Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis ze zasedání 29. 5. 2013
Termín: 29. 5. 2013
Místo: KÚJ, Praha, Senovážné náměstí
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Hvězdář (Jan Fischer), Pumpa (Zuzana Pozlovská),
Pavlík (Pavel Bár), Liška (Kateřina Kaderová, přes Skype)
Hosté: ing. Jaromír Kalousek (ředitel SPS), Ing. Oldřich Lesňák (vedoucí hospodářské správy
SPS)
Úkoly
Hvězdář
- dopracovat přílohu vyhlášky o vlajkách (nesplněno)
- revize volební vyhlášky (nesplněno)
- požádat o souhlas přebíráním článků a obrázků raft.cz a hiko.cz (splněno)
- zrevidovat článek o bezpečnosti (nesplněno)
Vezír
- 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 z příjmů (splněno)
všichni
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud
máme
- doplnění prezentace HKVS na sraz KK (splněno)
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek

Program
1. Pilné návrhy k programu.
o nejsou
2. Schválení programu zasedání – schválen
3. Nabídka spolupráce Státní plavební správy
- Ing. Lesňák oslovil HKVS s nabídkou spolupráce HKVS
- Zasedání se účastnil společně s ředitelem SPS.
- Byly nastíněny možnosti spoluráce:
o Dohodnuta podpora závodu Přes tři jezy (kategorie skautů o pohár ředitele SPS,
možná projížďka na lodi SPS pro vítěznou posádku)
o Podpora při pořádání kurzů VMP (možnost rezervace míst při zkouškách)
o Přednášky od lektorů SPS na srazech kapitánů
o Návštěvy hlídek SPS na tábořištích skautů na březích u užívaných vodních cest
4. Komise zkoušek vodáckého minima
- Byly doručeny tři žádosti:
o Šotek vše v pořádku
o Krtek (Jihomoravský kraj) čeká se na dodání materiálů
o Datel (Pardubice) vázne komunikace
Usnesení HKVS 2013/05/U1:
HKVS schvaluje předsedu komise pro Zkoušky vodáckého minima:
Šotek – Lukáš Bíca
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Návrh byl přijat. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0
5. Hospodaření KVS
- Hvězdář byl pověřen vystavováním faktur KVS
- Hvězdář založí druhou pokladnu KVS
6. Kapitánská pošta
- Bude vydáno předtáborové číslo KP pod vedením Pavlíka, které bude shrnovat
podstatné dění od počátku roku a zároveň bude obsahovat i metodiku a bezpečnost na
vodě
- Členové HKVS dodají příspěvky (viz úkoly)
7. Podzimní sraz KK
- Máme nabídku od Pardubic, ale čeká se ještě na nabídky Opařan a České Třebové.
8. Vyhláška a směrnice o bezpečnosti
- Ve Směrnici byly prováděny poslední úpravy ještě těsně před schválením, platná verze
bude umístěna na webu HKVS a ve spisovně skautské Křižovatky.
- Směrnice byla následně připomínkována Petrem Ptáčkem (výhrady se týkaly věcí, na
které již dříve poukazovali skautští vodáci i HKVS).
- V návaznosti na směrnici bude připravena nová vyhláška HKVS k bezpečnosti na
vodě, která by měla jasně specifikovat podmínky pro vodní skauty a doplnit mezery ve
směrnici VRJ.
- O připomínkování návrhu novely vyhlášky bude požádán i Petr Ptáček.
- HKVS se přiklání k variantě vyhlášky, která nebude na Směrnici VRJ odkazovat, ale
bude ji v sobě kompletně zahrnovat.
9. Volby do HKVS
- diskutována organizace voleb na podzimním srazu a možní kandidáti
10. Oznámení z činnosti členů HKVS
o Hlavní kapitán
o Průběžná jednání o Směrnici
o Vyúčtování srazu Poděbrady zdárně odevzdáno
o Účast na křtění pramic v Pardubicích a výročí Tortugy v Nymburce
o Zástupkyně hlavního kapitána
o Výchovní
o Organizační
o Zajištění výroby P550 pro Gemini a Jablonec
o Účast na výročí Tortugy v Nymburce a na pražském Navalis a vernisáži ke
100. výročí založení Pětky
o Zajištění výroby brigadýrek
o Poskytnut rozhovor v rámci zpětné vazby na projekt Klíče pro život
o Získali jsem souhlas s přebíráním článků z raft.cz a obrázků z hiko.cz.
o Hospodář
o Krajští kapitáni
o Komise
1. Kontrola úkolu z minulého zasedání.
2. Určení místa a termínu dalšího zasedání a toho kdo místo zajistí

Úkoly
Hvězdář
- Dodat pro KP: Propozice Přes tři jezy
- dopracovat přílohu vyhlášky o vlajkách
- revize volební vyhlášky
- požádat o souhlas přebíráním článků a obrázků raft.cz a hiko.cz
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Vezír
- Dodat pro KP: Úvodník, příběh Směrnice, spolupráci s SPS
- zaurgovat Knara a spol. jestli budou dělat program Navigamu
- Předat Lišce text výroční zprávy 2012
Liška
- Dodat pro KP: Dění v HKVS, ohlasy srazu (via Lůča)
- dát odkazy na mediální prezentaci Navigamu i na web HKVS
- zajistit dostupnost Inspira, komisů apod. z Navigamu
- Zveřejnit výroční zprávu na webových stránkách kapitanátu
Pumpa
- Dodat pro KP: Metodika a bezpečnost na vodě.
všichni
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud
máme
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek

Příští zasedání: 19. 6. v 16:00 v KÚJ
Zapsal: Hvězdář
Připomínky: Vezír
Schválil dne 10. 6. 2013: Vezír
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