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Zápis ze zasedání 16.03.2011 
Termín: 16.03.2011, 17–19h 
Místo: Senovážné náměstí 24, Praha 1 
Zajistí: Liška (zajištěno) 
 
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Liška (Kateřina Kaderová), Pumpa (Zuzana Pozlovská), 
Pavlík (Pavel Bár), Hvězdář (Jan Fischer) 
Omlouvají se: naJa (Jana Kalčevová) 

Úkoly 
Vezír 

- osloví Plejtváka, aby se stal pokladníkem KVS – splněno, odmítl 
- požádá VRJ o provozní dotaci na rok 2011 – nesplněno, zpráva o hospodaření a návrh 

rozpočtu přišel pozdě 
- na základě rozpočtu na rok 2011 předložit Bořkovi žádost o dotaci na Modré stránky 

(viz výše) 
- naformuluje definici akce VS do vyhlášky (společně s Hvězdářem) – splněno, viz 

bod 7 
- osloví Jerryho ohledně distribuce MS – splněno 
- plán práce do léta 
- udělat seznam všech pohledávek a závazků  
- zjistit cenu výroby Bronzových bobrů 

Liška 
- požadavek na programátora do konference pomoci 
- rozeslat 2. mail do infokanálu – web + sraz (spolu s Hvězdářem) – splněno 
- oznámit termín podzimního srazu VS všemi kanály – splněno 
- zkontrolovat překlepy v Jednacím řádu – splněno 
- článek do eKP o možnosti objednávat brigadýrky (Hvězdář, Liška zreviduje) 
- propagační článek na Křižovatku (viz nápad od Freda) – splněno 

 
Pavlík 

- pošle změněnou verzi vyhlášky o kvalifikacích VS – splněno 
Hvězdář 

- specifikace programátora pro krátkodobé úkoly – příklad práce 
- rozeslat 2. mail do infokanálu – web + sraz (spolu s Liškou) – splněno 
- naformuluje definici akce VS do vyhlášky (společně s Vezírem) – splněno, viz bod 7 
- upraví vzhled vyhlášky o kvalifikacích VS 
- pošle technicky znovelizovaný Jednací řád – splněno 
- technicky zajistí elektronické hlasování o změně vyhlášky o kvalifikacích VS 
- připravit průkazky členů HKVS 
- stále řešit s TDC, proč nechodí modré stránky    
- článek do eKP o možnosti objednávat brigadýrky (Liška zreviduje) 

naJa 
- plán práce do léta 

všichni 
- pošlou Pavlíkovi návrhy na odborníky-konzultanty, kteří jsou schopní a které osloví 
- hledání možností dotačních programů na vydání plaveb (každý) 
- určit šéfa týmu pro vypracování vize kvalitního HKVS (Pavlíkův návrh: Hvězdář) 
- poslat Lišce svou část prezentace na jarní sraz 
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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. Doladění posledních věcí ke srazu 

• zadání práce komisím – sepsat, co mají udělat – poslat šéfům komisí a 
přihlášeným účastníkům (Liška pošle ke kontrole a doplnění) 

• neformální setkání s krajskými kapitány – sobotní oběd (Hvězdář jim napíše) 
• všichni účastníci musí být podepsáni na prezenční listině 
• pokladní doklady – tisk ze systému (Pavlík předem + zásobní pokladní bloky 

z minula) 
4. Náplň práce tiskové mluvčí VS – na základě podkladů poslaných Vezírovi (Vezír) 

• název funkce bude tiskový zpravodaj (lépe vystihuje náplň) 
• náplň – viz Příloha č. 3 

Usnesení HKVS 2011/03/U1:  
HKVS jmenuje Markétu Babóovou (Majdu) tiskovou zpravodajkou HKVS. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  

• Majda jmenování přijala 
5. Schválení informační strategie HKVS (Liška) 

• zprávy krajských kapitánů – dodají nám vždy před srazem (Hvězdářovi) 
Usnesení HKVS 2011/03/U2:  
HKVS schvaluje Informační strategii HKVS (Příloha č. 1). 
 
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
6. Hospodaření KVS – stav za rok 2010 (Vezír) 

• Vezír dořeší s naJou nejasnosti 
• Vezír požádá Bořka o provozní dotaci na letošní rok 
• dnešním dnem byla provedena změna podpisových vzorů při nakládání 

s bankovním účtem 
7. Definice akce "vodních skautů" pro účely novelizace Vyhlášky č. 7 (Pavlík) 

• proč chceme mít tuto definici? 
o HKVS chce být informovaný o akcích 
o HKVS chce sledovat kvalitu těchto akcí a metodicky je podporovat 

• jedná s o definici všech akcí VS, nejen vzdělávacích, tudíž nebude součástí 
Vyhlášky č. 7 

• novelizace Vyhlášky č. 7 – již připravena, Pavlík pošle, Hvězdář zajistí 
elektronické hlasování celého HKVS 

• akce vodních skautů – pokyn hlavního kapitána 
o Pořádání vodáckých akcí, které se týkají většího počtu oddílů než z jedné 

základní organizační jednotky, nebo vzdělávacích akcí s vodním 
zaměřením oznamuje pořádající subjekt HKVS. 

