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Rozšířené zasedání HKVS 2. 12. 2011 (Tortuga, Nymburk) 
Účast: 
Rada KVS: Vezír (Vladimír Cvrček), Liška (Kateřina Kaderová), Pumpa (Zuzana 
Pozlovská), Pavlík (Pavel Bár), Hvězdář (Jan Fischer) 
Krajští kapitáni: Sam (Prokop Jícha), Šmudla (Pavel Langr), Sten (Stanislav Holek), Pytlík 
(Miroslav Čemus), Šotek (Lukáš Bíca), Vulkán (Zdeněk Vopička), Myšák (Michal Pásztor) 
Nositelé řádu Stříbrného bobra: Děda (Jaroslav Vondra), Žoržet (Jiřina Holková), Sten 
(Stanislav Holek), Mao (Antonín Weiner), Šipka (Jaroslava Pokorná), Jožan (Josef Pokorný), 
Jezevec (Ivo Raab), Oscar (Otakar Randák), Amateur (Jiří Hold), Neptun (Jaromír Kubec), 
Jikra (Jiřina Adeéová), Bimbo (Ivan Vokřál), Ali (Alois Pučalík), Stopař (Milan Němec), Číl 
(Vladimír Hübš) 
Omluveni: Žížal (Milan Maxa), Pavel Křeček, Dändy (Zdeněk Kunc) 
 
1) zpráva o činnosti rady KVS za rok 2011 

- Vezír prezentoval splněné či rozdělané body z programového prohlášení, mimo 
prezentaci (viz příloha č. 1) zaznělo: 

o metodika k vodáckým doplňkům stezek a plavbám – rozpracovaná, do roka by 
mohla být hotová 

o odborky – navrženo 5 vodáckých odborek (plachtař, vodák, divoká voda, 
potápěč, „námořník“ – vodní skauting, vlajková etiketa, námořní romantika) – 
potřeba upravit stávající odborky do nového systému, na jaře by měly být první 
výstupy 
§ hledá se spolupracovník na jejich přípravu 

o podpora kormidelníků – vyšel experimentální rádcovský zápisník (vodácké 
listy vznikaly pod vedením Klusajdy) 

o program pro rovery – nebudeme přidávat vodáckou část – už současný návrh 
v sobě zahrnuje některé vodácké věci 

o program pro předškoláky – na ÚSK v Chotíkově dohodnuto, že připravíme 
vodáckou nástavbu 

2) žebříček oddílů VS v závodech 
- máme Kotorský závod, Meandry, Tři jezy, Pětitratlon (Hradec Králové – Renča), ČPV 

(Plzeň, Praha – 4. přístav), Skare 
o pokus identifikovat jednotlivé oddíly selhal, přibližně víme přístavy, známe 

města 
o další fáze – kritérium, jak výsledky seřadit – původní návrh vzít výsledky 

oddílu v závodech bez ohledu na věkovou kategorii selhal – většina oddílů se 
účastní jen jednoho či dvou závodů, naopak např. Pražáci se účastní většiny 

o nová forma – průměr přes výsledky závodů – na tom ale bity oddíly, které jezdí 
na více závodů 

o otázka, jak s tím do budoucna – pokud bychom je chtěli i nadále, bylo by třeba, 
aby pořadatelé dodávali výsledky jednoznačně přiřaditelné k oddílům (číslo 
apod.) 
§ chceme zveřejnit žebříček 2010 a 2011 – jen za střediska a přístavy 
§ od příštího roku – ke všem výsledkům uvádět evidenční číslo oddílu – 

požadavek na pořadatele 
3) schválení pořádání Skare 2013 na Hlučínské štěrkovně 

- Moravskoslezský kraj by rád pořádal Skare na Hlučínské štěrkovně 
Usnesení HKVS 2011/12/U1:  
HKVS schvaluje pořádání SKARE 2013 na Hlučínské štěrkovně. 
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Návrh byl přijat. Pro: 22, Proti: 1, Zdržel se: 0  

 
4) určení místa jarního srazu kapitánů 

- termín 13. – 15. 4. 
- není možné to teď rozhodnout z důvodu nedostatku informací 
- návrh Třebíč – Dalešická přehrada a Rybitví – obojí rozjednáno 

o u Rybitví není možné zaručit termín – jako nejzazší varianta – posunutí na 30. 
3. – 1. 4. 

