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Zápis ze zasedání 24.08.2011 
Termín: 24.08.2011, 10:00 – 13:00 
Místo: ČLK VS Námořní akademie, Nové Mitrovice 
 
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Pavlík (Pavel Bár), Liška (Kateřina Kaderová), Hvězdář 
(Jan Fischer), Pumpa (Zuzana Pozlovská) 
Hosté: Lůca (Lucie Bláhová), Azimut (Petr Horčík), Slunda (Tomáš Litera) 
Omlouvají se: naJa (Jana Kalčevová) 

Úkoly 
Vezír 

- sepsat dotazy na naJu a zaslat (bude splněno do 28.8.) 
- dodat Pavlíkovi údaje na dekrety (splněno) 
- zadat Netopýrovi úkol napsat o potápění dětí do metodiky pro vůdce oddílů (splněno) 
- osloví Pačangu – přednáška na sraz o psychologii a zátěžových normách pro 

modulovou KZ (splněno – Pačanga nemůže, ale někoho sežene) 
- pošle rozpracovaný projekt Klíče pro život (HKVS, José, Bořek) (splněno) 
- zjistí nejzazší termín pro zadání objednávky odznaků k 20 letům VS – podle toho 

prodloužit termín pro objednávky (splněno – objednáno 16ks, do výroby zadáno 
20ks + 30ks dostane HKVS sponzorsky) 

- zjistí Majdino rozhodnutí ohledně koordinace Skautského století (splněno – souhlasí) 
- osloví Amateura, Dědu a Šipku – zapojení Stříbrných bobrů do Skautského století 

(sepsání historií jejich oddílů a přístavů) 
- pošle zápis z rady Tortugy (splněno) 
- 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 (obtížné po účetní stránce, dále řešit s Pytlíkem) 

Pavlík 
- zajistit chybějící dekrety – Stopař (řád Stříbrného bobra), Anděla a další 
- pošle dodatek k seznamu krajských komisařů (splněno) 
- oslovit Plejtváka k přednášce na sraz (splněno) 
- připraví osnovu KZ pro držitele IVT a pro absolventy ZVM 

Pumpa 
- napíše článek o červnové KP na web (splněno) 

Liška 
- zjistí zájem Dytty o účast ve skupině pro kroj (splněno, nechce, Náčelnictvem byl 

jmenován Vezír) 
- oznámit nutnost platit medaile Bronzového bobra a do kdy podávat nové návrhy 

(odloženo, není jasná cena) 
- Liška (či Dytta) vyhlásí, aby se hlásili pořadatelé jarního srazu K+K 2012 (splněno) 

všichni 
- do 25. 6. Poslat své připomínky ke kritériím kvality pro jednotku družina a oddíl 

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

Program 
1. Hodnocení kvality 
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- Oddíl 
o Oficiální připomínky 

§ 1.1 
• velmi dobré – Oddíl reálně vede plnoletý vůdce s vůdcovskou 

zkouškou, u oddílu VS s kapitánskou zkouškou, který dále 
pracuje na rozvoji svého skautského vzdělávání 

• dobré – Oddíl reálně vede plnoletý vůdce s vůdcovskou 
zkouškou, u oddílů VS s kapitánskou zkouškou. 

• slabé – Oddíl reálně vede plnoletý vůdce bez vůdcovské 
zkoušky, u oddílů VS s jakoukoli vodáckou kvalifikací. 

• velmi slabé – stejné 
§ 1.2 

• Dobré – Vůdce oddílu má zástupce, který je plnoletý a má 
vůdcovskou zkoušku, u oddílů VS kapitánskou. 

§ 9.1 
• Velmi dobré – Min. jednou týdně se koná akce, z toho aspoň 

jednou za tři týdny výprava a min. 6x ročně vícedenní výprava 
(s přespání), oddíly VS z toho mají min. 5 akcí na vodě. 

• Dobré – Min. jednou týdně se koná akce, z toho aspoň jednou 
za měsíc výprava a min. 4x ročně vícedenní výprava (s 
přespáním), oddíly VS z toho mají min. 3 akce na vodě. 

