
Junák – svaz skautů a skautek ČR  
Hlavní kapitanát vodních skautů 

 

Zápis ze zasedání HKVS, 09.05.2011, Senovážné náměstí, Praha 1 strana 1/6 
 

Zápis ze zasedání 09.05.2011 
Termín: 09.05.2011, 10:00 – 13:00 
Místo: Praha, Senovážné náměstí 
Zajistí: Hvězdář 
 
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Pavlík (Pavel Bár), Hvězdář (Jan Fischer), Liška 
(Kateřina Kaderová) 
Omlouvají se: Pumpa (Zuzana Pozlovská), naJa (Jana Kalčevová) 

Úkoly 
Vezír 
- zkompletuje naskenované ročníky 1945-48 v archivu HKVS (trvá) 
- rozšíření platnosti bezpečnostní vyhlášky HKVS na celou organizaci (schválení VRJ) 

(připravena vyhláška, jednání s VRJ pokračuje) 
- získá/najde materiály upravující práva HKVS se vztahem k Tortuze (splněno) 
- napíše metodiku pro symbolický rámec Plaveb vodáckých vlčat a žabiček (splněno) 
- na základě ceny skořepiny a vložných nákladů do projektu navrhne radě KVS ke 

schválení prodejní cenu skořepiny (červen) 
Liška 
- Liška (či Dytta) vyhlásí, aby se hlásili pořadatelé jarního srazu K+K 2012 
- poprosí Bobra, aby vytiskl 10 – 20x Výroční zprávu HKVS (barevně) (splněno) 

Pavlík 
- sepíše své poznámky k hodnocení kvality a zveřejní je nám všem, my budeme připisovat 

svoje vlastní připomínky (splněno) 
- pošle všem zpětnou vazbu ze srazu K+K v Liberci (splněno) 
- dodá Vezírovi na příštím kapitanátu 5 sad vodáckých doplňků (splněno) 
- napíše článek na infokanál o nových vodáckých doplňcích (splněno) 
- připraví osnovu KZ pro držitele IVT a pro absolventy ZVM 

Pumpa 
Hvězdář 
- vytvoří článek k tomu, že se hledají členové hospodářské komise (nesplněno, stále trvá) 
- požádá Jun, aby prodával doplňky na VSJ (splněno) 
- přednostně dodat seznam oddílů s počtem členů v jednotkách (žádost byla podána 

Bilbovi a dvakrát byla urgována) 
- napíše článek na web HKVS s dotazem, zda lidem chodí MS (splněno) 

všichni 
- reflektovat činnost komisí, jak pokročily ve svých úkolech 
- všichni se podíváme na Hodnocení kvality družiny, oddílu, přístavu a na dubnovém 

zasedání HKVS přineseme poznámky (splněno) 

Program 
1. Pilné návrhy k programu. 

• odznak k 20 letům VS – po 10 letech byly uděleny odznaky jako poděkování 
vedoucím, teď jsou připraveny další – s číslem 20 

o budou k dispozici na podzimním srazu – přístavy si koupí a přidělí dle 
vlastního uvážení lidem, kteří soustavně posledních 10 let vedou oddíly 

o přístavy si musí nejprve objednat a zaplatit na náš účet 
o mosazný odznak – 39 Kč 
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o Hvězdář dodá obrázek a systém objednávání a plateb, Vezír článek do eKP 
(teď, vyjde v květnové), na web 

o objednávání do 31.06. 
2. Schválení programu zasedání – schváleno 
3. Hodnocení kvality 

• vodácké názvosloví – budeme používat v eventuelních našich přidaných 
kapitolách a výkladech 

o v kritériích platných pro všechny používat obecně platnou terminologii 
• obecně by bylo ideální, kdyby si před vyplňováním zatrhli, co jsou zač – např. 

středisko, mám vodní oddíly apod. – podle toho se jim zobrazí kritéria, která mají 
vyplňovat (někde budou odlišnosti) 
Středisko 