- rozhodne se do konce roku 
5) očekávání krajů od hospodaření KVS 

- doteď hospodářská sekce KVS řešila pouze účetnictví, Pytlík uvažuje o dalších 
oblastech, kterým se věnovat 

- rozdílná situace oddílů pod přístavem a oddílů pod středisky 
o Jihomoravský kraj – problematické získávání financí pro oddíly pod středisky 
o Jihočeský kraj – oddíly problémy nemají 
o Pardubický kraj – oddíly problémy nemají 
o Středočeský kraj – oddíly problémy nemají 
o Liberecký kraj – problémy nejsou 

- získávání dotací a grantů 
o Šmudla – přípravu projektů většinou řeší profesionálové – tudíž pro přístavy 

náročné – uvítal by koordinaci z KVS – rady, kde žádat 
o Pytlíkův návrh hospodářské sekce na webu HKVS, kde by byly soustředěné 

informace, odsouhlasen 
- zastřešení VS na celorepublikové úrovni – slevy apod. 

o musíme firmám za to něco nabídnout 
§ propagace na webech (HKVS, přístavy popř. oddíly) – k tomu je 

potřeba mít s oddíly přímý kontakt 
§ celostátní závody – můžou mít stánek, logo, dát ceny 

o nový návrh – Profiplast by mohl dodávat své výrobky za velkoobchodní ceny – 
podmínkou – jeden jednatel, soustředěné objednávky např. dvakrát za rok 
§ příklad – maloobchodní cena pádla 650,-, zlevněná 490,- 
§ možnost realizovat přes JUN – provize cca 5% pro JUN a 1% pro 

HKVS – máte-li návrh na jinou cestu, jak to realizovat, říct Hvězdářovi 
(organizacni@hkvs.cz) 

§ pravděpodobně možnost vyzvedávání na srazech kapitánů 
- informační tok mezi hospodářskou sekcí a oddíly 

o KK vyjádřili názor, že informování na ÚSK stačí ale – jezdí tam 20 z 29 
přístavů, ale jen asi 8 z 50 samostatných oddílů 

o Pytlík plánuje všechny oddíly obeslat s podobným dotazníkem 
o informační tok mezi hospodářskou sekcí a krajskými kapitány cca 1x za měsíc 

- krajští kapitáni doplní do dotazníku konkrétní potřeby – zejména hmotné – firmy jsou 
spíš ochotny sponzorovat nás materiálem – a jaké firmy oslovit 

o Trident, Gumotex, plastové lodě 
- Pytlík je schopen a ochoten zajistit komunikaci s firmami 

6) představení seznamu redaktorů KP nominovaných krajskými kapitány 
- Pardubický kraj – nesplněno 
- Moravskoslezský – nemají 
- Jihočeský kraj – problém diskutovali, získání přispěvatele – Tip (potřebuje přesné 

zadání) 

mailto:(organizacni@hkvs.cz)
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- Středočeský kraj – nikoho shánět nebude 
- Jihomoravský kraj – Pytlík se zapojí jako redaktor, Dave a Radek – možní 

přispěvatelé, ale potřebují přesné zadání 
- Liberecký kraj – má tipy, ale zatím s lidmi nejednal, takže je nemůže sdělit 

o Jablonec – nárazový přispěvatel 
- Zlínský kraj – 2 dopisovatelé – Wesa, Tom (11. OVS Kormoráni) – co se aktuálně 

děje 
- Plzeňský kraj – je ochoten dodávat články o dění v kraji i články na objednávku – tj. 

na zadaná témata 
- Jezevec může psát, ale jen v ruce – je možné takto přispívat, pak poslat na adresu KVS 
- Vulkán – experimentální kormidelnická škola 
- Sten má rozpracovanou trilogii – téma je překvapením 
- možný obsah: 

o motivační články 
o historické články 
o metodické články je možno čerpat i ze starých ročníků KP 
o současnost – informace o akcích apod. 

