Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis ze zasedání 21. 3. 2013
Termín: 21. 3. 2012
Místo: KÚJ, Praha, Senovážné náměstí
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Hvězdář (Jan Fischer), Pumpa (Zuzana Pozlovská),
Pavlík (Pavel Bár), Liška (Kateřina Kaderová, přes Skype)
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
- připraví návrh na rozdělení financí KVS
- 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
- zápis z podzimního ÚSK
- připraví výroční zprávu
- zaurgovat Knara a spol. jestli budou dělat program Navigamu
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.
‐ diskuse o směrnici o bezpečnosti
o z krajů dosud nepřišly připomínky, nějaké ohlasy se dostaly jen soukromou
cestou k Vezírovi (kvalifikace, vybavení, počty dětí/vedoucích atd.)
o Vezír diskutoval i s Bilbem
o v současnosti stále platí Vyhláška HKVS o bezpečnosti (po schválení Směrnice
bude její text aktualizován)
‐ plán práce
o projednány jednotlivé body a připomínky (otázka akreditace IVT, ukončení
modulové KZ, SKARE…)
2. Schválení programu zasedání – schválen
3. Schválení ceny kapitánských odznaků
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Usnesení KVS 2013/03/U1:
Rada KVS schvaluje prodej kapitánských odznaků za cenu 0 Kč (první odznak), 70 Kč
(duplikát, vždy proti dekretu).
Usnesení platí do vyčerpání současné zásoby odznaků.
Návrh byl přijat. Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0
4. Podzimní volby na jarním srazu
‐ Projednány okolnosti hledání možných kandidátů do příštího HKVS
5. Vyhláška o vlajkách
‐ Diskuse o znění, řešena otázka podoby přístavních vlajek
6. Schválení rozpočtu
‐ Projednán rozpočet KVS po jednotlivých položkách
Usnesení KVS 2013/03/U2:
Rada KVS schvaluje rozpočet Kapitanátu vodních skautů na rok 2013.
Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
7. SKARE – účast členů HKVS, diplomy?
‐ KVS nebude pořadatel, diskutována otázka možného příspěvku
‐ Účast přislíbil Hvězdář, na otočku Pavlík
‐ Vyznamenání se udělovat nebudou
‐ Diplomy – pořadatelé nechť se obrátí ne Stopaře
8. Propagace vodácké bezpečnosti
‐ Bezpečnostní kartička – bude přílohou časopisů, je několik možností vydání (vložená
kartička, graficky výrazně jinak zpracovaná stránka časopisu k odstřižení, či kartička
na „odpadovém materiálu“), nejdřív je důležité ji zpracovat – udělá to Hvězdář
‐ Plán metodických článků – byly sestaveny s Liškou, budou vycházet postupně na
Křižovatce na speciální stránce o ježdění na vodě
‐ E-learningové kurzy – Fred naznačil, že se spustí na jaře 2013, dá včas vědět, až
budou první k dispozici, abychom mohli podle vzoru zpracovávat vlastní
9. Modré stránky
‐ Stále se řeší otázka zapojení MS do Světýlka/Skauta – Křeček se pokusí vyjednat u
šéfredaktora Světýlka (Zdeňka) celoroční soutěž ve Světýlku (se symbolikou Čolka a
Žabky), dále se budeme snažit navrhovat vodácká zpracování témat časopisu
‐ Finance
10. Oznámení z činnosti členů HKVS
o Hlavní kapitán
o Dotace na provoz HKVS bude poskytnuta v každoroční výši
o Proplaceny faktury za domény a Mod/kré stránky
o V bodě 1. zmíněné projednávání připomínek ke znění Směrnice o bezpečnosti
o Základní seznámení s návrhy úpravy Stanov Junáka
o Zástupkyně hlavního kapitána
o spuštěna registrace na jarní sraz
o v Roverském kmeni vyjde článek o bezpečnosti na vodě, který je součástí
osvěty
o Dostali jsme pozvánku na Tall Ship Race, který se bude konat o prázdninách v
Polsku.
o Výchovní
o Vytvořen manuál pro pořadatele kvalifikačních zkoušek
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o Příprava modulové kapitánské zkoušky
o Organizační
o Hospodář
o Krajští kapitáni
o Komise
11. Kontrola úkolu z minulého zasedání.
12. Určení místa a termínu dalšího zasedání a toho kdo místo zajistí

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
- připraví návrh na rozdělení financí KVS
- 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 výroční zprávu
- zaurgovat Knara a spol. jestli budou dělat program Navigamu
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
Přílohy
Příloha č. 1 – rozpočet KVS na rok 2013

Příští zasedání: 4. 4. v 15:00 v KÚJ
Zapsal: Pavlík
Připomínky: Vezír, Pumpa
Schválil dne 2. 4. 2013: Vezír
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