
Zápis z 15. zasedání HKVS, které se konalo 11.1.2010 v Praze 
 
Přítomni: Vezír, Majda, naJa, Pavlík 
Omluveni: Bimbo, Datel 
 
Další zasedání: 3.2.2010 od 17:00 nejspíš Tortuga Nymburk 
 
1) Příspěvky 

- HKVS děkuje všem jednotkám za poskytnuté dary (zvláštní příspěvky na provoz 
činnosti KVS) a upozorňuje, že dary v roce 2010 lze zasílat na účet KVS č. 
66655333/5500 pod variabilním symbolem 90xxxyy, kde xxx označuje číslo okresu a 
yy číslo přístavu.    

- Dobrovolné příspěvky formou darů budou i nadále vybírány ve výši 10,00 Kč za 
registrovaného člena. Nutno zapojit KK, aby vysvětlili nutnost tohoto opatření (kupř. 
tisk metodických materiálů). Pokud oddíl VS tento příspěvek písemně odmítne, 
nebude nadále urgován, ale nebudou mu poskytovány výhody jako ostatním. 

- Majda do 20.1. dodělá aktualizaci platících, Bimbovi pošle „krajské balíčky“ včetně 
výtahu z registrace, ten bude úkolovat Krajské kapitány dále, kde nejsou, tam zajistí 
sám nebo po dohodě s nejbližším kraj. kap. 

 
2) Jarní Ústřední sraz kapitánů – 26. - 28. 3. 2010, Třebíč 

- hlášení a hospodaření zajišťuje KVS  
- Program: 

o Bezpečnost na vodě a u vody (blok ke Kapitánské zkoušce) 
o Bezpečnost v praxi, určeno pro všechny činovníky (blok ke Kapitánské 

zkoušce), bazén zajištěn 
o Právní normy na vodě a u vody (blok ke Kapitánské zkoušce) 
o Metodika a výchova ve vodáckých oddílech (blok ke Kapitánské zkoušce) 
o Příprava volebního sněmu, jmenování kandidátní komise 
o Další část programu zajistí pořadatelé (Žlutá ponorka, Třebíč) 

- Školení k bezpečnosti – Vezír sežene instruktora pro teorii (MUDr. Ota Malý)  
- Instruktor pro praxi: záchrana tonoucího – zajistí Třebíč  
- Test k modulové KZ – část 2, právní normy – zajistí Platejz 

 

3) Severka 
- Na návrh lodní komise HKVS určuje nájem správci Severky 10 tisíc Kč. Při 

předpokládané životnosti Severky 15 let se jedná o částku 150 000 Kč, což je necelá 
polovina nákladů, které KVS vynaložil na vývoj Severky. KVS tyto prostředky bude 
nadále používat ke krytí půjček přístavům VS z Fondu SHP.  

- Vezír do 15.1.10 pošle členům HKVS a současnému správci Severky návrh smlouvy o 
pronájmu vč. klauzule, že pokud se do 30 dnů nevyjádří, KVS to považuje za 
vyslovení souhlasu s návrhem – následně jej pošle správci Severky 

 
4) Kapitánská zkouška 

- s koncem roku skončilo funkční období dosavadní komise ke kapitánským zkouškám 
- pro letošní rok budou jmenování zkušební komisaři pro jednotlivé obory KZ dle jejího 

obsahu, daného ŘVČČJ 
- Pavlík osloví Kinga a krajské kapitány s žádostí o navržení vhodných kandidátů na 

zkušební komisaře – termín: do konce ledna 
- komisaři budou jmenováni na únorovém zasedání HKVS 



 
5) Nášivky na košili 

- výzvy – naJa zjistí (osloví JUN), zda se již vyrábí s podkladem v barvě modré košile 
 
6) doména HKVS 

- www.hkvs.cz od dnešního dne nefunguje, nastaveno přesměrování na 
www.vodni.skauting.cz – web Qrky a Hvězdáře, postupně se doplňuje  

- do budoucna možnost propojení se skautISem (postupné jednání s Bilbem - naJa) 
 
7) časopisy – bude projednáno na schůzce pracovní skupiny 
 

zapsala: Majda 
doplnil: Pavlík 
schválil: Vezír 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


