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

Zápis z jednání krajské rady dne 3. 12. 2018
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00

čas konání: 18:05–20:00

přítomni podle prezenční listiny – členové krajské rady (s právem hlasovat):
Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně), 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), Dominik Bláha – Nik (volený člen), Jan Petera – Slimák (Praha 2),
Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), 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: Renáta Farkašová, Ladislav Pelcl – Bilbo
program: schválen dle zaslaného návrhu
předsedající: Hana Bejčková – Karamela

zapisující: Kateřina Kočová – Krtek

termín příští rady: 7. 1. 2019
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Úkoly:

1.

Připomínky k zápisu, úkoly

Připomínky k minulému zápisu nejsou.

Zápis z jednání krajské rady dne 3. 12. 2018
1/5

Junák – český skaut, kraj Praha, z. s.

2.

Rozpočet 2019

Byl předložen návrh rozpočtu na rok 2019. Oproti minulému roku je v něm počítáno s nižšími výdaji na propagační
kampaň, naopak výdaje na Zimní přechod Brd 2019 jsou vyšší z důvodu aktivit k výročnímu ročníku.
Z diskuze:
Rocky – V příštím roce by v rozpočtu rád viděl i příjmy z kurzů pořádaných pod krajem, aby byl reálně vidět objem
peněz, se kterými kraj nakládá.
Rumpál – Přijde mu částka 15 000,- na Betlémské světlo vysoká, reálné náklady se mu zdají nižší.
Napo – Betlémské světlo se pohybuje zhruba kolem 10–12 tisíc, je tam tedy malá rezerva, která se dá použít na
nenadálé výdaje.
Usnesení 2018-33
Krajská rada schvaluje předložený rozpočet na rok 2019.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.

3.

Vůdcovský lesní kurz Ursus – pořadatelství

Krajské radě byl předložen projekt na pořádání vůdcovského lesního kurzu Ursus pod krajem, který představila Renáta
Farkašová – Renča, zástupkyně vedoucího kurzu.
Kurz je celostátní a nemá stálou pořadatelskou jednotku, kterou by rádi v kraji získali. Kraj Praha zvolili, protože je
většina instruktorů právě z našeho kraje. Kurz hospodářsky zpravidla končí vyrovnaně.
Hospodář akce je v řešení, bude znám a schválen na lednové radě PRJ.
Usnesení 2018-34
Krajská rada schvaluje pořádání lesního vůdcovského kurzu Ursus a jmenuje vedoucím akce Jana Šimberu – Prófu.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.

4.

Poděkování

Akce proběhne ve čtvrtek 6. 12. od 18.30 v sálech Centra Dohody na Hradčanském náměstí.
Pražská rada byla seznámena s podrobným programem akce. Byl představen náhled prezentace k jubilejnímu 10.
ročníku, sestavený z fotek míst, kde se Poděkování v průběhu let uskutečnilo.
Pronájem sálu a raut je potvrzen, sál bude otevřen už od 18 hodin.
Z diskuze:
Slimák – Fotografie nemá, má pocit, že soukromé fotografie z Poděkování neexistují, jen od oficiálních fotografů a ti je
již poskytli.
Došlo k nedorozumění v tom, jaké fotografie jsou potřeba. Jednak to byly ty z minulých ročníků Poděkování, ale
především pak fotky těch, kterých chtějí okresy poděkovat.

Zápis z jednání krajské rady dne 3. 12. 2018
2/5

Junák – český skaut, kraj Praha, z. s.

5.

Betlémské světlo

Jako v předešlých letech proběhnou akce spojené s rozdáváním Betlémského světla i v Praze. V sobotu 22. 12.
odpoledne bude jezdit Betlémská tramvaj a na náměstí Míru bude probíhat tradiční Betlémská pošta. Bližší informace
budou na webu PRJ či na facebooku kraje.
Byl předložen stručný informační projekt včetně finanční rozvahy akce.
Usnesení 2018-35
Krajská rada schvaluje předložený projekt Betlémské světlo a jmenuje vedoucím akce Lukáše Pechouška – Napoleona.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.

6.

