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Zápis z Ústředního srazu kapitánů 21. – 23. 10. 2011 
Termín: 21. – 23. 10. 2011 
Místo: ZŠ Chotíkov 

Pátek 21. 10. 
20.00 Zahájení a prezentace práce HKVS 
 
21.00 Seznamovačky (Juni – Ivana Hujíčková) 

zúčastnilo se asi 30 lidí 
Hry: 
-  účastníci se představili tím, co by mohli nabídnout ostatním vyvolávaná s házením 

klubíčka a tvořením pavučiny 
- tleskaná se jmény po menších skupinkách, kdo se spletl - měnil skupinku 

Sobota 22. 10. 
8.00 Tři jezy (Hvězdář – Jan Fischer) 

- shrnutí letošního úspěšného ročníku 
- osvětleny problémy s puštěním vody na letošním ročníku (ze 180 kubíků sníženo na 

míň než 100) 
- cílem je ponechat poměrně neměnný tým pořadatelů jako základnu (velké plus stejní 

pořadatelé umístění na jezech) 
- uvažuje se, že příští rok bude startovní lajna z bójek, a kdo přejede před startem, bude 

diskvalifikovaný 
- byla úspěšná medializace v televizi, tisku, na internetových novinách a v rozhlase 

(odkazy budou doplněny na stránkách) 
- upozornění na Fishfestival – problém s výsadbou ryb mezi prvním a druhým jezem 

v období závodu (úvaha o zapojení primátora) 
- snaha nebrat Tři jezy jako zaběhnutou akci a pořád hledat dobrovolníky (mnozí, co 

pomáhali vloni, se letos neozvali) 
- zavedení propagace pro nevodácké oddíly, které trasu zvládnou třeba na raftu 
- příští rok budou na šlajsnách, pro lepší komunikaci hlavně s kategorií open, umístěny 

megafony 
- připomínky 

o vplouvání lodí do závodu na trase – bylo vysvětleno, že vše bylo domluveno 
s Hvězdářem a tyto lodě měly zaplacenou registraci a začínaly až u prvního 
jezu 

o trénování na jezech – je možnost zařídit v květnu trénování v rámci akce 
Navalis, nebo po dohodě zorganizovat trénování jindy 

souběžně 
Modulová KZ testy (Vezír – Vladimír Cvrček) 

- zúčastnilo se 13 osob – všichni splnili 
- obory – lodě a plavidla, charakteristika vodního prostředí 
- testy uloženy v archivu HKVS 

 
9.00 Prezentace náplně komisí a rozdělení účastníků do jednotlivých komisí 
Závodní komise (Hvězdář – Jan Fischer) – poznámky ke Třem jezům, plán obsahového 
posunu Jezů v budoucnu, revize plánu na dokončení Severky, obnovení závodu Skapa, 
informace a vyřešení dalšího postupu ohledně Viktorky 
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Hospodářská komise (Pytlík – Michal Kordík) – finanční toky, co kdo chce pro přístavy a 
oddíly, výběr účetního programu, utvoření týmu lidí na účetní skupinu 
Informačně-propagační komise (Platejz – Lukáš Boubín) – problémy ohledně Kapitánské 
pošty, propagace fotogalerie VS, autoři článků 
Výchovná komise (Pavlík – Pavel Bár) – programová nabídka – doplňky, plavby, 
kormidelnický zápisník, tvorba programu pro předškoláky 
Hodnocení kvality HKVS (Liška – Kateřina Kaderová) – představení pracovní verze vize 
kvalitního HKVS,  jak by měl HKVS kvalitně fungovat z pohledu nižších jednotek 
 
9.20 – 10.00 Jednání komisí 
 
10.00 – 12.00 Výchovné kategorie 
  
Žabičky a vlčata (Piko – Jan Holoubek) 
19 účastníků 

- seznámení účastníků se základní charakteristikou věkové kategorie (z hlediska 
vývojové psychologie). 

- zásady práce s žabičkami a vlčaty, rozdíly mezi jednotlivými pohlavími a věkovými 
kategoriemi a z toho vyplývající rizika a omyly při práci s žabičkami a vlčaty 
(psychická bezpečnost atd.). 

