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Zápis ze zasedání 19. 6. 2013 
Termín: 19. 6. 2013 
Místo: KÚJ, Praha, Senovážné náměstí 
Přítomni: Vezír (Vladimír Cvrček), Hvězdář (Jan Fischer), Pumpa (Zuzana Pozlovská přes 
STS), Pavlík (Pavel Bár), Liška (Kateřina Kaderová, přes STS) 
Hosté: Jóňa (Markéta Olišarová) 

Úkoly 
Hvězdář 

- Dodat pro KP: Propozice Přes tři jezy (nesplněno) 
- dopracovat přílohu vyhlášky o vlajkách (nesplněno) 
- revize volební vyhlášky (částečně splněno) 
- požádat o souhlas přebíráním článků a obrázků raft.cz a hiko.cz (splněno) 

Vezír 
- Dodat pro KP: Úvodník, příběh Směrnice, spolupráci s SPS (splněno) 
- 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 

Program 
1. Pilné návrhy k programu. 

- nejsou 
2. Schválení programu zasedání – schválen 
3. Kapitánská pošta – červen 

- Měla by vyjít příští středu číslo je téměř kompletní. 
- Děkujeme Pavlíkoví 

4. Akreditace IVT – další postup 
-  Hvězdář ještě jednou porovná osnovu IVT Junáka a osnovou IVT Parvuly. Na základě 

tohoto porovnání se rozhodne, zda je třeba osnovy měnit.  
-  Pavlíkem budou osloveni krajští kapitáni a současní lektoři IVT, aby navrhli nové 

letory. 
-  Pavlík s Vezírem zjistí podmínky pro získání akreditace pro kvalifikaci typu 

„Instruktor jachtingu“. 
5. Povodně 

-  Na červnovém zasedání Náčelnictva byl předán Šípkovi jako hlavnímu organizátorovi 
skautské povodňové pomoci odznak malého bobra jak výraz poděkování za 
odvedenou práci.  

-  Máme zájem o informace o zapojení vodních skautů i skautského materiálu při 
povodních a odstraňováním jejich následků. 
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6. Rozloučení s Amateurem 
-  Za HKVS se obřadu účastní Vezír, Pavlík a Hvězdář. 
-  Za vodní skauty bude připraven velký věnec se stuhou. 
-  Prostřednictvím Jističe a Hvězdář bude kontaktována rodina a bude dohodnut průběh 

obřadu. 
-  Liška poprosí Cantutu o účast. 
-  Bude připraven kondolenční list pro přítomné vodní skauty. 
- Informace o Jóni: 

- Za VRJ a Náčelnictvo se účastní Jiří Navrátil s kyticí, je připraven projev. 
-  Z kanceláře ústředí byla zapůjčena dvě CD s hudbou z X. sněmu (Vsetín 

2001). 
7. Vyhláška HKVS o bezpečnosti 

-  Vyhláška v podobě z květnového zasedání bude Hvězdářem zaslána ke konzultaci 
Petrovi Ptáčkovi. Následně bude v co nejkratším termínu schválena 

8. Příprava podzimního srazu 
-  Obdrželi jsme nabídku od České Třebové, ale je příliš drahá. Liška se snaží společně 

s Třebovou a Pardubicemi najít nejlepší variantu. 
-  Podstatná část srazu bude věnována předsněmovní diskuzi. 

9. Tábory VS a SPS 
-  Hvězdář obešle tábory u významných vodních cest s nabídkou spolupráce od SPS 

10. Odznaky VS od Miltnera 
-  Bratr Jestřáb ze Švýcarska po přátelích posílá cca 400 odznaků lilie s kotvou a 

trojzubcem. 
-  Odznaky budou používány jako malý doklad poděkování. 

11. Komise zkoušek vodáckého minima 
‐ Byly dodány náležitosti k Jihomoravské kapce. Kurz a zkoušky budou 

připomínkovány, ale požadavky byly splněny. 
Usnesení HKVS 2013/06/U1: 
HKVS schvaluje předsedu komise pro Zkoušky vodáckého minima: 
Krtek – David Gros 
 
Návrh byl přijat. Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 2 
12. Oznámení z činnosti členů HKVS 

o Hlavní kapitán 
‐ Zasedání NJ - příprava předsněmovní diskuze 
‐ Články do KP včetně webové výzvy k povodním 
‐ Návštěva Tortugy (2. odhalení desky) 
‐ Informace o Amateurovi 

o Zástupkyně hlavního kapitána 
‐ jednání o místě konání podzimního srazu 
‐ článek do eKP 

o Výchovní 
o Organizační 
‐ Návštěva Tortugy (2. odhalení desky) 
‐ Článek do KP (volby) 
‐ Oskar rozjíždí v sérii Lodní tesařina na webu HKVS propagaci dvojstěžníku 

z pramice 
‐ Připravuje se objednávka tisku vlajek pro Olomouc a Karlovy Vary 

o Hospodář 
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o Krajští kapitáni 
o Komise 

13. Kontrola úkolu z minulého zasedání. 
- Zatím nedokončena.  

14. Určení místa a termínu dalšího zasedání a toho kdo místo zajistí 

Úkoly 
Hvězdář 

- porovnání osnov IVT Junáka a IVT Parvuly (splněno) 
- zastoupit HKVS při organizaci rozloučení s Amateurem (splněno) 
- oslovit Petra Ptáčka s bezpečnostní vyhláškou 
- upozornit tábory na možnost spolupráce se SPS (splněno) 
- dodat pro KP: Propozice Přes tři jezy 
- dopracovat přílohu vyhlášky o vlajkách 
- revize volební vyhlášky 

Vezír 
- zaurgovat Knara a spol. jestli budou dělat program Navigamu 
- Zajistit náležitosti pro akreditaci „Instruktora jachtingu“ 

Pavlík 
- Oslovit KK a lektory IVT, aby navrhli nové lektory. (splněno) 
- Zajistit náležitosti pro akreditaci „Instruktora jachtingu“ 

 
Liška 

- navrhnout nejlepší místo pro podzimní sraz 
- požádat Cantutu o účast na Amateurově pohřbu (splněno) 
- Dodat pro KP: Dění v HKVS, ohlasy srazu (via Lůča) (splněno částečně) 
- 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. (splněno) 

všichni 
- dodat materiály do příručky ke KZ a Kapce Pavlíkovi (vychovny@hkvs.cz), pokud 

máme 
- hledá se spolupracovník na inovaci vodáckých odborek, webvěšák 

 

Příští zasedání: 14.–18. 8. na Námořní akademii 
 
 

Zapsal: Hvězdář 
Připomínky: - 

  
Schválil dne 25. 6. 2013: Vezír  