• oficiální připomínky 
o 2.1 – velmi dobré – přidat kapitánskou zkoušku u středisek, které mají 

oddíly vodních skautů 
o 11.1 – dobré a velmi dobré – přidat: , pokud má vodní oddíly, alespoň 1 

akce je na vodě. 
o 15.3 – Každý oddíl má zajištěnou klubovnu a vybavení (stany, lodě…) pro 

svoji celoroční činnost včetně letního tábora. 
o 16.2 – dobré – v případě akce na vodě vedoucí s KZ nebo jinou 

odpovídající kvalifikací. 
o 16.2 – velmi dobré – v případě akce na vodě vedoucí s KZ nebo jinou 

odpovídající kvalifikací. 
• do výkladu pro VS 

o 4.1 – akcemi mohou být společné plavby činovníků  
o 1.4 – metodická podpora – jedna z možností je pořádání kormidelnických 

kurzů 
o 8.2 – ústředím je myšleno i HKVS 
o 15.3 – vybavení = lodě a jejich uskladnění, pádla, vesty, helmy, takeláž… 
o 17.2 – dobré, hodně dobré – odvod na VOJ = i vodácká desetikoruna 

Tábory 
• vůbec nebere v potaz putovní tábory – chceme, aby se nadefinovala kritéria pro 

putovní tábory, jsme ochotni spolupracovat na kritériích putovních vodních táborů 
o např. do programu jsou zařazeny i aktivity, hry, jiné než plavba, výchovné 

cíle (stezky, apod.) 
• oficiální připomínky 

o 1.2 – hodně dobré – …při zařazení vodáckých aktivit má alespoň jeden 
odpovídající vodáckou kvalifikaci. 

o 1.2 – dobré - …čekatelskou zkoušku, při zařazení vodáckých aktivit má 
někdo z vedoucích odpovídající vodáckou kvalifikací. 

o nové kritérium 5.6 – Vodácký program – platí pro tábory VS 
§ hodně slabé – Do programu nejsou zařazeny vodní aktivity. 
§ slabé – Vodní aktivity jsou zařazovány příležitostně a neplánovaně. 
§ dobré – Vodní aktivity jsou pravidelně zařazovány do programu. 
§ hodně dobré – Vodní aktivity jsou zařazovány systematicky a vedou 

k rozvoji vodáckých schopností a dovedností dětí. 
o 7.4 – hodně slabé – do závorky doplnit tři tečky – takto to působí, že je to 

kompletní výčet, což není 
o 11.1 – místo „při koupání“ užít „při vodních aktivitách“ – ve všech 

úrovních 
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• do výkladu pro VS 
o 7.4 – vybavení = i vodácké vybavení 

• Družina a oddíl – probereme na červnovém jednání 
• zkusíme oslovit přístavy a oddíly, aby na sobě hodnocení vyzkoušely a daly nám 

připomínky ke kritériím zejména z vodáckého pohledu 
o Flotila (přístav nebo některý oddíl) – Vezír 
o Omaha (přístav) – Liška 
o Žlutá ponorka (přístav) – Pavlík 
o Eskadra (přístav) – Pavlík 
o Šipka (1 oddíl) – Hvězdář 
o bereme ještě další návrhy 

4. Bezpečnostní pravidla pro plnění výzev 
• Hvězdář pošle znovu své dotazy 
• ostatní se vyjádřili, připomínky zahrnuty 
• HKVS souhlasí se současným zněním pravidel a doporučuje je takto vydat 
• Pavlík pošle finální verzi mailem 

