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Zápis ze zasedání 27. 2. 2013 
Termín: 27. 2. 2012 
Místo: KÚJ, Praha, Senovážné náměstí 
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Liška (Kateřina Kaderová), Hvězdář (Jan Fischer), 
Pumpa (Zuzana Pozlovská), Pavlík (Pavel Bár) 
Hosté: Bořek Slunéčko VRJ (na bod směrnice o bezpečnosti), Eliška Kaprasová ÚRKJ (na 
bod výsledky revize účetnictví) 

Úkoly 
Hvězdář 

- Zjistí jak minimalizovat výdaje na účtu RF nebo připraví zrušení účtu (splněno) 
- připraví návrh na rozdělení financí KVS 
- dodat plán do konce roku 2013 po měsících (splněno) 
- 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 (splněno) 
- pošle výpis pohybů za rok 2012 z RF Hvězdářovi (splněno) 
- připraví výroční zprávu 
- zaurgovat Knara a spol. jestli budou dělat program Navigamu 
- zkontroluje dary a podá daňové přiznání (splněno) 

Pavlík 
Pumpa 

- pošle požadavky na kampaň Bilbovi (splněno) 
- připraví téma metodiky pro únor do MS a KP do 24. 1. 2013 (splněno) 
- účastní se setkání s Fredem a Bilbem, do 14 dnů od zasedání bude určen termín 

(splněno) 
Bilbo 

- dohodne setkání s Fredem a Pumpou do 14 dnů od zasedání (splněno) 
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 

Program 
1. Pilné návrhy k programu 

-  ve spisovně jsou smlouvy mezi KVS a NIDM – je potřeba je vyzvednout 
2. Schválení programu zasedání – schválen 
3. Zastoupení vodních kurzů a HKVS na Ústřední lesní škole 2013 
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- účastnit se bude Pumpa 
4. Výsledky revize účetnictví 2010-2011 URKJ 

- v únoru proběhla revize účetnictví KVS 
- zjištěné nedostatky byly opraveny 
- Eliška převzala zprávu o nápravě zjištěných nedostatků uvedených v RZ 

5. Jarní sraz VS – neprojednáno 
- volby do HKVS – jak propagovat 
- programy týkající se HKVS 

6. Propagace vodácké bezpečnosti – neprojednáno 
- Bezpečnostní kartička 
- Plán metodických článků 
- E-lerningové kurzy 

7. Vyhláška ke kvalifikacím 
- členové HKVS projednali poslední nejasnosti, sporné body a také připomínky od 

Kinga a doladili potřebné formulace 
Usnesení HKVS 2013/02/U1:  
HKVS schvaluje vyhlášku HKVS č. 7/2013 o kvalifikačních zkouškách pro vodáckou 
činnost. 
 
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0 
8. Kapitánská zkouška pro aktivní a zkušené činovníky VS – neprojednáno 
9. Žádost o příspěvek na SKARE 

- SKARE žádá KVS o příspěvek ve výši 5000,- na podporu akce (ceny pro účastníky, 
popř. zlevnění akce pro účastníky) 

- KVS zjistil, že je ještě možné požádat o dotaci na celostátní akci a určitou nadějí na 
úspěch – peníze by byly proplaceny po akci 

- KVS navrhuje dát SKARE půjčku ve výši 5000,-, kterou by SKARE následně vrátilo 
po akci 

- pořadatel akce podá tento týden projekt celostátní akce přes Dicka  
10. Směrnice k bezpečnosti 

- vyřešeny poslední sporné body – Hvězdář do pondělí doformuluje a pošle Bořkovi 
- směrnici bude znovu probírat VRJ (6. 3.) a kraje (bude jim předána poté) 

11. Vyhláška o vlajkách 
- musí být schválena v březnu, aby mohla být představena na jarním ÚSK 

12. Oznámení z činnosti členů HKVS 
• Hlavní kapitán 

• Komunikace s přístavy a NJ o návrhu zrušit označení „přístav“. NJ návrh 
projednalo a přiklonilo se k názoru název nerušit.  

• Příprava dokumentů požadovaných ÚRKJ k revizi  
• Byly zrušeny papírové výpisy u běžného účtu RF. 

• Zástupkyně hlavního kapitána 
• Izraelští VS žádají evropské (skrz síť ambasadorů) o poskytnutí fotek či plánů 

jejich lodí, protože chtějí obnovit svou flotilu. Prozatím zaslán odkaz na náš 
anglický web s pár fotkami a plánkem lodi. 

• Vznikl nový web evropských vodních skautů - http://seascouts.eu/ - poslány 
informace o VS v ČR, ještě budou aktualizovány dle registrace 2013. 

• Odeslán únorový infokanál VS. 
• Výchovní 
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• Dokončení textu Vyhlášky č. 7/2013, komunikace s Rozárkou, Bilbem a členy 
HKVS o podobě finálního znění  

• příprava formulářů a dalších dokumentů k vodáckým kvalifikacím 
• příprava metodiky pro pořadatele kvalifikačních zkoušek (vyjde zároveň 

s vyhláškou) 
• korektury připravované metodiky pro vedoucí vlčat, světlušek a žabiček (část o 

symbolickém rámci Čolka a Žabky) 
• příprava vodácké osvěty ve skautských časopisech, komunikace s Fredem 

• Organizační 
• Příprava a předání dokladů pro revizi hospodaření KVS za roky 2010 a 2011  
• byla provedena revize výdajů spojených s účtem u RF, doporučeno zrušení 

výpisů 
• dokončena evidence kapitánských odznaků; umíme je číslovat; je možné 

pořídit za 340Kč pořídit sadu raznic čísel nebo i písmena za cca 950Kč 
• čeká se na data z registrace 2013, bezprostředně po ní bude možné zaslat maily 

kapitánům oddílů 
• z JUNu se nám vrátily krojové matrosky; je připraveno objednávání 

brigadýrek; byli jsme požádání o propagaci činovnických obleků  
• řešení zjištěných nedostatků po revizi účetnictví 

• Hospodář 
• Krajští kapitáni 
• Komise 

13. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Úkoly 
Hvězdář 

- doformuluje poslední změny ve směrnici o bezpečnosti 
- naformátuje Vyhlášku o kvalifikacích do standardní podoby 
- pošle Pavlíkovi hlavičkový papír ve Wordu 
- opraví funkčnost interního webu HKVS 
- lednový zápis 

Vezír 
- zápis z podzimního ÚSK 

 

Příští zasedání: 21. 3. v 16:30 v KÚJ 
Zajistí: Liška 
 
 

Zapsala: Liška 
Připomínky: Vezír, Pavlík 

  
Schválil dne 3. 3. 2013: Vezír   


