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Zápis ze zasedání 19. 10. 2011 
Termín: 19. 10. 2011, 16:00 – 19:00 
Místo: Praha – Prosek (u Pavlíka) 
 
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Pavlík (Pavel Bár), Liška (Kateřina Kaderová), Hvězdář 
(Jan Fischer), Pumpa (Zuzana Pozlovská), naJa (Jana Kalčevová) 

Úkoly 
všichni 

- dodat Lišce podklady do prezentace práce HKVS – 10.10. (splněno) 
- reflektovat činnost komisí, jak pokročily ve svých úkolech 

Liška 
- udělat prezentaci na sraz – 15.10. (splněno) 
- připravit zadání práce komisím – 9.10. (splněno) 
- ověřit, zda chtějí nájem za místnost v Krči 
- po Třech jezech oslovit krajské kapitány ohledně hodnocení kvality (splněno) 
- rozešle pozvánku na setkání vzdělavatelů (splněno) 
- hlídat podání projektu na setkání vzdělavatelů (splněno) 
- oznámit nutnost platit medaile Bronzového bobra a do kdy podávat nové návrhy 

s vyjádřením krajského kapitána (do 6.11.) (splněno) 
Pytlík 

- udělat zápis z podzimního srazu – 26.10. 
Pumpa 

- zjistí, kolik stojí přístup do databáze médií – 15.10. 
- napíše projekt na setkání vzdělavatelů – 29. 9. (splněno) 
- přinést chybějící doklady z libereckého srazu (splněno) 

Vezír 
- odeslat projekt srazu na skaut@junak.cz – 30. 9. (splněno) 
- odeslat projekt setkání vzdělavatelů na skaut@junak.cz – 30. 9. (splněno) 
- zamluví Tortugu – 27. 9. (splněno) 
- poslat Pavlíkovi darovací smlouvu (splněno) 
- zkompletuje naskenované ročníky 1945–48 v archivu HKVS 
- poslat Pavlíkovi údaje na dekrety (splněno) 
- vyřešit půjčku ohledně medailí Bronzového bobra 
- zjistit cenu řádu Stříbrného bobra (splněno) 
- výpis z účtu z minulého období (splněno) 
- na základě ceny skořepiny a vložných nákladů do projektu navrhne radě KVS ke 

schválení prodejní cenu skořepiny 
Pavlík 

- příprava programu setkání vzdělavatelů – v průběhu října (splněno) 
- kontaktovat naJu (splněno + Vezír) 
- připomenout krajským kapitánům nezaplacené desetikoruny 
- zajistit chybějící dekrety – Stopař (řád Stříbrného bobra), Anděla a další – Vezír pošle 

údaje (splněno) 
Hvězdář 

- poslat pozvánku na Tortugu – 30. 9. (splněno) 
Slunda 

- vytvoří banner na stránky HKVS k plavbám vlčat a žabiček 
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Program 
1. Pilné návrhy k programu 

- svolání krajského srazu v Karlovarském kraji 
o Krajským kapitánem Karlovarského kraje byl zvolen Zdeněk Kunc – Dandy 
o HKVS žádá zápis o volbě a současně zaslat zápis Krajské radě Junáka Karlovy 

Vary 
- termín jarního srazu 

o dvě varianty: 13. – 15 .4. nebo 20. – 22. 4. – na podzimním srazu oznámíme – 
možnost dát připomínky, popř. se rozhodne dle možností pořadatele 

2. Schválení programu zasedání – schválen 
3. Hodnocení kvality 

- oficiální připomínky k základním jednotkám – jsou zařazeny do celkového 
připomínkování, které trvá do konce října, poté budou projednávány 

- výklad pro VS – možnost zapracovat do komentářů, které vyjdou jako příloha 
dotazníků (Liška zadá do tabulek), bude projednáno s oficiálními připomínkami 

- krajští kapitáni – je potřeba se zamyslet nad obsahem, co by tam mělo být, zda by šlo 
zapojit do existujících kritérií krajů – informovat na srazu, poté projednat na Tortuze 

- HKVS 
o poslání – doplnit z výročních zpráv 
o zpracován návrh vize HKVS, bude se na ní dále pracovat – příloha č. 1 

