Junák – svaz skautů a skautek ČR
Hlavní kapitanát vodních skautů

Zápis z Ústředního srazu kapitánů
13. – 15. duben 2012
Pátek 13. 4. 2012
20:00 – 21:15 – Zahájení a prezentace práce HKVS (členové HKVS)
- bilance uskutečněné práce za první polovinu volebního období (1,5 roku)
21:30 – 22:00 – Seznamovací hry (Žížal – Milan Maxa)
- účast asi 20 lidí

Sobota 14. 4. 2012
8:00 – 8:30 – Přes tři jezy (Jan Fischer – Hvězdář)
- datum: 28. 9. 2012
- při vyhlášení kategorií budou oceněny nejlepší světlušky, nejlepší ženská posádka,
nejlepší mix v kánoích, nejlepší raft
- problém nábřeží na Františku – v zatáčce za Karlovým mostem parkují parníky,
vznikají stížnosti na blokování plavební dráhy parníků – ráno dávat pozor při
vysvětlování tratě na závod, aby nevznikaly komplikace, hrozí diskvalifikace
v případě porušení propozicí závodu
- nové kategorie – sjezdové lodě C1, K1, rychlostní lodě C1, K1, budou dva výklady
trasy jeden pro sportovce další pro ostatní.
- Císařská louka – je soukromý pozemek, parkování, vjezd je na základě žádosti
pořadatele
- hledá se autobus z cíle na start – dohoda na podílu na dopravu busem
- start – pokud budou lodě na začátku závodu před startovní linii, budou
diskvalifikovány
- King – prosí o záznamy ze startů
- Čajíček – návrh na dvě startovní linie
- fundrasing: záštita primátora, viditelnost tří jezů, roste s tím i možnost sponzorů,
vyhlídka na pracovní pozici získávání financí na tři jezy
- nedostatek PTP: závod zajišťuje cca 70 lidí, více pěších než vodních skautů
o zamyslet se nad možnou pomocí v den závodu, či v jiných fázích samotné akce
- hledají se redaktoři článků aj., lidé v případě zájmu se obrátit na Hvězdáře
- chybí záchranáři, vybavení zajištěno, hledají se lidé se zkušeností záchrany z raftu,
řízení motorových lodí

10:30 – 12:00 – Předobědový blok
Metodika jízdy na pramici (Pavel Česák), účastnilo se 20 lidí
-

program na vysvětlení, jak učit děti v oddíle pádlovat, jak je připravit na náročnější
vodu, vysvětlení jak s dětmi zvládat sjíždění jezů či cvaknutí

Metodika jízdy na divoké vodě (David Svoboda – Cedník), účastnilo se 19 lidí
-

vysvětlení jak naučit děti jezdit na divoké vodě, doplněno fotodokumentací,
s upozorněním na nejčastější chyby

Příprava vzdělávacích kurzů (Dita Kubátová – Dytta), účastnilo se 15 lidí
-

Program zaměřený na přípravu vzdělávacích kurzů a akcí, seznámení se s
nejčastějšími modely a metodami práce v týmech instruktorů, jejich výhody,
nevýhody, rizika a přínosy pro účastníky i pro samotný tým instruktorů
VVZ v malém (Michal Kordík – Pytlík), účastnilo se 6 lidí
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-

"mokrá" velká výměna zkušeností pro kapitány a další činovníky přístavů

13:30 – 15:30 – Poobědový blok
Bezpečnost a ochrana zdraví na vodáckých akcích (Petr Němec – Zip), účastnilo
se 16 lidí
-

další modul kapitánské zkoušky
specifická zdravotní rizika při vodácké činnosti (prevence a první pomoc), zdravotní
péče a hygiena při vodácké činnosti, stravování a hygiena na vodáckém putovním
táboře, filosofie bezpečnosti
+ test z meteorologie a teorie a metodiky pádlování, ústní zkouška z psychologie (v
průběhu celého víkendu)

Práce s dětmi se specifickými potřebami v oddíle (Johana Schovánková – Jóža),
účastnilo se 10 lidí
-

program zaměřen na práci s dětmi s ADHD ve skautském oddíle, rozprava o
problémech, které mohou tyto děti v oddíle mít a jak jim předcházet, diskuze o našich
zkušenostech
dalším tématem byla práce se skautským kolektivem – jak oddíl připravit na příchod
dítěte se specifickými potřebami, jak pracovat s kolektivem, ve kterém je integrované
dítě se specifickými potřebami

Hry, kdy? jak? a hlavně proč? (Milan Maxa – Žížal), zúčastnilo se 15 lidí
-

blok na vysvětlení důvodu her a jejich roli ve skautské výchově, poukázání na to kdy
jakou hru zařadit, co se dá z jaké hry vytěžit a k čemu je to dobré

Fundraising od A do X (Michal Kordík – Pytlík), zúčastnilo se 13 lidí
-

vysvětlení jak a kde získat prostředky pro skautskou činnost, rozebraní možností na
získání materiálu, rady pro začínající fundraisery

16:00 – 19:00 – Odpolední blok
Velký závod pramic (Tomáš Litera – Slunda), účastnilo se 25 lidí
-

závod 5členných posádek v jízdě na pramici

Poznávání města (Miloš Holenda – Thor), účastnilo se 25 lidí
-

odpočinková prohlídka Havlíčkova Brodu s odborným výkladem

20:15 – 21:15 – Večerní zábava
Lezení, účastnilo se 5 lidí
-

lezení na horolezecké stěně ve škole pod vedením místního instruktora

Masáže (Fialík – Tomáš Fiala), účastnilo se 17 lidí
-

odpočinkový a relaxační program pro každého, kdo se chtěl nahlédnout k základům
masáží, měl zájem vyzkoušet si masáž zad a zároveň se nechal namasírovat
minulý sraz K+K jsme si vyzkoušeli masáž šíje a tentokrát jsme si vyzkoušeli masáž
zad. Účast byla však vhodná pro všechny (tzn. účast na programu Masáží z minulého
srazu K+K nebyla podmínkou).

