Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis ze zasedání 21.06.2011
Termín: 21.06.2011, 10:00 – 13:00
Místo: Praha, Senovážné náměstí
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Pavlík (Pavel Bár), Liška (Kateřina Kaderová), Hvězdář
(Jan Fischer) – přes Skype, Pumpa (Zuzana Pozlovská)
Host: Jose2 (starosta Josef Výprachtický) – na bod Klíče pro život
Omlouvají se: naJa (Jana Kalčevová)

Úkoly
Vezír
- článek do eKP (květnové) o odznacích 20 let – do 11.5. – splněno
- osloví Flotilu (přístav nebo některé oddíly), zda by otestovali hodnocení kvality –
osloveni, dodali připomínky k obecným kritériím přímo na web, ne na vodácké
věci
- osloví Majdu, aby se stala koordinátorkou projektu Skautského století pro VS –
oslovena, neodpověděla
- osloví Amateura, Dědu a Šipku – zapojení Stříbrných bobrů do Skautského století
(sepsání historií jejich oddílů a přístavů) – nesplněno
- zkompletuje naskenované ročníky 1945–48 v archivu HKVS – nesplněno
- rozšíření platnosti bezpečnostní vyhlášky HKVS na celou organizaci (schválení VRJ)
(připravena vyhláška) – řeší VRJ
- na základě ceny skořepiny a vložných nákladů do projektu navrhne radě KVS ke
schválení prodejní cenu skořepiny (červen) – nesplněno
- dojedná s Danem Protivínským další postup výroby odznaků „20 let“ – naše
požadavky upřesněny
Hvězdář
- obrázek odznaků „20 let“ a systém objednávání a plateb – do 11.5. – splněno
- pošle připomínky k výzvám Pavlíkovi – splněno
- osloví Šipku (1 oddíl), zda by otestovali hodnocení kvality – splněno, bez odpovědi
- vytvoří článek k tomu, že se hledají členové hospodářské komise – splněno
- 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 – viz Kapitánská pošta
- osloví Žlutou ponorku a Eskardu (přístav), zda by otestovali hodnocení kvality –
splněno – osloveni
- připraví osnovu KZ pro držitele IVT a pro absolventy ZVM – nesplněno
Pumpa
- napíše slíbený článek k výzvám – splněno
- pošle Lišce výzvu do konference pomoci, že hledáme pomocníka s NP – splněno
Liška
- osloví Omahu (přístav), zda by otestovali hodnocení kvality (osloveni, z přístavu jsou
ochotni jen dva lidé – nemá pro ně smysl, možná se zapojí jako oddíl 92. OVS
Kotva)
- napíše výzvu do konference pomoci a na web – hledáme koordinátora Skautského
století (poslána, bez odezvy)
- napsat Dědovi a Samovi ohledně loděnice na Seči – musí sepsat požadavek – poslat na
ústředí, nám v kopii, HKVS je bude podporovat (splněno)
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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
(připraveno, ale ještě není na webu)
všichni
- reflektovat činnost komisí, jak pokročily ve svých úkolech
- hledat oddíly, které by zkusily projít hodnocení kvality