• Slabé – Akce jsou pravidelné min. 1x za 14 dní a odpadávají jen 
výjimečně, oddíly VS z toho mají min. 1 akci na vodě. 

• Velmi slabé – Akce jsou nepravidelné, je jich málo, schůzky 
odpadávají, oddíly VS nepodnikají akci na vodě. 

§ 9.2 
• Velmi dobré – Oddíl kromě letního tábora nabízí svým členům 

ještě jednu akci, která má více jak 5 dnů (u oddílů VS putovní 
tábor), nebo má tábor delší jak 20 dní. 

• Dobré – Oddíl pořádá letní tábor v délce min. 14 dní, oddíl VS 
min. jednou za dva roky putovní tábor. 

§ 9.4 
• Dobré – Oddíl se zúčastnil alespoň dvou akcí mimo oddíl, 

z toho alespoň jedna mimo střediska, oddíl VS z toho alespoň 
jedné vodácké akce. 

• Velmi dobré – Oddíl se zúčastnil alespoň tří akcí mimo 
středisko, jedna z nich byla regionálního charakteru, oddíl VS 
z toho min. 2 vodáckých akcí. 

§  
o Výklad pro VS 

§ 2.4 – Vůdce zná zejména plavecké schopnosti dětí. 
§ 4.4 – Oddíl VS používá také vodácké (námořnické apod. – např. 

odemykání řeky, křtění nováčků) rituály. 
§ 7.2 – V oddíle VS se pracuje také s vodáckou a námořnickou 

symbolikou. 
§ 8 – Program oddílu VS se neomezuje pouze na vodáckou činnost, ale 

zařazuje i ostatní skautské aktivity. 
§ 13.3 – svěřený a zapůjčený majetek (u vodních skautů i lodě, vesty a 

pádla) 
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§ 14.5 – Za kvalifikaci pro akce na vodě se považuje kapitánská zkouška 
vodních skautů, zkouška instruktora, vedoucího či průvodce vodní 
turistiky, cvičitele či trenéra odpovídajícího vodáckého sportu, 
záchranáře na divoké vodě VZS ČČK či záchranáře hladinové služby 
ČČK 

§ 15.2 – Oddíl VS má ve výchovné evidenci i plavecké schopnosti svých 
členů. 

- putovní tábory zatím nejsou zahrnuty, v dlouhodobém horizontu je možné, pokud 
bude zájem – zájem máme, ne hned 

2. Hodnocení kvality HKVS 
- Dick souhlasí, chce se sejít (asi po Skypu) s pár zainteresovanými lidmi – základní 

vize a metodika – účast Liška, Pumpa, Hvězdář 
- poté bude vytvořen plán, jak pokračovat 

3. Náplň srazu 
- členové HVKS byli seznámeni s plánovaným programem srazu 
- Vezír pravděpodobně bude chtít seznámit účastníky srazu s výstupy z Náčelnictva 

o informační body zařadíme v pátek do prezentace činnosti HKVS – dořešit po 
zasedání Náčelnictva (16.9.) 

o pravděpodobně potřeba otevřít na téma diskuze o změně slibu a změně kroje – 
možné zařadit v neděli dopoledne, nebo před nějakým jídlem 

- setkání celého HKVS – zase během jídla, myslet na prostor 
4. Doporučení užívání vodních plaveb 
Usnesení HKVS 2011/08/U1: 
HKVS jako metodický orgán schvaluje podobu Nováčka a Plaveb pro vodní vlčata, světlušky 
a žabičky a doporučuje oddílům vodních skautů jejich používání. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0. 
 
