Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis ze zasedání 23. 1. 2013
Termín: 23. 1. 2013
Místo: Praha, ustředí Junáka, náčelníkovna
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Hvězdář (Jan Fischer), Pumpa (Zuzana Pozlovská),
Pavlík (Pavel Bár), Liška (Kateřina Kaderová přes Skype),
Hosté: Bilbo (Ladislav Pelcl – organizační zpravodaj VRJ)
Úkoly
všichni
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud
máme
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek
Pavlík
- pozve Lůču na Tortugu ohledně programu Navigamu (splněno)
Vezír
- dodat Bilbovi formulace ohledně vůdce oddílu a akcí na vodě (viz minulý zápis)
(splněno)
- zeptá se na možnost vaření na Tortuze v Liberci (splněno)
- požádá Sama o doplnění informací k Navigamu + představení na Tortuze(splněno)
- revize nesplněných bodů programového prohlášení (splněno)
Liška
- dát odkazy na mediální prezentaci Navigamu i na web HKVS
- informovat Myšáka o nutnosti doplnění informací a podání hlášenky ke SKARE
(splněno)
- zajistit dostupnost Inspira, komisů apod. z Navigamu
Pumpa
Hvězdář
- zrušit kontakt na Majdu na serveru HKVS (splněno)
- rozeslat pozvánku na Tortugu a osnovu zprávy pro KK (15. 11.) (splněno)
- poslat mail všem vůdcům oddílů VS dle nové registrace, aby odebírali eKP
- poslat mail vůdcům oddílů VS s IVT o nové možnosti rozdílové zkoušky
- dopracovat návrh vyhlášky o vlajkách
- revize volební vyhlášky
- dodat Bilbovi důvodovou zprávu (splněno v den zasedání)
- zaurgovat matrosky a halenky v JUNu (řeší se)

Program
1. Pilné návrhy k programu
- spor o používání označení přístav
o Vyjasnili jsme si stanoviska se zpravodajem VRJ. Dle Bilba není dalších
důvodů ke zrušení pojmu „přístav“ mimo toho, co bylo uvedeno v materiálech
pro náčelnictvo.
o Vezír zaslal otevřený dopis Náčelnictvu.
o ohlasy z hnutí jsou podstatné pro doložení významu pojmu „přístav“ i celého
názvosloví pro vodní skauty, všem děkujeme
- hospodaření KVS v roce 2013
o Pavlík přispěl na konci minulého roku darem 15 000 Kč na činnost KVS
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o Výdaje na účtu RF budou zkontrolovány, a buď budou minimalizovány, nebo
bude účet zrušen.
o Cestovní příkazy v roce 2013 budou propláceny opravdu pouze při schválení
výdajů před uskutečněním cesty.
Usnesení HKVS 2013/01/U1:
HKVS schvaluje, že podle výsledku hospodaření v roce 2012 bude pro provoz KVS
ponechána částka 50 000 Kč a ostatní finanční prostředky budou převedeny do zvláštního
fondu, jehož každé použití bude vázáno na schválení radou KVS.
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
2. Schválení programu zasedání – schválen
3. Příprava výroční zprávy
- Vezír ji připraví, bude vycházet ze zprávy, která byla na Tortuze.
- Od každého třeba její doplnění.
- Každý dodá plán do konce roku 2013 po měsících.
4. Kapitánská pošta
- Chválíme Pytlíka a Vaška za silvestrovskou KP, nebyla rozesílána, ale vyšla jen na
webu.
- Lednová KP čeká na konec sporu o používání názvu přístav.
- Pumpa připraví téma metodiky pro únor (zítra).
5. Jarní sraz - schválení konání srazu v Poděbradech 12. - 14. 4.
- Do programu je třeba zařadit témata předsněmovní diskuze (změna stanov, pozvat
legislativce na vysvětlení), a shrnout téma zrušení přístavů.
Usnesení HKVS 2013/01/U2:
HKVS schvaluje konání ústředního srazu VS v Poděbradech 12. - 14. 4.
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
6. Bezpečnostní směrnice
- VRJ bude diskutovat o bezpečné vzdálenosti od břehu (aktuálně je 25m).
- Návrh směrnice bude poslán do konference krajů k připomínkování.
- Důvodová zpráva byla dnes zaslána Bilbovi.