Program
1. Pilné návrhy k programu
· odznaky k 20 letům VS – Vezír znovu připomene a požádá výrobce o prodloužení
času na objednávku
· koordinátor Skautského století pro VS – žádní zájemci se zatím neozvali (bylo
inzerováno na webu, ale eKP ještě nevyšla), Majda se ještě nevyjádřila
· proběhla rada Tortugy – účast Bimbo, Amateur, Oskar – dopadl ke všeobecné
spokojenosti
2. Schválení programu zasedání – schválen
3. Návrh na udělení medaile Bronzového bobra
· další návrhy na udělení medailí a řádů – dodat do podzimního srazu (aby bylo možno
projednat na Tortuze), plus bude nutné uhradit medaile (jakou část zjistí Vezír) –
oznámit
4. Závěry z náčelnictva
· nové složení, obsazují se pracovní skupiny
o
Pavlík – metodická skupina NJ pro program
o
Vezír – skupina pro zvláštní jednotky
o
skupina pro kroj – bylo by dobré mít tam zástupce VS – návrh Dytta – první
setkání 28. června – mohla by se zúčastnit?
· kroj
o
probíhá anketa zaměřená na děti, chystá se i pro dospělé – pro dospělé bychom
mohli zrealizovat v rámci podzimního srazu (asi nějaký dotazník)
· vyhláška o bezpečnosti – Náčelnictvo chce, aby vyhláška platila pro všechny členy
Junáka – je tedy potřeba dostatečně propagovat Kapku mezi suchozemskými skauty
5. Matrosky a spol. – vzorek z JUNu
· matrosky – límec v pořádku, dodělat tři páry oček u límce, 2 páry oček do boku + bílá
plochá tkanička od bot, na rukávech zůstane knoflík
· krab – světlejší pozadí, lem zůstane, jinak schválen
· kovové sendviče – dělat na šroubek ne na dvě jehly
6. Klíče pro život – účast Josého
· účast v rámci Námořní akademie
· je třeba mít 20 účastníků do 18 let – letošní NA jich tolik nemá
· snaha prodloužit dobu trvání do konce srpna 2012 – ale není jisté
· Námořní akademie je schopna uspořádat podzimní vodní víkend (začátek října)
· byly tam vodácké i cyklistické aktivity – platí stále?
· testovat jen vodní rozšíření nebo i čekatelskou část (která už byla testována
suchozemským kurzem)
· financování – frekventanti pod 18 let budou mít levnější kurz, z dotace se zaplatí
vodní víkend, nebo jsou peníze použitelné na financování celého kurzu?
o otázka účtování – zůstat pod KRJ Plzeň, nebo pod KVS (vyúčtuje Pumpa)
· projekt je připraven ze dvou třetin (u Vezíra)
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· z Klíčů má vzejít celostátní norma – je lepší, aby vznikly dle našich zvyklostí, než je
pak upravovat
7. Dokumentace krajského kapitanátu VS Moravskoslezský kraj – dotaz expozitury viz
email ze 17.5. – odloženo
8. Vývoj rozpočtu KVS (Vezír, Hvězdář)
· byla přidělena účelová dotace 72 tis. Kč (rozhodnutí č. 9700/2011/90001), KVS k ní
musí doplnit 30% nákladů
· dostali jsme dar 50 tis. Kč určený na financování vydání plaveb pro vodní vlčata a
žabičky
9. Hodnocení kvality – dokončení – mailem
10. Dodatek ke krajskému seznamu komisařů (Pavlík, 5 min)
Usnesení HKVS 2011/06/U2
HKVS schvaluje dodatek ke krajskému seznamu komisařů.
Jihočeský kraj:
Lukáš Bíca – Šotek, Martin Chlad – Flint
Pardubický kraj:
Prokop Jícha – Sam, Milan Němec – Stopař, Vojtěch Černík – Datel
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
11. Schválení komise ke zkoušce vodáckého minima na LK Drager
Usnesení HKVS 2011/06/U2
HKVS schvaluje zkušební komisi pro zkoušku vodáckého minima na LK Drager ve složení:
předseda: Vladimír Kučera – Kingkong
tajemník: Jana Bartošová – Kobiha
členové: Jan Fischer – Hvězdář, Jan Jaroš, Tomáš Litera – Slunda, Ivana Hujíčková – Juni,
Alena Šerhantová – Fižďa, Petr Jurdík – Netopýr
Návrh byl přijat v tajném hlasování. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 1
12. Schválení pětiúhleníkového nárameníku v černé barvě se zlatým knoflíkem pro letní
důstojnické košile. (Vezír)
Usnesení HKVS 2011/06/U3
HKVS schvaluje jakou součást letních důstojnických košil pětiúhelníkový nárameník v černé
barvě se zlatým knoflíkem pro letní důstojnické košile.
Návrh byl přijat. Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2
13. Oznámení z činnosti členů HKVS
· Hlavní kapitán
o
Zhotovení 100 ks medailí BB
o
práce na metodice Plaveb Čolka+Žabky
o
dojednání zkoušky pro instruktorskou kvalifikaci vybraných členů týmu NA
o příprava programu Klíče pro život
o 5.6.2011 zesnul Turda z Olomouce (Miloš Tureček)
· Zástupkyně hlavního kapitána
o
Převoz Severky se ještě neuskutečnil. Visí na chybějícím vleku a případné
domluvě s Flintem.
· Výchovní
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Plavby vodních vlčat a žabiček jsou hotové, v tisku a v prodeji v TDC (a
výchovní teď potřebují volno :-)
o zpracovává se metodika k Plavbám (Vezír, Pavlík)
o
zpracovává se metodika k vodáckým doplňkům (koordinuje Pumpa)
· Organizační
o
Byl schválen seznam komisařů pro modulovou KZ
Usnesení HKVS 2011/04/U2
HKVS schvaluje návrh vyhlášky 7/2011 o kvalifikacích vodních skautů a její přílohy 2.
o