- tipy na práci s dětmi (metodika a konkrétní hry). 
- uvědomění specifik žabiček a vlčat s tím, proč nedělat program pro skauty s vlčaty, 

atd. 
- poukázání a vyjmenování rizik při práci s dětmi (především z hlediska psychické 

bezpečnosti). 
 
Skauti a skautky (Dytta – Dita Kubátová) 
18 účastníků 
Charakteristika věkové skupiny z hlediska vývoje (co se změnilo, rozdíly mezi děvčaty a 
chlapci)  

- o kom mluvíme, jaké jsou rozdíly mezi pohlavími a co se ještě měnit bude 
- skupiny  po 4-6 lidech si  nakreslily velkou postavičku (obrys) - dovnitř vepsala celá 

skupiny rysy, názory, změny a vlastnosti děvčete/chlapce ve skautském věku - (dvě 
skupiny děvče, dvě chlapce 

- každá skupina představila svoji postavičku, ostatní doplnili s diskuzí  
Náhled a uspořádání základních pilířů skautingu (poslání, metoda, principy) 

- seznam toho, co účastníci uváděli jednotlivým bodům 
- uspořádání, co účastníci napsali do bloků poslání, povinnost 
- ukázka, že to, co říkají, je to samé jako v poslání a principech, není to nic cizího, co 

vymyslel někdo jiný 
Družinový systém 

- pohybová hra na úvod – molekuly 
- s čím pracujeme v oddíle:  věk, počty, koedukace 
- družinový systém : znalost, zkušenost, tradice, rituály, role  v družině 
- o čem přesně mluvíme - definice družinového systému 
- rádce! , metoda, parta, participace na chodu oddílu 
- význam družiny, velikost a fungování, družinový duch 
- družina v kontextu oddílu 
- vyhodnocení – kdo na tom, jak je, co považujeme za důležitá kritéria, která méně 
-  specifické oddíly a jak u nich využívat jednotlivé prvky družinového systému 
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- přínosy a rizika družinového systému, jak omezit rizika a jak jim předcházet  
 
Personalistika na středisku (Liška – Kateřina Kaderová) 
19 účastníků, z toho 2 nepřihlášení, ale 3 přihlášení nedorazili 
Obsah: 

- sepsání inzerátu o vlastní osobě – co mohu nabídnout 
- životní cyklus činovníka – jakými činnostmi se z pohledu personalistiky zabývat 

v jednotlivých fázích 
- představení projektů Junáka týkajících se oblasti personalistiky (jobs.skaut.cz, STS, 

uvítací balíčky, hodnocení kvality středisek, tematické články ve Skautingu) 
o jak správně napsat inzerát (poptávku) – vyzkoušeno prakticky 

- výměna zkušeností – jak to chodí u nás v přístavu (odměňování, práce s rovery, 
vzdělávání činovníků apod.) 

 
Oldskauti (Vezír) 
Postupně se zoceluje „věková díra“, proto vzrůstá počet dospělých při přístavech a oddílech, 
hlavní kapitanát podporuje vznik oddílů vodních oldskautů (vodáckých oddílů dospělých). 
Jednotku dospělých lze vytvořit již při pěti členech.  
Kromě obvyklé fyzické pomoci oddílům mladších členů, užitečných kontaktů, funkce 
oddílové paměti, doporučuje dospělým poskytovat samostatný vlastní program (plavby, 
tábory, expedice). HKVS dále doporučuje, aby oddíly OS vytvářely v místech aktivní 
společenský život (plesy, výstavy, ukázky činností, ….). Aby se jejich prostřednictvím skauti 
stali ceněnou složkou obce. Nemusíme a nemáme se skrývat. Sten (Ostrava), Pytlík 
(Neratovice), Mao (Jablonec), Šmudla (Liberec) popsali příklady takové práce. 
Členové byli seznámeni s projektem Náčelnictva kmene dospělých Tucet netuctových akcí, 
vyhlášeným k 100. výročí skautingu u nás.  
Koordinátor - Nashville (Slavomil Janov) oldskaut@email.cz, 602 686 725 
 
