Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis ze zasedání 12. 8. 2012
Termín: 12. 8. 2012
Místo: Stvořidla, KLŠ VS
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Liška (Kateřina Kaderová), Hvězdář (Jan Fischer),
Pavlík (Pavel Bár)
Úkoly
Vezír
- oznámit jmenování Chiakseeho komodorem Olomouckého kraje předsedovi krajské
rady
- zajistí rezervaci a do 30. 6. připraví pozvánku na víkendové zasedání HKVS
- revize nesplněných bodů programového prohlášení
Liška
- dodat na web zápisy HKVS od března až po aktuální (splněno)
- dodat základní informace o podzimním srazu kapitánů (splněno)
- dát odkazy na mediální prezentaci Navigamu i na web HKVS
- zajistit dostupnost fotografií z Navigamu pro KP, Inspira, komisů apod.
Pavlík
- aktualizovat seznam krajských zkušebních komisařů (asi hotovo)
- návrh úpravy směrnice o bezpečnosti (cílem vydat v září) a způsobu osvětové
kampaně (zahájení v lednu) (splněno)
- zajistit podání hlášenek vzdělávacích akcí do 15. 9.: sraz kapitánů, setkání
vzdělavatelů, kurz VMP
- získat PDF letáku VS a umístit ho na stránky HKVS (splněno)
Pumpa
- poslat Pytlíkovi téma metodického článku na září
- zajistit propagaci prodeje letáků VS na stránkách i v KP
Hvězdář
- poslat mail všem vůdcům oddílů VS dle nové registrace, aby odebírali eKP
- poslat mail vůdcům oddílů VS s IVT o nové možnosti rozdílové zkoušky
- připravit pozvánku na Tortugu
- zajistí přihlášení účastníků na víkendové zasedání HKVS (přihlašování do 17. 9.)
- dopracovat návrh vyhlášky o vlajkách
- připravit objednávkový formulář pro letáky VS (splněno)
Bilbo
- dodat posudek, návrh směrnice s vyznačenými spornými body (splněno)
všichni
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud
máme
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek
krajští kapitáni
- doplnit nebo vyplnit dotazník od hospodářské sekce
- dodat návrhy na grafiky pro eKP (11. 12.)

Program
1. Pilné návrhy k programu
- 14. 9. bude Náčelnictvo, příští kapitanát bude před ním, zároveň bude před Eurosea a
pozveme tam Klusajdu a Okouna
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-