5. Zpráva ze SKARE 
• sešli se nositelé řádu Stříbrného bobra 

o rádi by, aby byly návrhy na udělení Řádu předávány sboru nositelů řádně 
včas, aby se k nim mohli náležitě vyjádřit 

o Pardubičtí chtějí rozšířit na Seči loděnici – pozemek patří Junáku – chtějí 
pomoci získat souhlas a finanční podporu 
§ musí sepsat požadavek – poslat na ústředí, nám v kopii, HKVS je 

bude podporovat 
§ rozmyslet si, jestli to chtějí nechat ve správě Junáka, nebo převést 

k sobě 
§ finanční podpora – obrátit se na dotační fond na podporu opravy 

nemovitostí 
6. Navigamus vs. Mod/kré stránky 

• Plzeňští zpracují vzorový text + obdélníky na obrázky (maketu) – na polovinu A4, 
písmo 14 – i obrázek, může být napojeno na současné rubriky (písnička o Titaniku, 
Z deníku kapitána – o minulém Navigamu) – důležité je zejména rozmístění kvůli 
ploše 

• stačí ve Wordu 
• obsah – např. co je Navigamus, úkoly do předprogramu 

7. Skautské století 
• bylo by vhodné najít koordinátora za VS – bude pošťuchovat VS, aby se zapojili 

(udělali rozhovory s pamětníky v jejich okolí) – psát články do eKP, na web, 
navrhnout konkrétním oddílům konkrétní pamětníky, které by stálo za to oslovit 

o návrh – Majda (Vezír zjistí) 
o Stříbrní bobři – sepsání historií jejich oddílů a přístavů – Vezír osloví 

Amateura a Šipku 
o Liška – napíše výzvu do konference pomoci a na web – hledáme 

koordinátora 
8. Severka – stav, vědí všichni, co mají dělat? 

• plán se nezačal realizovat, Hvězdář průběžně urguje 
9. Bezpečnostní vyhláška 

• změna názvu – Vyhláška o bezpečnosti při pořádání vodáckých akcí výchovnými a 
organizačními jednotkami Junáka 

• zapracovány připomínky 
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Usnesení HKVS 2011/05/U1:  
HKVS schvaluje znění Vyhlášky č. 3 o bezpečnosti při pořádání vodáckých akcí výchovnými 
a organizačními jednotkami Junáka.  
 
Návrh byl přijat. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
10. Schválení zkušební komise pro zkoušku vodáckého minima 
Usnesení HKVS 2011/05/U1:  
HKVS schvaluje zkušební komisi pro zkoušku vodáckého minima v Jihočeském kraji (15. 5. 
2011) ve složení:  
předseda: Lukáš Bíca – Šotek 
tajemník: Michal Mašík 
členové: Michal Mašík, Martin Chlad 
 
Návrh byl přijat. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
11. Tortuga vs. HKVS – jaký je stav – šlo emailem 
12. Úkolovník – odloženo na příště 
13. Oznámení z činnosti členů HKVS 

• Hlavní kapitán 
o Jednání s VRJ 

§ Dotace na provoz KVS a tisk MS 
§ Vyhláška HKVS č. 3 

o Jednání s TDC (ediční plán časopisů Světýlko a Skaut-Junák) 
• Zástupkyně hlavního kapitána 
• Výchovný 

o 99% ilustrací k 2. a 3. stupni Plaveb bylo k dnešnímu dni nakresleno, 
připomínkováno a schváleno. Z 1. stupně chybí pouze prostřední 
dvojstrana a samolepky. Z Nováčka je hotovo asi 60% ilustrací. 

o Již jsou vyrobeny nášivky k vodáckým výzvám. V prodeji jsou v TDC a 
JUNu: 1 ks á 18 Kč. 

o Začalo se pracovat na tvorbě metodiky k vodáckým doplňkům, zatím s 
přípravou souhlasili Šťoura (Cheb, plavání), Bublinka (Mimoň, příroda 
kolem vody) no a něco je na mně a Pumpě. Ostatní jsou průběžně 
oslovováni. 

o Tvoří se metodika k symbolickému rámci Plaveb (Vezír+Pavlík), hotovo 
asi 50%, vyjít by měla po prázdninách jakou součást velké metodiky ke 
Stezkám vlčat, Cestičkám světlušek a Plavbám Čolka a Žabky. 

o Vydán přehledný popis připravovaného roverského programu (v 
souvislosti s ObRokem). Zájemcům rád na vyžádání pošlu. Možnosti pro 
přímé napojení VS jako v stezkách u mladšího věku osobně příliš nevidím 
(spíš navázání dílčím způsobem na jednotlivé součásti NRP, a to by si ale 
měli asi říct přímo roveři než HKVS).  

