
Jarní sraz VS Loučovice – program 
  
Kdy: 6.–8. 4. 2018 
Kde: Loučovice 
Kontakt: srazyvs@hkvs.cz  
Jakub Axman (776 616 889), Jana Karaová – Kulda (723 934 463) 
 
Pátek: 
17:00 – 20:00 Registrace 
18:30 – 19:30 Večeře 
20:00 – 20:05 Zahájení  
20:10 – 20:30 Seznamovací hra (Lůča)  
 
20:30 – 22:30 Videa z oddílové činnosti (Hondzik)  
Máte oddílová videa? Jak je zpracováváte? Pochlubte se! Předpoklad je, že videa budou mít 
svižný děj a budou sestříhaná. Oddílová videa představují velmi často naši činnost rodičům 
a veřejnosti. V diskuzích se zaměříme zejména na to, jaké záběry z jakých činností jsou pro 
rodiče a veřejnost atraktivní, čemu je lépe se vyhnout a způsobům, jak a čím je točit a 
sestříhat. 
 
Sobota: 
7:00 – 8:00 Snídaně 
8:00 – 8:30 HKVS informační okénko (Cedník)  
Novinky v hlavním kapitanátu, představení nových metodických materiálů k testování v 
oddílech. 
 
8:45 – 12:00 Navigamus (Šotek, Lůča)  
Společně se pojedeme podívat na místo a přípravný tým podá potřebné informace a zodpoví 
vaše otázky.  
 
Exkurze na Kovářově (Medvěd nebo Riki, 1 hod)  
Prohlídka nově zrekonstruované loděnice a základny v současné době v rekonstrukci. 
Vhodné zejména pro vedení oddílů věnujících se jachtingu, instruktory a lektory jachtingu. 
 
12:00 – 13:00 Oběd 
 
13:00 – 18:00 Poznávací blok: 
 
Splutí Vltavy z Vyššího Brodu (Šotek)  
Splutí krásného úseku v tomto ročním období ještě bez davů turistů a plovoucích barů. 
Program je vhodný jak pro začátečníky, tak pro zkušené. Pojedeme na otevřených 
plastových kánoích, zajištěny vesty a pádla. Kdo by si chtěl přivézt a jet na vlastní lodi, 
napište to do poznámky. Doporučujeme neopren, voda je ještě studená. 
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Odborka Geocacher/Geocacherka s prohlídkou kláštera ve Vyšším Brodě (Bobr) 
Zaujala členy nebo členky tvého oddílu odborka Geocacher/Geocacherka? Nevíš, o co jde a 
co vše je k tomu potřeba? Jak zařadit geocaching do oddílové činnosti? Součástí programu 
bude prohlídka cisterciáckého kláštera, který byl založen Rožmberky v roce 1259 a dávno už 
není určen jen pro mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. (Bude možnost jet vlakem tam i 
zpět – zejména pro starší účastníky, popř. pro účastníky s malými dětmi.)  

Odborka Geocacher/Geocacherka s pěší výpravou po zaniklých vesnicích (Bobr, Luďa) 
Zaujala členy nebo členky tvého oddílu odborka Geocacher/Geocacherka? Nevíš, o co jde a 
co vše je k tomu potřeba? Jak zařadit geocaching do oddílové činnosti? Co dělat v terénu, 
když přestane fungovat GPS? Součástí programu bude cca 10–16km pěší okruh v terénu. 
Doporučujeme GPS (nebo mobilní telefon s GPS modulem), papírovou mapu (např. KČT 67 
Šumava a Lipno) a buzolu (budou stačit do dvojice, tj. nemusejí mít všichni). 

 
18:30 – 19:30 Večeře 
 
20:00 – 00:00 Čínský večírek (Lůča)  
Přivezte s sebou své Navigamové kostýmy a pojďte si společně užít čínsky motivovaný 
večírek. Tématické občerstvení vítáno! 
Cílem programu je, aby si všichni dokázali v oddílech poradit s úkoly předprogramu. Tipy, 
praktické ukázky a sdílení zkušeností, jak vyrobit výzdobu stanového městečka a lodí:  

- co děti doopravdy samy zvládnou, aby je to i bavilo 
- z čeho vyrobit lampiony a čím svítit, aby nic neshořelo 
- jak uchytit doplňky a bezpečně zajistit lampiony na pramici  

 
Neděle 
7:00 – 8:00 Snídaně 
8:00 – 9:30 Ranní vzdělávací blok: 
  
Zdravověda – maskovačka (Fižďa, Dáša) – omezená kapacita 15 lidí 
Workshop, jak maskovat různá zranění pro oddílovou činnost, závody, akce atp. 
 
Zdravověda – první pomoc (Fižďa, Dáša)  
První pomoc pro všechny, opakování pro ty, co už dlouho na žádném kurzu nebyli nebo se 
cítí nejistě. 
 
Výroba kostýmu na Navigamus (Lůča)  
Rady a tipy, jak s dětmi v oddílech vyrobit kostýmy na Navigamus, ukázka již vyrobených 
kostýmů, metodika rukodělných činností. Sdílení zkušeností s výrobou kostýmů v oddílech. 
 
Lodní komise (Flint)  
Jak na optimální přípravu oddílu na letošní závody. Upoutávka na nově koncipovaný závod 
“Sindibád Race”. Máte dostatečně zajištěné lodě pro případ cvaknutí? Neunikly vám 
praktické rady dostrojení lodí? Znáte novinky v letošních pravidlech? Evergreen – významný 
posun projektu Severka. 
 



9:45 – 11:15 Dopolední vzdělávací blok: 
 
Zdravověda – maskovačka (Fižďa, Dáša) – omezená kapacita 15 lidí 
Workshop, jak maskovat různá zranění pro oddílovou činnost, závody, akce atp. 
 
Zdravověda – první pomoc (Fižďa, Dáša)  
První pomoc pro všechny, opakování pro ty, co už dlouho na žádném kurzu nebyli nebo se 
cítí nejistě. 
 
Čeng Che (Vezír)  
Kdo byl vlastně Čeng Che? Seznámení s jeho životem a plavbami pro účastníky, které 
zajímá a chtějí v oddílech více využít historii. 
 
Poznáme naše stromy? (Cedník) – náhradní program za Perlorodky 
Malé opáčko jak poznat základní druhy stromů v naší přírodě formou exkurze do okolí. Jak 
si neplést habr s bukem? Co má žluté a co červené pupeny? Jak nekácet na oheň živé 
modříny místo suchých smrků? 
 
11:20 – 12:00 Zpětná vazba, hodnocení, zakončení (Kulda, Lůča, Šotek) 
12:00 – 13:00 Oběd 
 
Individuální kapitánská zkouška (Fialík, Hvězdář, Vezír, Kulda, Olda) 
V průběhu srazu bude po předchozí domluvě s komisaři možné psaní testů a pohovory.  
 
 