Elektronické hlasování HKVS 2011/1, 18. – 22. 3. 2011
Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 5, návrh přijat.
o
JUN dodal nový vzorek matrosky – identický se Stenovým vzorem (chybí
veškeré šňůrky). Bylo předloženo HKVS, doporučeny ploché šňůrky.
Objednal jsem vyšití 5 krabů pro sebe a požádal o to, aby byly ve stálé nabídce
JUNu (odhadl jsem odbyt na cca 10 ks. ročně). Vzorek bude předložen HKVS.
Byla mi objednána bílá pilotka, prý je na cestě. Zažádáno o pilotky pro Vezíra a
Pumpu
o
Byla vypnuta anketa na webu HKVS
o
Byl zaslán dotaz výrobci bundokošilí Hradní stráž - bez odpovědi
o Je plánován převoz Severky na Kovářov – zda proběhl, není potvrzeno
o Myšák souhlasí s tím, aby Hvězdář bez jeho zprostředkování oslovil Trident a
navštívil výrobu
· Hospodář
· Krajští kapitáni
· Komise
14. Kontrola úkolů z minulého zasedání.

Úkoly
Vezír
-

sepsat dotazy na naJu a zaslat
dodat Pavlíkovi údaje na dekrety
zadat Netopýrovi úkol napsat o potápění dětí do metodiky pro vůdce oddílů
osloví Pačangu – přednáška na sraz o psychologii a zátěžových normách pro
modulovou KZ
pošle rozpracovaný projekt Klíče pro život (HKVS, José, Bořek)
zjistí nejzazší termín pro zadání objednávky odznaků k 20 letům VS – podle toho
prodloužit termín pro objednávky
zjistí Majdino rozhodnutí ohledně koordinace Skautského století
osloví Amateura, Dědu a Šipku – zapojení Stříbrných bobrů do Skautského století
(sepsání historií jejich oddílů a přístavů)
pošle zápis z rady Tortugy
zkompletuje naskenované ročníky 1945–48 v archivu HKVS
na základě ceny skořepiny a vložných nákladů do projektu navrhne radě KVS ke
schválení prodejní cenu skořepiny (červen)
dodá cenu medaile Bronzového bobra

Pavlík
- zajistit chybějící dekrety – Stopař (řád Stříbrného bobra), Anděla a další
- pošle dodatek k seznamu krajských komisařů
- oslovit Plejtváka k přednášce na sraz
- připraví osnovu KZ pro držitele IVT a pro absolventy ZVM
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Pumpa
- napíše článek o červnové KP na web
Liška
- zjistí zájem Dytty o účast ve skupině pro kroj
- oznámit nutnost platit medaile Bronzového bobra a do kdy podávat nové návrhy
- Liška (či Dytta) vyhlásí, aby se hlásili pořadatelé jarního srazu K+K 2012
všichni
- do 25. 6. Poslat své připomínky ke kritériím kvality pro jednotku družina a oddíl
- reflektovat činnost komisí, jak pokročily ve svých úkolech
- hledat oddíly, které by zkusily projít hodnocení kvality

Příští zasedání
V rámci Námořní akademie, popř. LK Drager.

Přílohy
Příloha č. 1 – seznam krajských zkušebních komisařů modulové KZ
Zapsala: Liška
Připomínky: Pavlík, Vezír, Hvězdář
Schválil dne 08.07.2011: Vezír
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