- grafika – stačí šikovný rover či roverka, může jich být i víc – jména musí dodat krajští 
kapitáni 

o znovu se zamyslet a dodat návrhy – na mail mustek@hkvs.cz – do týdne – 11. 
12. 

- témata článků – různé cesty 
o redaktoři nabídnou, o čem můžou napsat 
o metodická témata byla daná na rok dopředu – odpovídala tématům 

v Mod/krých stránkách 
§ možnost vyjít ze skautských stezek – témata připraví výchovní 

zpravodajové 
o pravidelné rubriky – stálí redaktoři, nebo nárazově např. z krajů 

Mod/kré stránky 
- od ledna nemáme redaktora pro Mod/kré stránky pro vlčata a žabičky 
- plán – každé číslo bude mít na starosti jeden člověk + jeden koordinátor, který 

dohlédne na všechna čísla 
o tj. hledáme 6 lidí (5 čísel ročně + koordinátor) 

- Pumpě stačí tipy na lidi, kteří pracují s vlčaty a žabičkami sama si je osloví 
- Pardubický kraj – Gábina, Džin 
- Liberecký kraj – Pampa, Caesh, Šahanka, Anička nebo Bublinka (Mimoň) 
- Moravskoslezský kraj – Berrda, Kokos (Eskarda), Hanys 
- Jihočeský kraj – Opařany, Pěnkava, Alf (Budějovice) 
- Středočeský kraj – Ifíí, z Kolína – zeptat se Juni a Ďobka, Maruška Šubrová 

(Liběchov), Zdena (Brandýs nad Labem) 
- Jihomoravský kraj – Pytlík, Zrzek (Mikulov), Mrož (Vyškov) 
- Zlínský kraj – věkové kategorie promíchané 

7) zprávy krajských kapitánů o činnosti v roce 2011 
- kontakt na Šmudlu – opravit na smudla7@volny.cz 
- elektronicky dodat Vezírovi (kapitan@hkvs.cz) v lednu 
- rozdány nové průkazky členů HKVS 
- přítomní krajští kapitáni (popř. v zastoupení) informovali o situaci v jejich kraji 

o Liberecký kraj 
o Zlínský kraj 
o Pardubický kraj 

mailto:mustek@hkvs.cz
mailto:smudla7@volny.cz
mailto:(kapitan@hkvs.cz)
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o Moravskoslezský kraj 
o Jihočeský kraj 
o Jihomoravský kraj 
o Středočeský kraj 
o Plzeňský kraj 

- Pytlík (středočeský) informoval o problému se smlouvou napsanou na Středočeský 
kraj, kterou podepsal někdo z Karlovarského kraje na budovu v Karlovarském kraji – 
Vezír vysvětlí Dändymu, aby si na podobné věci dali příště pozor a dali zprávu, jak se 
vyřešilo 

- Pavlík informoval o stavu zaplacených vodáckých desetikorun – pochvala pro Pytlíka 
(Středočeský kraj), Šmudlu, Sama a Myšáka 

o Pavlík rozešle KK aktuální stav 
Usnesení HKVS 2011/12/U2:  
HKVS jmenuje krajským kapitánem Zlínského kraje Zdeňka Vopičku. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 2 
 
Usnesení HKVS 2011/12/U3:  
HKVS jmenuje krajským kapitánem Plzeňského kraje Pavla Křečka. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 1 
 
8) výstupy ze SVVS 

- účast 18 lidí, převážně KLŠ, pak NA, KVS, 3 krajští kapitáni 
- nastavení stupňů vodáckého vzdělávání 

o Kapka – vytvořit i jachtařské kompetence 
o zpracovány kompetenční profily – do konce roku budou zveřejněny na 

internetu k připomínkování, v příštím roce testování, aby pak mohly být 
zařazeny do systému skautského vzdělávání 

o Kapka – nastavení stejné úrovně praxe v krajských kurzech má na starosti 
Šotek 

o KZ, Kapka – soubor testových otázek pro komise sbírá Vezír 
- příručka ke KZ – pokud máte nějaké již hotové materiály, dodat Pavlíkovi 