5. Setkávání vzdělavatelů VS 

- něco na způsob Ústřední lesní školy 
- témata: 

o dořešení vodáckých metodik 
o intenzivně řešit kompetenční profily vodáckých kvalifikací (včetně 

kormidelnických kompetencí) 
o výstup – předpokládané vodácké vzdělávací kurzy na další rok 
o vyjasnění problémů a nedorozumění 
o vize jednotlivých stávajících týmů a vize koordinace 
o koordinace KLŠ a modulové KZ 
o Kapka – primárně zaměřena na suchozemské skauty x vodáky 

- podání projektů do konce prosince – možnost po setkání doladit 
- seznam vodáckých instruktorů není dotažen 

o ILŠ VS – 1996, Ali 
o ILŠ VS – 2000, Vezír (má údaje nedostatečné) 
o ILŠ VS – 2004 – Krtek (Lůca má seznam) 
o ILŠ NA – Raduš 
o + lektoři, které můžeme využívat, ačkoli nemají ILŠ 

- víkendové setkání – hlavní setkání v sobotu 
- do konce září požádat o dotaci – podat projekt 
- 4. – 6. 11. 2011, Praha 

6. Tortuga 
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- 9. – 10. 12. – pokusit se nabídnout přespání s nějakým vyžitím i pro ostatní 
- v sobotu možnosti: hra po městě, bazén, ukázka práce s plavbami apod. 

 
7. Oznámení o činnosti členů HKVS 

• Hlavní kapitán 
o zpráva o činnosti HKVS na NJ červen, zapojení do pracovní skupiny NJ pro 

ZvOJ a pro kroj 
o přednáška na LS Drager 
o vedení a přednášky na ČLK VS NA 
o jednání s OVČČIN a ŠIWO o IK lektorů NA 
o metodika symbolického rámce Plaveb 
o upřesnění objednávky odznaků 20 let VS 

• Zástupkyně hlavního kapitána 
o návštěva na LK Drager 
o návštěva ČLK VS Námořní akademie – přednášky pro frekventanty a 

instruktory 
o účast na světovém skautském jamboree ve Švédsku – propagace Navigamu a 

Třech jezů 
• Výchovní 

o návštěva LK Drager, diskuse o podobě vodáckého vzdělávání 
o metodické přednášky na ČLK VS Námořní akademie 
o příprava metodiky k symbolickému rámci Plaveb 
o dojednání podpůrných materiálů k Plavbám (nášivky, diplomy, nálepky…) 

• Organizační 
• Hospodář 
• Krajští kapitáni 
• Komise 

8. Kontrola úkolů z minulého zasedání. – provedena 

Úkoly 
Vezír 

- dodá alespoň částečný seznam instruktorů z ILŠ (splněno) 
- podání projektu k setkání vzdělavatelů (konec září) 
- sepsat dotazy na naJu a zaslat (pošle do konce víkendu) (splněno) 
- osloví Amateura, Dědu a Šipku – zapojení Stříbrných bobrů do Skautského století 

(sepsání historií jejich oddílů a přístavů) (splněno) 
- 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) (splněno) 
- dodá cenu medaile Bronzového bobra (obtížné po účetní stránce, dále řešit s Pytlíkem) 

(splněno – 210 Kč) 
Pavlík 

- napíše Pampelišce o seznam instruktorů 
- připraví pozvánku na setkání vzdělavatelů 
- koordinace programu setkání vzdělavatelů 
- zajistit chybějící dekrety – Stopař (řád Stříbrného bobra), Anděla a další 
- připraví osnovu KZ pro držitele IVT a pro absolventy ZVM 

Hvězdář 
- zamluvit zasedačku na 26.9. 
- zamluví termín Tortugy 
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Liška 
- rozešle pozvánku na setkání vzdělavatelů 
- hlídat podání projektu na setkání vzdělavatelů 
- poslat Dickovi připomínky k hodnocení kvality (splněno) 
- deadline pro podání projektu na ÚSK 26.9. 
- oznámit nutnost platit medaile Bronzového bobra a do kdy podávat nové návrhy 

(odloženo, není jasná cena) 
Lůca 

- pošle výchovným (vychovny@hkvs.cz) seznam frekventantů ILŠ 2004 
Slunda 

- vytvoří banner na stránky HKVS k plavbám vlčat a žabiček 
všichni 

- reflektovat činnost komisí, jak pokročily ve svých úkolech 

Příští zasedání 
26.9. 13:30 Senovážné náměstí 

 
 

Zapsala: Liška 
Připomínky: Pavlík, Vezír 

 
 
Schválil dne 06.09.2011: Vezír 
 
 
 

mailto:(vychovny@hkvs.cz)

