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Zápis ze zasedání 20. 3. 2012 
Termín: 20. 3. 2012, 17:00 
Místo: malá zasedačka, KÚJ, Senovážné náměstí, Praha 
 
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Liška (Kateřina Kaderová), Hvězdář (Jan Fischer), 
Pumpa (Zuzana Pozlovská), Pavlík (Pavel Bár), Pytlík (Michal Kordík) 

Úkoly 
Vezír 

- sledovat stav projektu Klíče pro život, soustředit přihlášky, vypracovat harmonogram 
teoretického a praktického plnění (částečně splněno, částečně průběžné) 

- připravit výroční zprávu HKVS a KVS za rok 2011 
Pumpa 

- vyřešit s Pytlíkem vyúčtování SVVS (splněno) 
Liška 

- poslat Pytlíkovi doklady z ÚSK (splněno) 
Pavlík 

- sepsat na web článek o možnosti plnění rozdílové zkoušky IVT vs. KZ (splněno) 
- rezervovat zasedačku na další jednání (splněno) 
- poslat Pytlíkovi cesťáky (splněno) 

Hvězdář 
- poslat mail všem vůdcům oddílů VS dle nové registrace, aby odebírali eKP (čeká se na 

data ze skautISu) 
- poslat mail vůdcům oddílů VS s IVT o nové možnosti rozdílové zkoušky (čeká se na 

data ze skautISu) 
- zveřejnit letošní žebříček z výsledků závodů (zpracovává se) 
- zaregistrovat KVS na Navigamus (splněno) 

všichni 
- přemýšlet nad tématem Navigamu 2015 
- 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 

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) 

Program 
1. Pilné návrhy k programu 

- návrh rozpočtu – vytvořen návrh rozpočtu 
- hospodaření 2011 

Usnesení HKVS 2012/03/U1:  
HKVS schvaluje, že kladný výsledek hospodaření z roku 2011 bude použit na pokrytí 
hospodářských ztrát z let minulých. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0  

- Viktorka – do výroční zprávy je potřeba pár vět 
- plán práce na rok 2012 – každý pošle Vezírovi po měsících svůj návrh 
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- od organizátorů Kapek je potřeba, aby zaslali příklady her použitelných k plnění 
Kapky (Pavlík) 

2. Schválení programu zasedání – schválen 
3. Pokračování informačně propagační komise po ukončení činnosti Platejze 

- navrhovatel (Hvězdář) odešel dříve, než bod přišel na řadu, tudíž přesunuto na příště 
4. Mod/kré stránky ve Světýlku – budoucnost 

- HKVS považuje zapojení symbolického rámce Plaveb Čolka a Žabky do Světýlka za 
velmi přínosné  

- HKVS je připraven zrušit Mod/kré stránky v případě integrace části jejich obsahu 
přímo do Světýlka, a to zavedením pravidelné rubriky s vodáckou, resp. námořnickou 
tématikou (vodáctví, „námořní romantika“, příroda kolem vody apod.) v podobě 
blízké a zajímavé jak pro vodácké, tak nevodácké oddíly, dále zapojením vybraných 
vodáckých doplňků do obsahu časopisu v jistých časových intervalech (není nutné 
v každém čísle) a také informováním o celostátních či jiných zajímavých akcích VS 
(zejména Navigamus, Tři jezy) 

- HKVS pověřuje výchovné zpravodaje Pavlíka a Pumpu a zástupkyni VS v OVaSu 
Křečka k dalšímu jednání v této záležitosti – HKVS zároveň požaduje pravidelné 
informování o postupu těchto jednání 

- největším problémem bude personální zajištění – z kapitanátu by šla nadále 
koordinace témat apod., je potřeba nadále shánět redaktory 

5. Kompetence vodáckých kvalifikací – další postup 
- návrh kompetencí bereme jako konečný, je už dostatečně prodiskutovaný (sraz ve 