King má plán činnosti na další rok – chtěl by pořádat ILŠ
o Má jisté 3 účastníky, další tři by sehnal, chtěl by to spojit s Dragerem
(zážitkový lesní kurz pro rovery, bez Kapky), pokud by se instruktorka
nenaplnila, Kapka by být mohla
o Návrh HKVS – ubírat se spíše cestou vodáckého vzdělávání, uspořádat OČK
divoká voda, připravovat CVT nebo něco takového
- Ostrava má zájem pořádat kapitánskou zkoušku – je to možné, musí se hlásit na
OVČÍN a HKVS, podmínkou je praktická zkouška
- Vize kvalitního HKVS je pro tuto chvíli hotová, bude pokračovat tvorba kritérií, i
nadále je možné ve vizi něco upravit, pokud bude nutné
2. Schválení programu zasedání – schválen
3. Základna Kovářov
- Domnívali jsme se, že Riki žádá odborníka do rady, která se bude Kovářovem
zabývat, ale teď se situace vyvíjí jinak a žádá se naše další spolupráce
- bylo nám zasláno několik otázek – naše vyjádření:
o Vybudování základny – ano
o Zvláštní organizační jednotka – je nám jedno
o Zapojení HKVS – hlavní odpovědnost je na místních, budeme mít svého
člověka v radě, který je ochotný se podílet i na správě objektu, můžeme objekt
propagovat v ČR i zahraničí, vyhledávat specialisty na jachting s nabídkou
zapojení
o Základna může být zajímavá pro zahraniční skauty, ale asi ne přímo pro vodní,
kteří plachtí na moři
o Možnosti využití v rámci ČR – OČK jachting, nápad na vzorový týdenní či
víkendový program (zajeďte si s oddílem plachtit na vodě), plachetní víkend
KLŠ, SKARE a další
- Je nutné navázat užší kontakt s Pedym, aby nás dostatečně informoval
4. Podzimní sraz (19. – 21. 10.)
- Na tento termín byly vypsány krajské volby – chceme umožnit činovníkům VS, aby
mohli volit – budeme o tom informovat, páteční program je nepovinný
- Bude potřeba mluvit o blížích se volbách do HKVS
o Můžeme udělat informační letáčky, které rozvěsíme po škole
o Bylo by potřeba popsat naše pozice, co děláme, jak je to náročné, v čem
pokračovat…
o Je potřeba se rozhodnout, kdo bude znovu kandidovat, pokud ne, navrhnout
nástupce
5. Schválení pořádání podzimního ÚSK
Usnesení HKVS 2012/08/U1:
HKVS schvaluje pořádání podzimního ústředního srazu kapitánů v termínu 19. – 21. 10. 2012
v Ostravě.
Návrh byl přijat. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Klíče
- Nemáme zprávy od Amazonky, zda je vše v pořádku odevzdáno, Vezír vše dodal
- Je potřeba vrátit půjčku Junáku a Vezír s Hvězdářem se sejdou a doplní některé výdaje
7. Schválení pořádání SVVS
Usnesení HKVS 2012/08/U2:
HKVS schvaluje pořádání setkání vzdělavatelů vodních skautů v termínu 10. 11. 2012.
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Návrh byl přijat. Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0
8. Loď Cap Corse
- Rodina chce darovat loď skautům
- Pytlík má zájem ji spravovat, ale má pouze občanské sdružení – možnost darovat
HKVS, které by ji dalo do správy Pytlíkovi – byla by potřeba písemná dohoda typu
správa Flatu
- Nabídku jsme vzali na vědomí, žádáme Pytlíka, aby dojednal možné podmínky
s majitelem a smlouvu o správě
9. Oznámení z činnosti členů HKVS
• Hlavní kapitán
• Zástupkyně hlavního kapitána
• Výchovní
o Během prázdnin probíhá distribuce letáků VS dle objednávek
o Diskuse s Rozárkou a příprava materiálu o vodáckých kvalifikacích pro jednání
Náčelnictva Junáka v září (zpožděný řádný materiál)
• Organizační
• Hospodář
• Krajští kapitáni
• Komise
10. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Úkoly
Všichni
- Popsat své pozice v HKVS – 12. 9.
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud
máme
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek
Pavlík
- Zamluvit zasedačku na září (splněno)
- zajistit podání hlášenek vzdělávacích akcí do 15. 9.: sraz kapitánů, setkání
vzdělavatelů, kurz VMP
Vezír
- Připravit a rozeslat pozvánku na říjnový víkend (splněno)
- Dodat Kingovi obsah OČK divoká voda
- oznámit jmenování Chiakseeho komodorem Olomouckého kraje předsedovi krajské
rady
- revize nesplněných bodů programového prohlášení
Liška
- dát odkazy na mediální prezentaci Navigamu i na web HKVS (čekám na dodání od
týmu PR)
- zajistit dostupnost fotografií z Navigamu pro KP, Inspira, komisů apod. (čekám na
dodání od týmu PR)
Pumpa
- poslat Pytlíkovi téma metodického článku na září
- zajistit propagaci prodeje letáků VS na stránkách (splněno) i v KP
Hvězdář
- poslat mail všem vůdcům oddílů VS dle nové registrace, aby odebírali eKP
- poslat mail vůdcům oddílů VS s IVT o nové možnosti rozdílové zkoušky
- připravit pozvánku na Tortugu
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- zajistí přihlášení účastníků na víkendové zasedání HKVS (přihlašování do 17. 9.)
- dopracovat návrh vyhlášky o vlajkách
krajští kapitáni
- doplnit nebo vyplnit dotazník od hospodářské sekce
- dodat návrhy na grafiky pro eKP (11. 12.)

Příští zasedání: 12. 9. 2012, 16:00 Ústředí
Zajistí: Pavlík
Zapsala: Liška
Připomínky: Pavlík
Schválil dne 11. 9. 2012: Vezír
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