• Organizační 
o 16.4.2011 byl zvolen nový Krajský kapitán Jihomoravského kraje - Pytlík 

(Michal Kordík) 
o Mod\kré stránky byly rozeslány podle požadavků HKVS. Nepřišly žádné 

reklamace, úkol se zdá být splněn. 
• Hospodář 
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• Krajští kapitáni 
• Komise 

14. Kontrola úkolů z minulého zasedání. 

Úkoly 
Vezír 

- článek do eKP (květnové) – do 11.5. 
- osloví Flotilu (přístav nebo některé oddíly), zda by otestovali hodnocení kvality 
- osloví Majdu, aby se stala koordinátorkou projektu Skautského století pro VS 
- osloví Amateura, Dědu a Šipku – zapojení Stříbrných bobrů do Skautského století 

(sepsání historií jejich oddílů a přístavů) 
- zkompletuje naskenované ročníky 1945-48 v archivu HKVS 
- rozšíření platnosti bezpečnostní vyhlášky HKVS na celou organizaci (schválení VRJ) 

(připravena vyhláška) 
- na základě ceny skořepiny a vložných nákladů do projektu navrhne radě KVS ke 

schválení prodejní cenu skořepiny (červen) 
- dojedná s Danem Protivínským další postup výroby odznaků „20 let“  

Hvězdář 
- obrázek odznaků „20 let“ a systém objednávání a plateb – do 11.5. 
- pošle připomínky k výzvám Pavlíkovi 
- osloví Šipku (1 oddíl), zda by otestovali hodnocení kvality 
- vytvoří článek k tomu, že se hledají členové hospodářské komise (nesplněno, stále 

trvá) 
- přednostně dodat seznam oddílů s počtem členů v jednotkách (žádost byla podána 

Bilbovi a dvakrát byla urgována) 
Pavlík 

- pošle finální verzi bezpečnostních pravidel k výzvám 
- osloví Žlutou ponorku a Eskardu (přístav), zda by otestovali hodnocení kvality 
- připraví osnovu KZ pro držitele IVT a pro absolventy ZVM 

Pumpa 
- napíše slíbený článek k výzvám 
- pošle Lišce výzvu do konference pomoci, že hledáme pomocníka s NP 

Liška 
- osloví Omahu (přístav), zda by otestovali hodnocení kvality (osloven, čekám na 

výsledek) 
- napíše výzvu do konference pomoci a na web – hledáme koordinátora Skautského 

století (poslána, čekám na výsledek)  
- napsat Dědovi a Samovi ohledně loděnice na Seči – musí sepsat požadavek – poslat na 

ústředí, nám v kopii, HKVS je bude podporovat (splněno) 
o finanční podpora – obrátit se na dotační fond na podporu opravy nemovitostí 

- Liška (či Dytta) vyhlásí, aby se hlásili pořadatelé jarního srazu K+K 2012 
všichni 

- reflektovat činnost komisí, jak pokročily ve svých úkolech 
- hledat oddíly, které by zkusily projít hodnocení kvality 

 

Příští zasedání 
21.06.2011, 10:00 h Praha, Senovážné náměstí 
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Přílohy 
Příloha č. 1 – Vyhláška č. 3 o bezpečnosti při pořádání vodáckých akcí výchovnými a 
organizačními jednotkami Junáka 

 
 

Zapsala: Liška 
Připomínky: Pavlík, Vezír, Hvězdář 

 
 
Schválil dne 13.05.2011: Vezír 
 