Žďáru nad Sázavou, Třebíči, SVVS v Praze) 
- dále bude probíhat testování a diskuse o podobě kompetenčních profilů na OVČinu 

o King na SVVS slíbil otestovat kompetence kapitánské zkoušky 
o požádáme organizátory Kapek, aby otestovali min. nějakou část kompetencí 

nebo celek (Pavlík) 
o diskusi s OVČinem o kompetečních profilech povede Pavlík 

- zapojení KZ a Kapky do ŘVČČJ – záměr z koncepce vzdělávání a programového 
prohlášení i nadále platí, Pavlík bude dále diskutovat realizaci tohoto záměru se 
zpravodajkou VRJ pro vzdělávání Rozárkou a OVČinem, Vezír pak v Náčelnictvu 

- vyhláška o bezpečnosti a její platnost pro celý Junák – spíše se budeme muset ubírat 
cestou různých doporučení a poučení (např. prostřednictvím Skautského světa) 

o možná by se dalo vyjít z již existujícího návrhu vyhlášky (k dispozici u 
Pavlíka), která definuje pro různé typy akcí a vod nezbytné ochranné a 
záchranné pomůcky, vybavení, kvalifikaci apod. 

o další postup HKVS v této záležitosti bude určen po oficiálním sdělení 
stanoviska VRJ prostřednictvím Bilba na základě jejich právní analýzy 

6. Programové prohlášení – nesplněné body 
o Vezír poslal mailem, budeme z něho vycházet při prezentaci na srazu kapitánů 

- na dubnovém zasedání se budeme dále bavit o nesplněných bodech 
7. Schválení komise ZVM v Jihočeském a Moravskoslezském kraji + kurzu "Klíče" 
Usnesení HKVS 2012/03/U2:  
HKVS schvaluje komisi pro ZVM Moravskoslezského kraje. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Usnesení HKVS 2012/03/U3:  
HKVS schvaluje komisi pro ZVM Jihočeského kraje. 
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Návrh byl přijat. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
Usnesení HKVS 2012/03/U4:  
HKVS schvaluje komisi pro ZVM Klíče pro život. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  

- papírový originál formulářů bude uložen do archivu HKVS 
 
8. Schválení pořádání jarního ÚSK 
Usnesení HKVS 2012/03/U5:  
HKVS schvaluje pořádání jarního ústředního srazu kapitánů v termínu 13. – 15. 4. 2012 
v Havlíčkově Brodě. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0  
 
9. Jarní ÚSK – prezentace práce, koordinace s Klíči 

- vyřešeno krytí programu mezi Klíči a srazem 
- prezentace práce – revize programového prohlášení, zase prezentace power point 

o Výchova a vzdělávání – Pavlík + Pumpa 
o Řízení – Hvězdář 
o Hospodaření – Pytlík 
o Komunikace a PR – Liška 
o dodat do 6. 4. Lišce 

- setkání HKVS a týmu Navigamu – pátek večer po prezentaci práce HKVS, cca od 21h 
- chceme oběd s krajskými kapitány, bude-li to prostorově proveditelné 

10. Eurosea 10 
- 19. – 23. 9. v Kodani, účastnický poplatek 2300 DKK (cca 7700,-) bez cesty 
- výzva k účasti do eKP, na srazu 

o nabídka úhrady účastnického poplatku, cestu každý sám 
o nutná spolupráce s HKVS 

- Vezír požádá Zahraniční odbor VRJ o spolupráci a příspěvek 
11. Oznámení z činnosti členů HKVS 

• Hlavní kapitán 
o Organizace a administrativa kurzu v rámci projektu Klíče pro život 

§ Komunikace s Pytlíkem (hospodářská sekce) 
• Zástupkyně hlavního kapitána 

o Dick opravil vizi kvalitního HKVS, budeme ji dále připomínkovat 
o přišla nabídka účasti na Eurosea 11 

• Výchovní 
o Pavlík a Pumpa se zúčastnili porady o nových odborkách. Vyslechli 

připomínky pracovní skupiny a přislíbili, že se odborkami budou 
zabývat na ÚSK. Výchovná komise na srazu se tak zcela zaměří na 
odborky a vznikne během ní pracovní komise, která se jimi bude 
zabývat. 

o účast na víkendovém jednání týmu Navigamu 2012 v Praze: přípravy 
probíhají důkladně, podrobně a včas, nedodělky a problémy se řeší 
(např. místo pro shromáždění účastníků, které mělo být původně na 
plzeňském náměstí, úřady však daly přednost jiné akci ad.); program 
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kvalitně připraven, řeší se detaily; předprogram má úspěch a ohlas, 
zapojilo se do něj velké procento účastníků; nedostatek PTP 

