
Rádcovský zápisník: Sraz kapitánů, 25. – 27. 3. 2011 

Datum: 26. 3. 
Popis programu: Představení rádcovského zápisníku na srazu kapitánů, diskuze a připomínky 
k tématu 
 
Popis projektu: 

• Rádcovský zápisník je projekt v rámci „Podpory rádců“. 

• Jedná se o příručku, která bude sloužit rádcům jako teoretický i praktický pomocník při jejich 
činnosti. 

• Formát deníku byl dohodnut na listy formátu A5, které se budou řadit do tvrdých 
kroužkových desek. Zápisník bude graficky poutavý.  

• Rádce zde najde tři části: Teorie+metodika, Praktické listy (docházka, adresář atd..), 
Rozvojová část (Plán rozvoje rádce-kurzy, setkání atd..). Listy budou k dispozici i ke stažení 
(zvláště pak formuláře na docházku atd..) 

• Součástí zápisníku bude i část pro Vodní skauty – samostatné části i doplňky k obecným 
věcem formou poznámek 

 
Zhodnocení a průběh programu na srazu K+K: 

• Představení zápisníku kapitánům a vedoucím VS, prezentace 

• Diskuze ohledně vodáckých částí 

• Návrhy diskutujících ve 3 skupinách: 
o Specifika družiny vodních skautů – názvosloví VS v rámci přístavu/oddílu/posádce, 

odlišnosti kroje, kompetence kormidelníka 
o Program družiny během roku – odlišnosti, rozdělení programu VS, příprava podle 

ročních období-celoroční vodácký výcvik (bazén, nácvik na suchu, teorie, bezpečnost, 
záchrana, samotná část na vodě…), kalendářík stálých VS akcí, nápady a tipy na 
vodácké příběhy 

o Nový program – zapojení vodáckého programu do plnění stezek, „modifikace“ 
některých bodů, práce s novými vodáckými doplňky a výzvami, plavby vlčat a žabiček, 
nápady a tipy na programy 

• Kdo bude chtít pomoct, nechť se nahlásí na mail klusajda.zuzu@gmail.com, poskytnu bližší 
informace. 

 
Závěr:  

• Projekt Rádcovský zápisník se setkal dle mého s pozitivními ohlasy, přítomní ho víceméně 
přivítali jako věc, která je potřebná a kterou jejich kormidelníci využijí (ba i někteří kapitáni☺) 

• Experimentální verze zápisníku by měla vyjít už v září, budeme potřebovat testovače (jak VS, 
tak pozemní). Konečná podoba zápisníku by pak měla být připravena do září příštího roku. 

• Děkuji všem, kteří se zúčastnili diskuze. 

• Informace o průběhu tvorby zápisníku se budou objevovat v Kapitánské poště. 
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