Hra po městě (Martin Žák – Marťan), účastnilo se 9 lidí
- proběhla hra po nočním Brodě, náplní bylo také šifrování
Neděle 15. 4. 2012
9:00 – 9:40 – Navigamus (Pavel Křeček)
-

sáčky od čaje na Navigamus nesbírat (už je jich dost) x sbírat kulaté krabičky od sýrů
v rámci programu nebudou hrazeny vstupy do muzeí a obdobných míst, jsou ale
vyjednány slevy; vyjma zoologické zahrady zde je vstup zdarma
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- na Benátskou noc nutné označení, bílá a červená světla
- GPS: bude hra na lovení kešek, kdo se bude chtít zapojit, gps s sebou
Propagační předměty
- v rámci registrace PTP i účastníci obdrží tričko, nášivku, odznak, lanyard, badge,
strip, handbook. Další předměty je potřeba objednat v případě zájmu.
- zvýšila se cena termo hrnku a otvíráku
Registrace
- doplněny velikosti triček k dispozici od dětských až po XXXL, tabulka rozměrů
k vidění na webu Navigamu
- termín přihlášení výprav do 20. dubna
- změny v osobách do 27. 5. výhradně emailem, jiné události hlásit emailem
- do konce dubna nahlásit PTP čas a datum příjezdu, čas a datum odjezdu
- parkování na místě bude povoleno jen lidem, kteří se řádně nahlásili
- hosté na akci mohou využít jednodenního vstupné 100Kč na den, pokud víte již
předem, že na pár dní přijedete, nahlásit předem, pokud se nenahlásí, neobdrží nášivku
Další info
- zákaz psů na Navigamu
- bedlivě sledovat stránky Navigamu, stále se aktualizují informace
- parkoviště není hlídáno, ubytování pro řidiče není zajištěno
- plachtění na Boleveckém rybníku není možné, oplachtěné pramice není třeba vozit
Dotazy
- přihlášky na akci dojdou po ukončení registrace emailem, bude zde kolonka pro
zdravotní stav (podepíšou rodiče), není možno později použít jako formulář o
zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovacích akcích
- pokud si i přes negativní podmínky pro plachtění střediska oplachtěné lodě dovezou,
je to za rizika, že plachtění nebude povoleno vedením Navigamu, program Navigamu
je velice nabitý, nepočítá se s organizací plachetnic na Boleveckém rybníku
Doplněk
- na Navigamus bude potřeba cca 40 házecích pytlíků, kdo by byl schopen dovézt,
nechť se nahlásí týmu Navigamu, možnost sepsání předávacího protokolu
- v průběhu programu na vodě platí zákaz pohybu jiných plavidel na vodní ploše
- na Benátskou noc se počítá s „tancem“ lodí na vodě choreografie k vidění na youtube
- byla složena píseň Navigamu spolu s tanečními kroky, kterou se budou moci účastníci
Navigamu naučit a zatančit i zazpívat, opět se objeví na youtube, k dispozici budou i
akordy (v handbooku)

11:00 – 12:00 – Závěrečný blok (Vladimír Cvrček – Vezír)
Výstupy z komisí – viz přílohy
-

účast:
o závodní a lodní – 23
o hospodářská – 11
o výchovná – 21

Příští sraz K+K
-

promyslet každý ve svém kraji do 14 dní, zda by se u nich mohl konat
datum podzimního srazu 19. – 21.10.2012

Téma Navigamu 2015
-

návrhy:
o Vikingové, 150 let od ukončení války Severu proti Jihu, 600 let od upálení
mistra Jana Husa a vysypali do Rýna, do 14dní do konce měsíce kdo má
návrhy na téma Navigamu, poslat
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Zprávy z Náčelnictva
-

projednává se Hodnocení kvality NJ a VRJ
řeší se disciplinární řád Junáka, systém pokud člen oddílů, přístavu aj. něco provede,
tak si v řádu můžete přečíst, na koho se obrátit s žádostí o řešení daného případu
redukce organizačního řádu, stanovy, org. řád a řád vodních skautů, měl by
projednávat, zda může existovat okres o dvou střediscích, středisko o dvou oddílech
atd.
krojový řád nový pojem – skautský oděv, nechtějí používat slovo kroj
znak a logo: otázky, kdy používat logo a kdy znak, úvaha, zda měnit jedno nebo druhé
v návaznosti na občanský zákoník
řád o pořádání rizikových akcí, riziko spočívá ve finančním propadu
byla schválena definitivně nová podoba ček. zk, kompetenčním způsobem
postavení vyhlášky o bezpečnosti na vodě, vyhláška se totiž týká jen vodních skautů,
ostatní se jí řídit nemusí, ani ji znát, což je paradoxní; zatím je tato úprava v jednání

Přílohy
Příloha č. 1 – Zápis z hospodářské a propagační komise
Příloha č. 2 – Zápis z lodní a závodní komise
Příloha č. 3 – Zápis z výchovné komise
Zapsal: Michal Pasztor – Myšák
Schválil: Vladimír Cvrček – Vezír
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