13.00 – 15.00 Navigamus (Pavel Křeček) 

- popis trasy na odpolední prohlídku 
- představení týmu organizátorů info@navigamus.cz 
- předprogram – upřesnění motivačního programu, který budou vedoucí se svými dětmi 

plnit v průběhu půl roku před Navigamem 
- komunikace ohledně předprogramu – predprogram@navigames.cz 
- Inspiro – program od vás pro vás – každá výprava si musí připravit alespoň jednu 

aktivitu (co možná neutrální – věk, pohlaví), materiál po dohodě lze zajistit = stromy 
si nevozte 

- upřesnění registrace a nicku při předprogramech 
- přihlášená skupina je početně relativně neomezená 
- PTP – shání se lidi na Titanic na výpomoc, požadavky – začátek v úterý, konec 

v neděli večer, 18 let, vesta, helma, ptp@navigamus.cz, registrace od 1. 12. 2011 do 
15. 2. 2012 

- Registrace – jen přes internet 1. 12. 2011 – 15. 3. 2012 (přesný počet, úpravy až do 15. 
4. 2012) 

- propojení registrace se skautISem zamítnuto, jen možnost vygenerování seznamu ze 
skautISu 

- na stránkách budou ke stažení omluvenky pro děti a přihlášky 
- představení propagačních předmětů – objednávání při registraci 
- CENA 

mailto:oldskaut@email.cz
mailto:info@navigamus.cz
mailto:predprogram@navigames.cz
mailto:ptp@navigamus.cz


Junák – svaz skautů a skautek ČR  
Hlavní kapitanát vodních skautů 

 

Zápis z ÚSK, 21. – 23. 10. 2011, Chotíkov  strana 4/7 
 

o základní poplatek 700,- (při nedodržení termínů 850,-), PTP (po splnění všech 
požadavků) 200,- 

o možnost snížení účastnického poplatku o 100,- pokud vyjde projekt podaný na 
Prazdroj – viz Projekt 

o rozpočet cca 1,75 milionu korun, od účastníků se vybere asi 750 000 korun 
- PROJEKT 

o pokud projde do užšího výběru, od 11.11. do 31. 12 2011 proběhne hlasování 
o tři možnosti hlasování – pomocí DMS (cena 30,-, pokud projekt neuspěje 

stejně 27,- z každé DMS půjde na daný projekt), tisku (na určených místech 
v Plzni) a přes internet (hlasuje se na jméno, cílem je tedy, aby hlasující 
přesvědčili k hlasování celou svou rodinu)  

o v termínu hlasování bude na stránkách umístěn odkaz na elektronické 
hlasování 

o proběhl návrh na zavedení malého + do předprogramu za účast v hlasování 
o projekt do užšího výběru bohužel nepostoupil, hlasování se tedy nekoná (pozn. 

z 11. 11. 2011) 
 
15.00 – 17.30 Prohlídka místa konání Navigamu (Pavel Křeček) 

- tábořiště (Bolevák Plzeň) – ATC Ostende 
 
17.30 – 18.30 Volitelné bloky 
Vedení porad (Pytlík – Michal Kordík) 

- 18 účastníků 
- představení úspěchů dosažených během posledního měsíce 
- zaměření se na náladu účastníků, nezapomínat na nikoho 
- plán – tvorba, předstih (dávat vědět dopředu, čas určuje důležitost bodů), příprava 

materiálu 
- komunikace – nechávat domluvit 
- časová náročnost porad – optimum, tak aby se neznechutili ostatní od další práce 
- zápisy – připomínkování (všichni), finální verze k dispozici 
- způsoby řešení a „neřešení“ problémů během hlasování, konfliktů 
- přínosem byla poměrně velká různorodost zúčastněných a spousta různých zkušeností, 

diskuze se poměrně dobře rozproudila a téměř všichni (i když někteří více, někteří 
méně) vyjádřili své názory a představili ostatním situace, které můžou nastat a kdy je 
lepší a kdy horší, aby nastaly 

