KVS na rok 2011
Novela jednacího řádu HKVS
Vyznačené změny v jednacím řádu HKVS

Zapsala: Liška
Připomínky: Vezír, Hvězdář, Pavlík
Schválil dne 28. 2. 2011: Vezír (Vladimír Cvrček)
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