(vychovny@hkvs.cz) 
- prezentace letošních vzdělávacích akcí 
- příští rok 

o Kapitánská lesní škola 
o Kapka – Jihočeský, Liberecký a Pardubický (je ochotný vyzkoušet nové 

kompetence) kraj 
o ČLK VS Námořní akademie 

- hledáme zástupce do Odboru pro vzdělávání činovníků a činovnic 
9) hlasování o návrzích na vyznamenání 
neveřejná část zápisu 
10) náplň činnosti KK v souvislosti s Hodnocením kvality 

- projekt Hodnocení kvality běží, HKVS se snaží jej upravit pro VS 
- krajští kapitáni mohou být hodnoceni z pozice člena krajské rady – tedy v rámci 

hodnocení kvality kraje – pravděpodobně bude řešeno formou komentářů 
k jednotlivým existujícím kritériím 

- většina kritérií vychází z vyhlášky o činnosti krajských kapitánů 

mailto:(vychovny@hkvs.cz)
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- několik podrobnějších dotazů 
o kormidelnické kurzy – v kompetenci přístavů, KK mohou upozorňovat na 

existující kurzy 
o posílání lidí do celostátních funkcí, komisí a projektů – podněcovat lidi 

k zapojení 
o vodácké akce na krajské úrovni – alespoň 1 ročně 
o vodácké desetikoruny – jsou dobrovolné, zapojení do hodnocení je 

problematické, max. na úrovni HKVS 
11) zpráva o projektu Severka 

- existuje nezaplacená pohledávka vůči Tridentu 60 000,- – není právně vymahatelná, 
ale bylo by vhodné ji zaplatit 

- model Severky 130 000,- – je ho potřeba dostrojit (bude se hradit z pojistky) 
- kopyto 113 000,- 
- prototyp (prodán do Ostravy) 51 000,-, ale prodán za 45 000,- 
- celý projekt stál 252 000,- 
- je čas na to, abychom nabízeli k prodeji další skořepiny – odhadovaná cena cca 

72 000,- 
- plán na dokončení projektu: 

o do konce roku – přesná cena nové lodě 
o jaro – ustrojit současný model 
o léto – zkompletování dokumentace 
o podzim – půjčování lodě 

- požadavek vrácení lilie na přední palubu – k tomu je potřeba vytvořit novou formu – 
je možné 

- 16. 12. – Hvězdář a Oskar – návštěva v Tridentu 
12) Navigamus 2015 

- je pomalu načase začít mluvit o tématu dalšího Navigamu – dříve se vždy vyhlásilo na 
konci Navigamu, návrhy: 

o Sam – 210 let od bitvy o Trafalgaru 
o Vezír – 150 let od konce války Severu proti Jihu 

Úkoly 
krajští kapitáni 

- doplnit nebo vyplnit dotazník od hospodářské sekce 
- dodat návrhy na grafiky pro eKP (11. 12.) 
- dodat Vezírovi (kapitan@hkvs.cz) elektronicky výroční zprávy za rok 2011 (leden) 

Pumpa 
- oslovit navržené autory Mod/krých stránek 

Hvězdář 
- zveřejnit letošní žebříček z výsledků závodů 

Liška 
- připravit návrh zapojení KK do Hodnocení kvality krajů – dodat týmu Hodnocení 

kvality 
Pavlík 

- rozešle KK aktuální stav zaplacených vodáckých desetikorun 
všichni 

- návrh na jinou cestu pro realizování prodeje pádel z Profiplastu na 
organizacni@hkvs.cz 

- přemýšlet nad tématem Navigamu 2015 

mailto:(kapitan@hkvs.cz)
mailto:organizacni@hkvs.cz
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- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud 
máme 

- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek 
- hledáme zástupce do Odboru pro vzdělávání činovníků a činovnic 

Přílohy 
Příloha č. 1 – Prezentace práce KVS za rok 2010 (ppt) 
Příloha č. 2 – Zpráva o eKP 2010–2011 (doc) 
 
 
 

Zapsala: Liška, Doplnili: Platejz, Pavlík 
 
 

Schválil 12. 12. 2011: Vezír 

mailto:vychovny@hkvs.cz