Rozhodnutí hlavního kapitána VS č. 1/2011:  
 
Pokyn k oznamování vodáckých a vodních akcí 
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Pořádání vodáckých akcí, které se týkají většího počtu oddílů než z jedné základní 
organizační jednotky, nebo vzdělávacích akcí s vodním zaměřením oznamuje pořádající 
subjekt Hlavnímu kapitanátu vodních skautů. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  
8. Hodnocení kvality – určit šéfa týmu (Pavlík) 

• šéf pracovní skupiny z HKVS, pracovní skupina širší 
• začátek práce cca červen – Hvězdář se stále rozmýšlí 

9. Závod Napříč Prahou – přes tři jezy a družinový systém (Pavlík, Hvězdář) – 15 min 
– neveřejná část zápisu 

10. Výjezdní zasedání HKVS – forma, termín (Liška) 
• víkendová akce, možno spojit s nějakou další akcí 
• předběžný termín 02. – 04.09.2011 

11. Uzavření smluv o proplácení cestovních náhrad s KVS (Hvězdář) – odloženo 
12. Příprava výroční zprávy HKVS za rok 2010 (Vezír) – aktuální stav 

• Vezír zapracuje již poslané připomínky a pošle k poslední kontrole pouze text 
• dojde k drobným úpravám v hospodářské zprávě 

13. Koncepce archivu HKVS (Pavlík, Hvězdář) – odloženo 
14. Návrh vyznamenání – Vezír – neveřejná část zápisu 
15. Oznámení z činnosti členů HKVS 

• Hlavní kapitán 
o zpracována výroční zpráva 
o odeslána žádost o výpis "modrých" delegátů VSJ 
o úprava statutu medaile BB 

• Zástupkyně hlavního kapitána 
o rozeslán druhý informační mail do konference 
o sraz VS – zatím přihlášeno 75 účastníků, malý zájem o přípravu programu 

Gejzír nápadů – oslovujeme konkrétní lidi 
o Navigamus 2012 – proběhla víkendová porada – na srazu budeme 

prezentovat současnou vizi 
• Výchovní 

o V úterý 15. 3. odešly do tiskárny vodácké doplňky skautských stezek, stále 
by se to mělo stihnout do srazu, když se nestane nic nenadálého. 
Relevantní připomínky členů HKVS byly před odesláním do tisku 
zapracovány, návrh výzvy Proplavání peřeje změněn. 

o Ilustrátor Zdeněk Štěpánek začal tvořit první ilustrace ke 2. a 3. stupni 
vodáckých Plaveb, už poslal první ukázky ke schválení. S Josefem 
Pospíchalem (Nováček, 1. stupeň) zatím TDC dohodu neuzavřelo. 

o K plnění modulové KZ na srazu se zatím přihlásilo 7 nových zájemců (Č. 
Budějovice, Praha, Liberec, Vysoké Mýto). 

o O kurzu vodáckého minima nově uvažují krom již známých i 
Moravskoslezský kraj a ILŠVS. 

• Organizační 
o Pokračuje komunikace s TDC kolem rozesílání Mod/krých stránek. 

Předpokládá se, že by měly dojít všem odběratelům Skauta i Světýlka z řad 
VS v dubnu. Závisí na rychlosti práce programátorů skautISu. 

o JUN nechal ušít vzorky matrosek. Vzorek byl připomínkován Vezírem a 
následně by JUN měl určit cenu, bude podobná jako u krojů. Objednání by 
mělo být možné cca k podzimnímu srazu. 
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o Byla zaregistrována doména navigamus.cz ve vlastnictví KVS. Doménu 
spravuje s podporou Bilba Hvězdář. Je směrována na prostor na 
navigamus.skauting.cz, který zpravují pořadatelé Navigamu. Pořadatelé 
Navigamu zaplatí KVS za pět let provozu domény 1 500 Kč. 

• Hospodář 
• Krajští kapitáni 
• Komise 

16. Kontrola úkolů z minulého zasedání. 

Úkoly 
Vezír 

- požadavky na sraz K+K: 
o ST – vybírání účastnického poplatku při registraci 
o ST – vybírání vodáckých desetikorun 
o Prostor pro společný oběd členů HKVS 

- pošle sesumarizované požadavky na práci tiskového zpravodaje 
- navrhne osnovu výročních zpráv krajských kapitánů 
- dořeší s naJou nejasnosti ohledně hospodářské zprávy za loňský rok 
- požádá Bořka o provozní dotaci na letošní rok 

Liška 
- pošle zadání práce komisí ke kontrole 
- doručit doklad z Plzně – 380,- (chybí v účetnictví 2010) 

Pavlík 
- tisk dokladů na sraz předem 
- tisk průkazek krajských kapitánů 
- pošle novelizovanou vyhlášku č. 7 

Hvězdář 
- napíše krajským kapitánům o společném sobotním obědě na srazu 
- info o Mokrých stránkách do prezentace HKVS (pátek večer) 
- doplní osnovu výročních zpráv krajských kapitánů (výstupy ze skautISu) 
- shromažďuje zprávy od krajských kapitánů 
- zajistí elektronické hlasování o novelizaci vyhlášky č. 7 
- vytvoří pokyn hlavního kapitána v jednotném vizuálním stylu 

Příští zasedání 
14.04.2011, 10:30, Praha 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Informační strategie HKVS 
Příloha č. 2 – Vyhláška č. 7 – novela 
Příloha č. 3 – Vyhláška č. 7 – úpravy 
Příloha č. 4 – Náplň činnosti tiskového zpravodaje HKVS 
Příloha č. 5 – Obsah archivu HKVS 
 
 

Zapsala: Liška 
Připomínky: Vezír, Hvězdář, Pavlík 

 
 
Schválil dne 26. 3. 2011: Vladimír Cvrček 


