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Zápis ze zasedání 22. 11. 2011 
Termín: 22. 11. 2011, 17:00 – 19:00 
Místo: Praha, Senovážné náměstí 
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Liška (Kateřina Kaderová), Hvězdář (Jan Fischer), 
Pumpa (Zuzana Pozlovská) 
Omluven: Pavlík (Pavel Bár) 

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 (vyřešeno na místě) 
- zadat připomínky (výklad pro VS) do příslušných tabulek na Dropboxu (splněno) 
- informuje na srazu KK o postupu ohledně hodnocení kvality krajů, potažmo KK 

(splněno) 
- oznámí číslo nového účtu KVS na srazu (splněno) 

Pytlík 
- udělat zápis z podzimního srazu – 26.10. 

Pumpa 
- zjistí, kolik stojí přístup do databáze médií – 15.10. (splněno – drahé, nechceme) 

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

Program 
1. Pilné návrhy k programu 

- mod/kré stránky 
o Mikroskopka nebude pokračovat v tvorbě mod/krých stránek (jedním z důvodů 

je problematická spolupráce s Jogesem) – je potřeba ji nahradit 
o návrh varianty, že by každé číslo měl na starosti jeden člověk + 1 koordinátor 
o Mikroskopka je ochotná pomoci s prvními dvěma čísly 
o návrhy: Šahanka, Guma, Fižďa, Kytička (Plzeň), Křeček, Caesh, Azimut, Beny 

(eventuelně koordinovat, dávat nápady) 
o poslat KK žádost o dodání nápadů na lidi 

- účetnictví KVS 
o závěr – zaplatíme naJe zbytek půjčky (30 000,-) 

- projekt Severka 
o do konce listopadu by mělo být hotovo nacenění – informace budou na Tortuze 

2. Schválení programu zasedání – schválen 
3. Závěrečná zpráva a vyúčtování srazu + hodnocení srazu 
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- vyúčtování srazu předáno Vezírovi – doplní vyjádření revizní komise a odešle na 
ústředí elektronicky i papírově 

- závěrečná zpráva = zápis z ÚSK (Pytlík dodělá a pošle) + odstaveček o hodnocení 
srazu (přidá Liška) 

- Vezír zpracoval výstupy z dotazníků o kroji ze srazu 
- problematické: přednáška o meteorologii, komise a Gejzíry 

o Gejzíry – malý zájem, zmínit se na Tortuze, jestli KK znají někoho, kdo by 
něco mohl dodat, zopakovat nejdřív za rok 

o komise – dát asi 2h, popř. počítat s nějakým potencionálním časem pro komise, 
které by potřebovaly víc času 

4. Tortuga – program, počty 
- rozeslat pozvánku s programem a osnovou pro výroční zprávu (Hvězdář) 
- večeři a občerstvení zajistí Majda a Juni 
- do pondělí potřebuje Vezír počet strávníků a ubytovaných – Hvězdář zjistí společně 

s pozvánkou a dodá Vezírovi 
- informace o Navigamu nebudou 

5. Hodnocení kvality HKVS – dokončení vize před dalším připomínkováním 
- zkrácení na 1 A4 – provedeno 
- oponent – Hvězdář 
- potřeba dohodnout Skype s Dickem (Liška) 

6. Schválení podání návrhu na udělení medaile Bronzového bobra 
neveřejná část zápisu 
7. Postup v hledání nástupce Pavlíka 

- kudy propagovat – eKP, web, jobs.skaut.cz, maily oddílů a přístavů VS 
- nedořešeno kompletně z důvodu nedostatku času 

8. Oznámení z činnosti členů HKVS 
• Hlavní kapitán 
• Zástupkyně hlavního kapitána 

o odeslán listopadový infokanál 
o proběhl podzimní ÚSK, zpracováno hodnocení od účastníků 

• Výchovný ChK 
o zpracována nálepka „kotvička“ – k dispozici v eshopu TDC, budeme o ni 

informovat společně s diplomy, které budou dokončeny každým dnem 
o proběhlo setkání vzdělavatelů – bližší informace na Tortuze a v samostatném 

zápisu 
• Organizační 

o odeslán listopadový infokanál 
• Hospodář 
• Krajští kapitáni 
• Komise 

9. Kontrola úkolů z minulého zasedání. 

Úkoly 
Hvězdář 

- rozeslat program Tortugy s žádostí o nahlášení ubytování a účasti (22. 11.) 
- dodat Vezírovi počty ubytovaných a stravovaných na Tortuze (28. 11.) 

Pytlík 
- dodělat a poslat zápis ze srazu (27. 11.) 

Liška 
- přidat do zápisu ze srazu hodnocení a zajistit odeslání (15. 12.) 
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- domluví Skype s Dickem (30. 11.) 
Pumpa 

- poslat do konference KK žádost o dodání nápadů na autory do Mod/krých stránek (27. 
10.) 

Vezír 
- zjistit ochotu Beny pomoci s Mod/krými stránkami (3. 12.) 
- doručit hotové vyúčtování srazu na ústředí (24. 10.) 

Přílohy 
Příloha č. 1 – Druhý návrh vize HKVS 

Příští zasedání: 2. 12. Tortuga, Nymburk 
 

 
 

Zapsala: Liška 
Připomínky: Pavlík 

 
 
Schválil dne 14. 12. 2011: Vezír  
 


