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Výchovná komise 
Poděbrady 13. 4. 2013 

 
- s účastníky byly probrány jednotlivé věkové kategorie a nový program, který v nich 

vznikl 
 
Vlčata a žabičky  

– se stávající programovou nabídkou jsou spokojeni (tj. Nováček, Plavby, doplňkové 
materiály).  

– všechny novinky se používají 
– u Plaveb je problém s rozhodnutím, kdy je možné začít plnit další Plavbu, i když ta 

předchozí ještě nebyla dokončena. Děti nejsou schopny plnit úkoly samy, musí se tedy 
plnit společně s nimi na schůzkách a akcích 

– Křeček poukázala na to, že Světýlko se elektronizuje a jednotlivé části jsou přístupné 
v databázi na webu. Byl podán návrh na to, aby o tom vznikl článek na web HKVS – 
Pumpa se s Křečkem domluví 

 
Skauti a skautky 

- Nováček se používá a vedoucí jsou s ním spokojeni 
- Vodácké doplňky vydané HKVS se moc nepoužívají. Oddíly buď používají vlastní, či 

ty, které byly experimentální, nebo vůbec (ví, co mají děti naučit, nemusí si to 
odškrtávat) 

- Výzvy – proběhla diskuse o tom, zda jsou motivací; řešil se problém, jestli si aktivitu 
Výzvy mohou zkusit i ostatní, aniž by splnily vodácké doplňky – shodli jsme se na 
tom, že ano, akorát splnit ji a nášivku nosit může jen ten, který má hotové doplňky 

- účastníci se shodli na tom, že nový program je strašně složitý, je toho moc, chtěli by 
ho zjednodušit 

- Odborky – někteří se vyjádřili, že neví, proč se zase vymýšlí nové odborky (od 
devadesátých let potřetí), Fík přislíbil poslat návrhy odborek, na kterých se kdysi 
podílel (splnil) 

 
Mod/kré stránky 

- byla objasněna špatná situace kolem tvorby – nejsou stálí autoři, současný systém 
nefunguje dobře – autoři nemají zkušenosti, Pumpa jim nedokáže pomoct (sama to 
neumí), je těžké autory sehnat 

- svou pomoc s napsáním nějakého dalšího čísla nabídla Pampa; ostatní navrhují, aby se 
témata opět rozeslala všem vedoucím na začátku ročníku, a ti se pak dle tématu 
přihlásí 

- nikdo nechce organizovat tvorbu MS pro ŽaV 
- účastníci nechtějí, aby MS zanikly, v oddíle je děti čtou 
- účastníci preferují, aby MS byly součástí dětského časopisu 

 
Předškoláci 

- Pavlík informoval o tom, že Mikroskopka, která chce tento program připravovat, nemá 
k sobě nikoho, kdo by jí pomohl. Oslovila konkrétní jedince už dříve, ale nikdo se jí 
neozval. 

- svou pomoc nabídli Šipka, Berrda, Lůca, Lůča a Saddám. Pumpa poslala Mikroskopce 
jejich mailové adresy. 

zapsala: Pumpa  