4. Kapitánská pošta v roce 2012 an. 
- Pavlík ke konci roku opouští pozici šéfredaktora eKP 
- informačně-propagační komise dostala za úkol najít nový tým eKP 

o šéfredaktora (koordinuje obsah, zadává a sbírá články, řídí tým) 
o grafika (zpracovává grafickou podobu eKP, lze využít stávající šablonu) 
o redaktory pravidelných rubrik (metodika, rozhovory, krajské stránky, …) 
o korektora (jazykové úpravy, střídavě se stávajícím korektorem) 

5. Hospodaření 
- naJa přinesla některé chybějící doklady 
- účetnictví vyzvedne u naJi Pavlík a uskladní jej v archivu HKVS na ústředí 

6. Účet 
- založen nový účet u banky Fio, č. ú.: 2300183549/2010 
- na nový účet bude převedena část peněz ze současného účtu, min. 100 Kč, aby byl 

aktivován a byl zařazen mezi transparentní 
- od 1.1. 2012 bude používán jako hlavní účet KVS, současný účet zůstane zachován po 

přechodnou dobu, aby se neztratily platby poslané na něj místo na nový účet 
- do konce roku je ještě nutné zaplatit fakturu TDC a další transakce, které vyžadují 

zachování současného účtu 
- oznámení nového čísla účtu na srazu a změnit na stránkách HKVS 

7. Oznámení z činnosti členů HKVS 
• Hlavní kapitán 

o Jednání pracovní skupiny pro kroje 
o Jednání pracovní skupiny pro zvláštní jednotky 
o Jednání o projektu Viktoria 

• Zástupkyně hlavního kapitána 
o Proběhl Skype s Dickem ohledně hodnocení kvality HKVS. Výsledek sdělen 

mailem. 
o Účast na zahajovací schůzce personalistického odboru. Vzhledem k omezeným 

časovým možnostem bude spolupráce spíše na bázi zastupování vodních 
skautů, kde bude potřeba. 



Junák – svaz skautů a skautek ČR  
Hlavní kapitanát vodních skautů 

 

Zápis ze zasedání HKVS, 19.10.2011, Praha  strana 3/3 
 

o Dokončení příprav podzimního ÚSK. 
• Výchovný ChK 

o S Dickem dohodnuto zpracování podpůrných materiálů k Plavbám vodních 
vlčat a žabiček 

• Organizační 
o Společně s Vezírem a Liškou založení nového účtu KVS 

• Hospodář 
• Krajští kapitáni 
• Komise 

8. Kontrola úkolů z minulého zasedání. 
9. Určení místa, termínu dalšího zasedání a toho kdo místo zajistí 

Úkoly 
všichni 

- reflektovat činnost komisí, jak pokročily ve svých úkolech 
Vezír 

- pokyn hlavního kapitána k placení bobrů 
- zkompletuje naskenované ročníky 1945–48 v archivu HKVS 
- vyřešit půjčku ohledně medailí Bronzového bobra 
- na základě ceny skořepiny a vložných nákladů do projektu navrhne radě KVS ke 

schválení prodejní cenu skořepiny 
Hvězdář 

- pokyn hlavního kapitána k placení bobrů 
Liška 

- ověřit, zda chtějí nájem za místnost v Krči 
- zadat připomínky (výklad pro VS) do příslušných tabulek na Dropboxu 
- informuje na srazu KK o postupu ohledně hodnocení kvality krajů, potažmo KK 
- oznámí číslo nového účtu KVS na srazu 

Pytlík 
- udělat zápis z podzimního srazu – 26.10. 

Pumpa 
- zjistí, kolik stojí přístup do databáze médií – 15.10. (položen dotaz, zatím bez reakce) 

Pavlík 
- připomenout krajským kapitánům nezaplacené desetikoruny 
- vyzvednout účetnictví od naJi a umístit do archivu 

Přílohy 
Příloha č. 1 – První návrh vize kvalitního HKVS. 

Příští zasedání 22. 11. 2011, 17:15 – 20:15, Ústředí Junáka 
 

 
 

Zapsala: Liška 
Připomínky: Pavlík, Vezír 

 
 
Schválil dne 26. 10. 2011: Vezír 


