
PROGRAM JARNÍHO SRAZU VS 2019 V HRADCI KRÁLOVÉ 

 

PÁTEK 

18:00 Večeře  

19:00 Zahájení, organizační pokyny (Renča) 

19:15 Večerní program 

● Deskovky (Bobina) - možnost splnění některých bodů odborky 
Deskovkář/Deskovkářka, čerpání inspirace pro ty, kdo chtějí tuto odborku zařadit v 
oddíle a dělat patrony či patronky. Možnost zahrát si oblíbené hry či se seznámit s 
novými. 

● 20:00 Promítání filmu “V hlavě” (Kulda) - promítání filmu se zaměřením na 
psychohygienu a ukázky práce s metodikou, kterou lze využít v oddíle. 

● Informace k individuální Kapitánské zkoušce (Kulda, Hvězdář) - čas bude 
přizpůsoben zájemcům - podrobné informace, detaily k úkolům, možnosti plnění, 
prostor na otázky i pro váhavé ;-) 

 
SOBOTA 
 
7:00 – 8:00 Snídaně 
8:00 – 8:15 Oficiální zahájení (Kulda, Renča) 
 
8:20 – 9:35 Vzdělávací blok 

● Pohár přístavů (Olda) - setkání pořadatelů všech závodů, které se konají během 
roku. S jednotlivými pořadateli chceme prodiskutovat věci kolem závodů a poháru 
přístavů, který bychom podle toho mohli i poupravit. Probrat s nimi, s čím by 
potřebovali pomoci, jak je třeba lépe propagovat atd.  

● Představení nové stezky pro SaS (Kulda) - nová stezka prošla velkou revizí, po 
téměř dvouletém testování a připomínkování experimentální verze spatří světlo světa 
v létě. Jak bude vypadat? Jaké jsou změny? Jak ji nejlépe zařadit do programu 
oddílu? 

● Legislativní okénko s Náhlem, právníkem z Povodí Labe - aktuality v legislativě 
týkající se oddílů vodních skautů, diskuze nad dotazy. 

● Nová idea vlčat a světlušek? (Šimi) - Valný sněm v roce 2017 rozhodl, že se máme 
zabývat zněním slibu, hesla, zákona a příkazu vlčat a světlušek. Po roce a půl 
přípravných a výzkumných prací chceme znát vaše názory na návrh nového znění. 
Každý názor a každý odůvodněný argument má svoji váhu! 

 
10:00 - 12:00  Vzdělávací blok  

● Lodní komise (Flint) - představení nové sériové takeláže a možnosti, jak a kde ji 
získat. Představení a možnosti nové skautské třídové lodi P590 se zaměřením pro 
jachting. 

● Výtvarná dílna - linoryt (Bobina, Viki) - představení techniky linorytu a námětů pro 
využití v oddílech v praktickém workshopu. 



● Štičí vila – nová klubovna (Renča) - prohlídka a představení, jak zapojit oddíl do 
kompletní rekonstrukce klubovny. Praktické informace jak to probíhalo, kolik to stálo, 
jak se organizovaly děti a co všechno dělaly. Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=zf9nWpN3dfA  

● Bazén (Silva, Zip) - možnost plnění požadavků individuální kapitánské zkoušky z 
oblasti Plavání a záchrana tonoucích nebo si jen vyzkoušet a naučit, co to obnáší, 
nebo si ověřit, zda nebo zda to stále ještě umím a oprášit dovednosti ;-) (v případě, 
že na vás nezbylo místo, ozvěte se co nejdřív a zarezervujeme další dráhu) 

12:30 – 13:30 Oběd 
Pol. hovězí vývar s játrovými knedlíčky 
1. masová směs po čínsku, rýže parboiled, jablko, čaj, nápoj 
2. zapečený květák s hráškem, brambor, jablko, čaj, nápoj 
 
13:30 – 18:00 Poznávací blok 
 

● Splutí Orlice z Týniště do Krňovic (Renča + Štiky) - Společná plavba koncipovaná 
tak, jak by měly vypadat vodácké výpravy oddílů (proškolení skupiny před vyplutím, 
řízení skupiny, předcházení nebezpečným situacím, možnosti překonávání překážek, 
využití vhodných míst k nácvikům ovládání lodi). Možnost ověření kompetence 
“Dokáže řídit a organizovat plavbu skupiny plavidel poháněných pádly na vodních 
plochách a tekoucí vodě do obtížnosti WW II.” u budoucích kapitánů a kapitánek. 
Bude zajištěn barel na věci. Vesty vlastní, kdo nemá, musí se včas ozvat (30 Kč/ks). 
Pokud plánujete jet na vlastní lodi, napište nám to, prosím (jinak blokujete místa 
pro jiné zájemce). Není zajištěno žádné chráněné parkování. 