 
 Plavby pro vodní vlčata a žabičky (Pavlík – Pavel Bár) 

- seznámení s plavbami pro vodní vlčata, světlušky a žabičky 
- základní metodika práce s plavbami 
- praktické návody na využití symbolického rámce v činnosti oddílu 
-  informace o hotových a připravovaných podpůrných materiálech 
- prezentace z programu zveřejněna na webu HKVS v sekci Metodika/Vlčata a žabičky 

 
Meteorologie (Modulová KZ – přednáška) (Plejtvák – Jiří Buriánek) 

- 16 účastníků 
- velmi obecné základy meteorologie, přednáška pro přípravu na kapitánskou 

modulovou zkoušku 
- proběhla debata – jak bude zítra – ujasněno, že takhle se to prostě nepozná 
 

Právo nejen na vodě (Platejz – Lukáš Boubín)  
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Krátký exkurz do práv a povinností vlastníka nemovitostí se zaměřením na povinnosti 
vlastníka a provozovatele skautských kluboven. Přehled právních povinností vztahujících se 
ke skautským klubovnám (kontroly, revize a další.) 
 
18.30 – 19.00 Modulová KZ – test (Platejz – Lukáš Boubín) 

- teorie a metodika plavby – úspěšnost méně než poloviční 
- testy uloženy v archivu HKVS 

20.30 – 01.00 Ples ve stylu Titaniku 
- slavnostní pokřtění nově vydaných Plaveb pro vodní vlčata a žabičky 
- tanec, zábava, odreagování účastníků 

Neděle 23. 10. 
8.30 – 9.30 Gejzír nápadů 
Žonglování – Evka (Eva Kubátová) 

- 5 účastníků  
- žonglování s tyčí 
- prezentační videa, jak to může vypadat, když to má vypadat 
- všichni přežili bez úrazu 

Masáže (Fialík – Tomáš Fiala) 
Hra Parlament (Klusajda – Zuzana Klusáčková) 
 
9.40 – 10.40 Modulová KZ – psychologie, zátěžové normy (Pachanga – Kateřina 
Dražanová) 
ad 1) psychologie jednotlivce i kolektivu (stručné opakování – výchozí znalosti z VZ) 
opakování vývojové psychologie – ml. školní věk, starší školní věk, adolescence a v 
souvislosti s reakcí na krizové situace. 
ad 2) psychologie krizových situací: 

- vysvětlení pojmu  
- reakce na krizovou situaci  
- psychologická první pomoc během a po krizové situaci  
- principy psychologické první pomoci  
- komunikační techniky  
- zvládnutí paniky 

ad 3) zátěžové normy – informace, že nějaké zátěžové normy existují, víme o nich, ale nejsou 
adekvátní našemu přístupu a naší práci. 
 
souběžně: 
Výstupy z Náčelnictva Junáka (Vezír – Vladimír Cvrček),  

- Dotazník ke krojům 
o Záměry pracovní komise NJ pro kroj 

- Jak pracuje nové NJ (pracovní komise) 
- Výstupy z registrace 

o Odvody členských příspěvků 2012 
o STS – skautská telefonní síť – výhled, výhody, problematika 
o Mechanismus rozdělování dotací 

- Předškoláci a rodinný skauting 
- Legislativa – možný dopad návrhu nového občanského zákona na Junák (a další 

neziskové organizace) 
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Prezentace letošního světového jamboree ve Švédsku (Krápník – Alena Veselá, Liška – 
Kateřina Kaderová, Klusajda – Zuzana Klusáčková) 

- prezentace od členek mezinárodního servistýmu 
- promítání fotek, vyprávění zážitků, ukázka dovezených předmětů (šátky, noviny 

apod.) 
 