- Poznámky VRJ k stávajícímu stavu
o Jsou opravdu všechny předpisy uvedené ve směrnici podstatné? Doplnit pokyn
k táborům.
o Není jasné, zda se jedná o vůdce oddílů či akce.
o HKVS souhlasí se stylistickými zásahy. Požadujeme platnost od konce března.
o Přidání definice pojmů? Přidat do důvodové zprávy WW stupnici.
o Nutná vs. potřebná kvalifikace v důvodové zprávě
o Voda vyšší obtížnosti. Co to je?
o Kdy je povinné u dospělých nosit vesty.
o Co je atd. za házecím pytlíkem.
- Osvětová kampaň VRJ s ní počítá. Kontaktní osoba bude Pumpa. Žádáme banner na
křižovatce.
o Plán propagace: Cílová skupina dospělí, kvíz vodáckých znalostí (na
křižovatce), příběhy ze života (máme z Raftu, ale je problém s právy), poučný
komiks, Metodické články chceme primárně na webu (seriál, propagovaný).
Vodácké desatero chceme na konci každého článku. Chceme bezpečnostní
kartičku s check-listem.
o Komunikaci s časopisy bude řídit Pumpa.
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7. Vyhláška o kvalifikacích (novela v souvislosti s novelou ŘVČČJ)
- Pavlík posílal osnovu a ta byla bez připomínek. Za nedlouho pošle návrh finální verze.
8. Oznámení z činnosti členů HKVS
· Hlavní kapitán
· 13. 1. jsme byli Bilbem informování o tom, že se na lednovém zasedání NJ
možná objeví návrh na zrušení pojmu „přístav“
· byla zaplacena doména hkvs.cz
· Zástupkyně hlavního kapitána
· Výchovní
· jednání s Rozárkou ohledně připravovaných změn ŘVČČJ
· Organizační
· Kapitáni oddílů VS byli v pondělí informování o projednání bodu “Změny
stanov – zrušení „přístavu“ v názvu ZOJ“.
· Byly uděleny následující výjimky z povinnosti mít kapitánské zkoušky u vůdce
oddílu VS:
· 112.02.002-3 Anežka Všianská (Ulita)
· 523.10.001 Jan Remeš (Mlok)
· Slunda připravuje aktualizaci verze redakčního systému na stránkách hkvs.cz a
vodni.skauting.cz
· Z ankety o vodácké halenky vyšel zájem o 65 ks., ale s ohledem na malou
propagaci lze očekávat možný odběr do 100 ks. během roku 2013. Další
jednání v této věci bude pokračovat s JUNem
· Byla provedena registrace HKVS ve skautISu
· King předal přístupové údaje k webu kapitánská.skauting.cz
· Hospodář
· Krajští kapitáni
· Komise
9. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Úkoly
Hvězdář
- Zjistí jak minimalizovat výdaje na účtu RF nebo připraví zrušení účtu
- připraví návrh na rozdělení financí KVS
- dodat plán do konce roku 2013 po měsících
- zajistí číslování medailí a kapitánských odznaků (případně pořídí raznice)
- poslat mail všem vůdcům oddílů VS dle nové registrace, aby odebírali eKP
- poslat mail vůdcům oddílů VS s IVT o nové možnosti rozdílové zkoušky
- dopracovat návrh vyhlášky o vlajkách
- revize volební vyhlášky
Vezír
- připraví po jednání Náčelnictva článek ke zrušení přístavů do KP a další pro další
šíření
- pošle výpis pohybů za rok 2012 z RF Hvězdářovi
- připraví výroční zprávu
- zaurgovat Knara a spol. jestli budou dělat program Navigamu
- zkontroluje dary a podá daňové přiznání
Pavlík
Pumpa
- pošle požadavky na kampaň Bilbovi
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- připraví téma metodiky pro únor do MS a KP do 24. 1. 2013
- účastní se setkání s Fredem a Bilbem, do 14 dnů od zasedání bude určen termín
Bilbo
- dohodne setkání s Fredem a Pumpou do 14 dnů od zasedání
Liška
- dát odkazy na mediální prezentaci Navigamu i na web HKVS
- zajistit dostupnost Inspira, komisů apod. z Navigamu
Pytlík
- příprava přiznání k dani darovací
všichni
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud
máme
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek
- dodat plán činnosti do konce roku 2013 po měsících

Příští zasedání: v průběhu února
Zapsal: Hvězdář
Připomínky: Liška, Pavlík
Schválil dne 20. 2. 2013: Vezír
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