● Cyklovýprava (24 km) (Renča + Štiky) - cykloputování po stopách skautské historie 
a po místních památkách - z Týniště podle kanálu Alba do Třebechovic pod Orebem 
(v tomto městě byl v roce 1912 založen první skautský oddíl českého venkova), dále 
pak podle Orlice do HK. Bude zajištěno půjčení kol, helmy vlastní. 

● Prohlídka města (Renča + Štiky) - komentovaná prohlídka zajímavých míst v 
Hradci Králové, průvodce po zajímavých a skautských historických místech zajistí 
členové oddílu Štik plnící si odborky Skautský historik a Místní průvodce.  

18:00 Večeře 
1. špagety po Boloňsku sypané sýrem, nápoj, čaj 
2. brokolice v sýrové omáčce, těstoviny mašle, čaj, nápoj 
 
19:30 – 22:00 Večerní blok I 
Představení nových šátků (Kulda) 
Nad prototypy zvažovaných variant se chceme ptát na vaše preference a sbírat připomínky - 
ať už ryze praktické, symbolické, ideové či jakékoli další. 
 
HKVS informační okénko, volby - nový Kapitanát, co jej čeká v příštích třech letech, 
diskuze (Kulda, Hvězdář) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zf9nWpN3dfA
https://www.youtube.com/watch?v=zf9nWpN3dfA
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4448-zajimaji-nas-nazory-a-pripominky-k-navrhu-nove-satkove-rady-pro-jednotlive-vychovne-kategorie


Večerní blok II 
● protažení na konci dne - jak dosáhnout dokonalého uvolnění po vodáckých 

aktivitách 
● kytarohraní (Viki) - kytary a další nástroje s sebou! 

 

NEDĚLE 

7:30 – 8:30 Snídaně 
 
8:30 – 11:30 Vzdělávací blok  

● Laminování (Vašek, Náhl) - ukázka a možnost prakticky si vyzkoušet lepení záplat. 
Účastí na programu lze splnit požadavky individuální kapitánské zkoušky - 
kompetence Oprava lodí. 

● Hvězdárna (Štiky) - program v digitálním planetáriu - orientace na obloze - známá 
souhvězdí, hvězdy a námořní navigace (historie), pozorování slunce. Program je 
individuální a koncipován tak, aby zahrnul vybrané úkoly z odborky Hvězdář - 
konkrétní aktivity na schůzku, obtížnější body z odborky (dalekohled - jak udělat, 
mandarinkový model, Jakobova hůl, sluneční hodiny). 

● Vodní skauting v Hradci Králové (Renča, Jelen) - prohlídka Štičí vily a 
představení, jak zapojit oddíl do kompletní rekonstrukce klubovny. Praktické 
informace jak to probíhalo, kolik to stálo, jak se organizovaly děti a co všechno 
dělaly. Video: https://www.youtube.com/watch?v=zf9nWpN3dfA. Seznámení s nově 
založeným oddílem Lososi - jak jsme na to přišli, jak jsme sehnali vedoucího, jak děti, 
co jsme probírali na přípravných setkáních, jak jsme sehnali vybavení, jaké jsou 
plány a problémy.  

 

11:30 – 12:30 Zakončení, hodnocení 

12:45 – 13:45 Oběd 

Pol. Krupicová s vejci 
1. svíčková z vepř. kýty, housk. knedlík, jablko, čaj, nápoj 
2. zeleninové rizoto syp. sýrem, jablko, čaj, nápoj 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zf9nWpN3dfA
https://www.youtube.com/watch?v=zf9nWpN3dfA

