Zápis z 16. zasedání HKVS, které se konalo 3.2.2010 v Nymburce
Přítomni: Vezír, Majda, Bimbo, naJa, Pavlík, Datel
Příští zasedání HKVS: 3. března 2010 v 17:00 v Praze na Ústředí (naJa učí do 18:00)
-

-

Na základě vyjádření revizní komise se HKVS rozhodl o skartaci účetních dokladů za
roky 1994-1999 v plném rozsahu a za roky 2000-2004 vyjma dokladů souvisejících
s čerpáním jakékoliv dotace.
HKVS jmenuje Inventarizační komisi ve složení: Pavel Bár (předseda), Vladimír
Cvrček, Vojtěch Černík.
HKVS jmenuje Skartační a likvidační komisi ve složení: Ivan Vokřál (předseda),
Roman Patočka, Ingrid Vokřálová.
HKVS jmenuje NaJu správcem archivu HKVS (uložen v KÚJ)

-

Vezír dodá raznici na sendvič přístavu Omaha s objednávkou „sendvičů“.

-

1) hospodaření za rok 2009
- HKVS rozhodl o převodu výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení do
neuhrazené ztráty minulých let
2)
-

SkautIS
chybí funkce Krajský kapitán, je tam jen krajský zpravodaj VS (zajistí Bimbo)
KZ – jsou přístupné jen vůdci jednotky
Propojení webu a SkautISu

3) sraz K+K - 26. – 28. 3. 2010, Třebíč
- ubytování na škole, pro zájemce ve skautské ubytovně
- základní programové bloky
o bezpečnost, ochrana zdraví, záchrana: teorie + praxe na bazénu dle obsahu
kapitánské zkoušky
o Nový program v praxi VS
o náměty pro oddílovou činnost
o 100 let VS, Eurosea 2010
o jednání komisí (opět obdrží úkoly)
- doprovodný program zajišťuje PVS Žlutá ponorka (hry, plavba na lodích, prohlídka
židovské čtvrti UNESCO, ad.)
- bližší program a přihlášky budou zveřejněny v průběhu února pořadatelským
přístavem
4) Kapitánská zkouška
- HKVS schvaluje znění Vyhlášky č. 7/2010 o kvalifikacích vodních skautů (vyhláška
bude zveřejněna samostatně vyvěšením a zprávou na webu HKVS)
- HKVS schvaluje navržené kandidáty na zkušební komisaře kapitánské zkoušky
- Pavlík konstatoval, že až na Šotka, Vulkána a jeho osobu žádný z krajských kapitánů
nedodal návrhy na zkušební komisaře
- komise KLŠVS bude na žádost Kinga schválena samostatně, před letními prázdninami
5) OVČIN
- Pavlík informoval o jednání s Rozárkou (zpravodajka VRJ pro vzdělávání)

o zástupcem VS v OVČinu bude Dytta (Žlutá ponorka Třebíč)
o projednány možnosti začlenění vodáckého vzdělávání do ŘVČČJ - Rozárka
nabídla spolupráci a podporu
zprávy z OVČinu:
o chystá se nová čekatelská zkouška – zájem o zapojení NA na přípravách +
zájem o koordinaci s Kapkou
o program Podpora rádců – možnost navázání kormidelnických kurzů
o zapojení vodáckého vzdělávání do Řádů nebude problém, kompetence se
nabídl konzultovat br. Víťa

-

6) časopisy
- Pavlík předal práci na Světýlku naJe
- naJa se snaží komunikovat s redaktorem Světýlka, komunikace velmi vázne, nápravu
zkusí zajistit Vezír
- Fred (TDC) dodá podmínky pro tisk jarní vodácké přílohy
- Joges souhlasí se zajištěním ilustrací Mod(k)rých stránek
- naJa zjistila termíny související s distribucí Mod(k)rých stránek
číslo

objednávka

tiskárna

objednávka
Send

expedice

distribuce

1

únor

12.2.10

15.2.10

18.2.10

26.2.10

1.3.10

2

duben

9.4.10

12.4.10

15.4.10

23.4.10

26.4.10

3

červen

11.6.10

7.6.10

10.6.10

18.6.10

21.6.10

4

říjen

24.9.10

27.9.10

30.9.10

8.10.10

11.10.10

5

prosinec

19.11.10

22.11.10

25.11.10

3.12.10

6.12.10

pátek

pondělí

čtvrtek

pátek

pondělí

7) různé
- Pavlík se zítra zúčastní jednání KDHP
- naJa zjistila, že nášivky výzev se s modrým podkladem nedělají a tudíž je JUN
neprodává, pokud bychom je chtěli, je vhodné domluvit zadání návrhu a zakázky na
TDC
- proběhlo setkání se zástupci oddílů, které testovaly Nováčka a Plavby, dle výsledků
měly Plavby úspěch
- je třeba dodělat mnoho materiálů před přípravou konečné verze Plaveb, které by měly
vyjít na jaře 2010, proto se skupina pro Plavby sejde mimo jednání HKVS, rozdělí si
úkoly a urychleně je zpracuje
- stále sháníme zájemce o práci na časopisech, hlavně pak grafika pro dětské vodácké
přílohy časopisů (obzvlášť se zaměřením na komixy a ostatní kresby)