• Organizační 
o Kurz k získání VMP  

§ kurz zahrnuje teoretickou přípravu na zkoušky a praktické jízdy 
na motorovém člunu 

§ dne 28. 2. Vezír schválil kurz pod KVS (vedoucí Hvězdář) a byl podán 
projekt vzdělávací akce na ústředí 

§ kurz mám 10 řádně přihlášených frekventantů + 3 nepotvrzené (další 3 
lidé dělají VMP nezávisle na kurzu a dalších 5 projevilo o kurz zájem, 
ale nestihli termíny)  

o Inovace a výroba P550 
§ Tým pod Oskarovým vedení pracuje na zvýšení dostupnosti pramic 

P550. Cílem je na základě zkušeností inovovat lodě P550 a zvýšit 
dostupnost plachtění lodí. Ve výsledku snahy mají vést vytvoření 
katalogu součástí lodi, které bude moci podle návodů vyrobit a nebo za 
peníze objednat. Současně chceme iniciovat vznik skupiny řemeslně 
zdatných vodních skautů plnící roli legendárního JachtServisu, kterým by 
KVS poskytlo podobné zázemí pro účetní vedení pořizovaného materiálu 
a prodej výrobkům oddílům, tak jako před lety podporovalo Sdružení 
Hlavní přístav JachtServis. 

§ Návrh usnesení: "Rada KVS schvaluje vyhrazení částky 10 000 Kč v 
rozpočtu na rok 2012 na pořízení materiálu a výdaje spojené s vývojem 
pramice P550 za předpokladu, že výrobky budou následně za náklady 
prodány oddílům k užívání."  

o Vývoj Severky 
§ Šotek (JČK) dodal kalkulaci aktuální ceny sportovní verze Severky. 

Podrobně bude publikována v Kapitánské poště. 
§ Připravuje se převoz k Flintovi na dostrojení. Do srazu by měla být u 

Flinta. 
§ Předpokládá se, že loď bude do léta ustrojena připravena k pronájmu. 

Bude nabídnuto na srazu. 
o Projekt Klíče 1. víkend 

§ Proběhne v Praze na Vltavské 
§ zajištěny přednášky, lektoři 
§ pracuje se na zajištění materiálu, servisu a jídla 

• Hospodář 
• Krajští kapitáni 
• Komise 

12. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Úkoly 
Vezír 

- sledovat stav projektu Klíče pro život, soustředit přihlášky, vypracovat harmonogram 
teoretického a praktického plnění (částečně splněno, částečně průběžné) 

- připravit výroční zprávu HKVS a KVS za rok 2011 
- požádat zahraniční odbor o krytí části nákladů pro účastníky Eurosea (splněno) 

Pytlík 
- hospodářská zpráva z minulého roku do výročky 

Hvězdář 
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- zjistit zájem KLŠ o materiál 
- poslat mail všem vůdcům oddílů VS dle nové registrace, aby odebírali eKP  
- poslat mail vůdcům oddílů VS s IVT o nové možnosti rozdílové zkoušky 
- zveřejnit letošní žebříček z výsledků závodů  

Pavlík 
- přidat do formuláře komisí Kapek přezdívky členů 
- oslovit Čuzla, aby poslal Vezírovi pár vět o návštěvě Viktorky 
- zajistit oslovení organizátorů Kapek kvůli testování kompetencí + zaslání příkladů 

dobré praxe kvůli Klíčům 
všichni 

- poslat Lišce informace do prezentace na sraz (svou oblast) – 6. 4. 
- poslat Vezírovi návrhy plánu práce na rok 2012 – 27. 3. 
- přemýšlet nad tématem Navigamu 2015 
- 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 

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) 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Návrh rozpočtu na rok 2012 

Příští zasedání: 17. 4. 2012, 17:00 – 19:30 Ústředí 
Zajistí: Pavlík 

Zapsala: Liška 
Připomínky: Pumpa, Pavlík, Vezír, Hvězdář 

Schválil dne 10. 4. 2012: Vezír 
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