Junák – český skaut, kraj Praha, z. s.
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1
praha.skauting.cz

Zápis z jednání krajské rady dne 5. 11. 2018
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00

čas konání: 18:00–20:15

přítomni podle prezenční listiny – členové krajské rady (s právem hlasovat):
Lukáš Pechoušek – Napo (1. místopředseda), Klára Škvorová – Kl (2. místopředsedkyně), Vít Henych – Bobr (volený
člen), František Šereda – Moulin (volený člen), Dagmar Brabcová (volená členka), Petr Brabec – Juan (volený člen),
David Černý (volený člen), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5),
Vojtěch Čech – Scrivi (Praha 8), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10), Ondřej Přerovský – Lazebník (zástupce KD)
hosté: Matěj Štornec – Vojín
program: schválen dle zaslaného návrhu
předsedající: Klára Škvorová – Kl

zapisující: Kateřina Kočová - Krtek

termín příští rady: 3. 12. 2018
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Úkoly:
[4] Všichni předsedové: Zaslat seznam lidí, který se zúčastní akce Poděkování.

1.

Připomínky k zápisu, úkoly

Připomínky k zápisu nejsou. Úkol nebyl splněn, Dáše nikdo nezaslal fotografie z předešlých ročníků „Poděkování“.

2.

Asistentka kraje

Napoleon představil novou asistentku kraje Kateřinu Kočovou – Krtka. Již ji byla předána veškerá agenda, a pokud píšete
na e-mail kancelar@praha.skauting.cz či voláte na telefonní číslo +420 774 426 225, bude odpovídat ona.
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3.

Zvolení nového starosty Junáka

Krajská rada blahopřeje k zvolení do funkce starosty Junáka Josefu Výprachtickému – Josému.

4.

Poděkování

Akce proběhne ve čtvrtek 6. 12. od 18.30 v sálech Centra Dohody na Hradčanském náměstí. Pozvánky pro 1 a 2 osoby
budou v brzké době poslány do okresů. Prosíme o potvrzení účasti na e-mail asistentky kancelar@praha.skauting.cz.
Hledá se další fotograf na akci (v případě zájmu, pište Dáše). Rozpočet projektu byl oproti původnímu návrhu také mírně
finančně navýšen z důvodu zajištění cateringu pro více (70) lidí. Dáša prosí okresy o zaslání seznamu zúčastněných.
Úkoly:
Všichni předsedové okresu zašlou seznamy lidí, který se zúčastní Poděkování.

Usnesení 2018-30
Krajská rada schvaluje předložený projekt na akci „Poděkování“ 2018.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.

5.

Dotace MŠMT – vyúčtování

Na ústředí byla nahlášená za kraj částka 132 000,- Kč na dotace na akce, přičemž bude možné se o 10 % odchýlit. Do
15. 11. je nutné zadat do Skautisu skutečnosti táborů a musí proběhnout i schválení střediskem. Do 23. 11. nutné
nahrát vyúčtování do sběrného systému PRJ. Informační článek s aktuálními informacemi je na pražském webu. Dotazy
lze zasílat na e-mail kancelar@praha.skauting.cz. Po kontrole ze strany kraje je nutné vytištěné vyúčtování donést
nejpozději do 14. 12. k Davidovi do práce Thámova 32, Praha 8 (u metra Křižíkova). Jelikož při odevzdání bude probíhat
kontrola, je nutné, aby vyúčtování donesla pověřená osoba či předseda okresní rady.

6.

Zimní přechod Brd

Akce se uskuteční 26. 1. 2019.Byly zahájeny kroky k organizaci výročního ročníku přechodu. Poptala se výroba
turistických známek, vizitek a samolepek. Dáša předložila návrhy na podobu turistické známky a proběhla diskuze, kolik
se jich reálně na akci prodá a jaký by byl o jednotlivé produkty zájem.
Z diskuze:
•

Slimák se ptá, kde je informace o tom, že je to 50. ročník

Vedena diskuze ohledně prodeje množství
David – Spekuluje nad množstvím a zda je nutné mít všechny tyto věci.
Dáša – Říká, že kmen dospělých posílá mnoho návrhů, co by bylo vhodné udělat na Brdech.
Napo – Nálepky je vhodné pořídit, jelikož je jejich cena velmi příznivá a efekt veliký.
Chobot – Má pohled na věc, že vizitka a nálepka jsou si velmi podobné a není nutné dělat oboje.
Proběhlo orientační hlasování o atraktivitě jednotlivých produktů a dohodlo se, že se Dáša bude zabývat výrobou v pořadí
důležitosti podle výsledků, následně bude v projektu předložena i finanční rozvaha v rámci jeho rozpočtu. Některé výdeje
bude nutné uskutečnit již v tomto roce, procesně dořeší David s Dášou/ Juanem.
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V letošním roce je velmi nutná propagace. Hledají se návrhy na aktivity a jejich organizátory, do 30.11. posílejte návrhy
aktivit Dáše.