10.45 – 11.15 Výstupy z komisí 
Závodní komise (Hvězdář – Jan Fischer)  
Přes tři jezy 

- plán do budoucna je vypsat grant, kdyby vyšel, uleví se na poplatcích účastníků, 
potřeba více lidí a větší prezentace skautingu 

- rozšíření závodu (kategorie open) – poučení o výzvách organizátorů, oddělení open a 
samotného závodu 

- zavedení předávání diplomů i pro nejlepší z kategorie open a i ženským posádkám 
(zvýšení jejich účasti) 

- otevření kategorie pro sportovní oddíly – příští rok se vypíšou i sportovní kategorie 
- zavedení zvláštní kategorie pro účastníky ze Svočru – nejdříve za 2 roky (pouze 

návrh) 
SKAPA 

- návrh krajských přeborů (např. Liberecký kraj – Kotorský závod) 
Viktorka 

- představení historické karavely 
- návštěva Pascala – zpráva o vytvoření občanského sdružení a převzetí od Rudy 

Krautschneidera lodě Viktorka (replika Magallensovy Victorie) 
- vytvoření komise a dojednání, jestli se bude uvažovat o využití, utvoření týmu lidí, 

kteří se nalodí a naučí se s ní manipulovat (kotví v Karibiku) 
- info: 23 metrů, min 2 – 3 lidi, max. asi 25 lidí 

Cíle 
- rozvíjet propagaci závodu Přes tři jezy 
- zavedení skautského žebříčku ve vodáckých závodech  

 
Informačně-propagační komise (Platejz – Lukáš Boubín) 

- aby se mohla nadále vydávat Kapitánská pošta, musí se obsadit dvě pozice – grafik a 
vymahač (šéfredaktor) 

- každý kraj nejlépe do dvou týdnů od srazu navrhne na dané pozice, alespoň jednoho 
vhodného kandidáta 

- Závěr: Informační a propagační komise se nesešla v dostatečném počtu pro řešení 
stanovených úkolů. 

 
Hospodářská komise (Pytlík – Michal Kordík) 
-7 účastníků 
Témata: 

- účto – serverové řešení, budování hospodářského týmu (účto, právo, mng.), finanční 
zdroje: 

o povinný odvod modré 10,- v rámci registrace (skautIS) 
o procentuální odvody z akcí (zastřešené HKVS, zdroje z „modrých“) 
o projekt DMS – oznámení možností spoluprojektu 

- revizní činnost – dohodnuté termíny - Jarní prázdniny 2012 Liberec 
- náhled do účta vodních akcí (vznesený návrh od komodora Středních Čech) 
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Popis souč. stavu: 
V současné době hospodářská sekce KVS řeší pouze zúčtovávání provozu HKVS a USK 
Usnesení: 
Bude 
1. vytvořen hospodářský tým (3 role manažer, právník, účetní) – jedna osoba to nezvládá – 
oslovení jednotek OVS ve spojitosti s dálkovým přístupem a možnosti praxe – během r.2012 
2. pro archivaci účetnictví a decentralizaci přístupu bude vybrán a zprovozněn serverový 
(online) přístup – do konce r.2011 
3. Jednotky OVS budou postupně obeslány dotazníkem na požadavky další podpory 
z hospodářského hlediska – do zasedání na Tortuze – spolupráce s IPK 
4. spuštěn projekt DMS v rámci projektu Plavby pro vodní vlčata a žabičky – do dotazníku 
návrhy na další projekty 
5. kontrola postupu na společném zasedání HKVS – Tortuga (prosinec) 
 
Výchovná komise (Pavlík – Pavel Bár) – viz příloha č. 1 
 
Hodnocení kvality (Liška – Kateřina Kaderová) – viz příloha č. 2 
 
Zasedání krajských kapitánů při společném obědě s členy KVS 

- probrání nezpracovaných úkolů – do Tortugy každý krajský kapitán dodá návrhy na 
dva lidi do redakce eKP 

 
11.15 – 11.30 Otázky k Navigamu (Pavel Křeček) 
Plzeňský tým Navigamu zodpověděl jednotlivé dotazy – vše bylo jasné díky precizní 
prezentaci a osobní návštěvě místa. 
 
 
11.30 Ukončení  ÚSK Vezírem 
 

zapsal: Pytlík 
připomínky: Vezír, Liška, Pavlík 

schválil dne 14. 12. 2011: Vezír 