7.

Hodnocení kvality

Moulin předložil špatně hodnocené body a byla vedena diskuze ve skupinách o problémech a jejich řešení, která byla
sepsána na papíry. Všechny papíry s poznámkami budou vloženy na disk a dále se na návrzích z nich bude diskutovat
pouze elektronicky.

8.

Kolečko okresů

Praha 2: Nic nového není. Budou organizovat Skautský společenský ples 19. 1. 2019.
Praha 3: Mají o víkendu okresní rádcovský kurz. Od září začali každou druhou okresní radu zvát vedoucí oddílu spojenou
s nějakou aktivitou (probírání důležitých témat – skautský výchovný systém).
Praha 4: Nic zásadního.
Praha5: Chystají okresní čekatelky v březnu a dubnu. Mají novou výchovnou zpravodajku. Proběhl okresní víkend. Již
proběhla společná schůzka s Prahou 6 ohledně organizace krajského Svojsíkova závodu. Předběžné datum 7.–9. 6.,
možná ne celý víkend.
Praha 6: Nic zvláštního.
Praha 8: Provedla hodnocení kvality na obvodním setkání netradiční formou.
Praha 9: Budou mít 1. víkend okresních čekatelek
Praha 10: Nic zvláštního.
Kmen dospělých: Proběhla kmenová porada. Vznikl z ní dojem, aby kraj podpořil vznik časopisu.
Výkonný tým: Kurz Rotoped má 19 účastníků a koná se za 14 dní.

9.

Různé

Bobr předložil projekt vůdcovského lesního kurzu „Nota Bene“, který bude organizován v příštím roce pod hlavičkou
kraje.
Usnesení 2018-30
Krajská rada schvaluje předložený projekt VLK Nota Bene a jmenuje vedoucím kurzu Daniela Pokorného, jeho zástupkyní
Denisu Raichlovou – Motlu a hospodářem akce Víta Henycha – Bobra.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.

Krajské radě byly předloženy žádosti o schválení vyznamenání medaile sv. Jiří pro Petru Vaníčkovou – Kačenku a medaili
Merkura Barboře Mátlové – Hrošíkovi. Komise v obou případech souhlasí, jen vytýká nedostatečné vyplnění žádostí,
hlavně formální náležitosti.
Usnesení 2018-31
Krajská rada schvaluje předložený návrhy na udělení medaile sv. Jiří pro Petru Vaníčkovou – Kačenku a na medaili
Merkura Barboře Mátlové – Hrošíkovi.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.
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Krajská rada podává návrh na udělení vyznamenání medaile Skautské vděčnosti
žádosti o udělení vyznamenání je nutné doplnit formální náležitosti.

pro Radomíra Voráčka - Bidla. Do

Usnesení 2018-32
Krajská rada schvaluje předložený návrhy na udělení vyznamenání pro Radomíra Voráčka.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.

Rumpál: V půjčovně přibyly nějaké nové položky bezdrátový mikrofon, kabely pro ozvučení, světla (která budou
půjčována s obezřetností, jelikož jsou křehká).
Bobr: Čekatelská zkouška „Tři věže“ má ještě 4 volná místa.
Napo: Po nových komunálních volbách to vypadá, že by novým radním pro oblast volného času mládeže RHMP mohl být
skaut. Bořek, David a Napo s ním již měli schůzku.
Kalich: V příštím roce se bude zavádět elektronická přihláška a rodičovské účty ve SkautISu. V prosinci bude probíhat
k tomuto tématu schůzka. Kalich by rád rozeslal dotazník s otázkami, které by se tomu tématu věnovali. Prosí o
spolupráci a rozposlání dotazníku E-přihláška a rodičovské účty do okresů.

Zapsala: Kateřina Kočová

Schválil: Vít Henych
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