Zimní přechod Brd

Akce se uskuteční 26. 1. 2019 na Kytínské louce.
Z pamětních předmětů je již je vyrobeno razítko, dále se jedná se o výrobě turistických známek, ty budou nakonec
z každé strany jiné, za přispění Nashvilla se je podaří vydat ve stejném nákladu a za stejnou cenu jako oboustranně
stejné. Nášivka je zatím v řešení.
Do konference pražské rady byl poslán e-mail od Juana, že hledá pomocníky na aktivity konané na Kytínské louce.
Pokud víte o nějakém akčním oddílu, oslovte ho prosím. Aktivity na Kytínské louce mohou být různorodé.

7.

Nástupnictví krajské rady

Ze současného předsednictva nemá v tuto chvíli v plánu nikdo pokračovat. Ve výkonném týmu někteří členové ano, ale
jen menší část. Výkonný tým se pokusí vytipovat nové kandidáty na tyto pozice a začne je oslovovat – případně je
pomalu začne seznamovat s náplní funkce, aby se před nastoupením do nové role mohli zaučit. Hledání nástupců bude
hlavním programem výkonného týmu pro rok 2019.
Pokud máte nějaké tipy na lidi do vedení kraje, budeme rádi za poslání kontaktů. V takovém případě směřujte, prosím,
tipy na místopředsedkyni Kláru Škvorovou – Kl.

8.

Vyúčtování dotací MŠMT a grantů MHMP

Vyúčtování dotací MŠMT zatím běží bez problémů (střediska a okresy nahrály vyúčtování a opravují chyby velmi
rychle). Kontrola ze strany kanceláře začne tento týden z důvodu zaučení nové asistentky PRJ.
Termín odevzdání papírové podoby stále platí 14. 12. Davidovi Černému do práce – Quentin, budova Meteor B,
Thámova 32 (metro i tram Křižíkova), Praha 8. Pokud některý okres nebude moct termín dodržet, dá dopředu vědět na
e-mail kanceláře.
Granty MHMP na vzdělávací akce, o které kraj zažádal v letošním roce, jsou celé vyčerpány. S největší
pravděpodobností se v příštím roce bude žádat o více, grantový program bude vypsán znovu.
Magistrát v příštím roce vypíše grant (v období 1.–30. března), ze kterého budou moci střediska zažádat o 50 000,- na
opravu jedné klubovny, celkem na středisko bude maximální částka 200 000,-. Je nutné mít nájemní smlouvu alespoň
na dalších 5 let. Pokud je smlouva na dobu neurčitou a středisko by chtělo o grant žádat, je potřeba udělat dodatek.
Vyúčtování běžných grantů za rok 2018 proběhne stále ještě pomocí formulářů ZFO. Pozor – při odevzdávání do
sběrného systému je nutné dodržet pravidlo 1 projekt = 1 ZFO, jinak magistrát vyúčtování nepřijme.
Sběrný systém se v této chvíli upravuje a od nového roku bude připraven na nahrávání – střediska do něj budou
nahrávat formuláře již odevzdané na MHMP, podobně jako tomu bylo v případě žádostí pro rok 2019.
Termín pro nahrání formulářů do systému je neděle 20. 1. 2019. Podrobnosti budou zaslány do konference praha-info
a zveřejněny na webu PRJ.
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9.

Zástupce kraje v náčelnictvu a zprávy z náčelnictva

Pražská rada hledá zástupce za kraj v náčelnictvu, jelikož Mája se bude v příštím roce věnovat přípravě světového
Jamboree a Lupen nás bude podle dohody opět zastupovat až od září 2019. Máje za práci odvedenou v náčelnictvu
děkujeme.
Na posledním zasedání náčelnictva byla schválena změna krojového řádu. Podoba nových šátků se zatím řeší.
Problematika tzv. rejstříku skutečných majitelů (vlastníků) a toho, že se nás nyní tato povinnost netýká a ústředí ani
žádné organizační jednotky se do rejstříku zatím nebudou zapisovat – podrobně si můžete informaci přečíst v článku.

10.

Registrace 2019

Kraj již založil registrační kategorie. Jednotky musí založit své – na úrovni okresu je nutné tak učinit do 15. 12.
2018 a na úrovni středisek pak následně do 1. 1. 2019.

11.

Kolečko okresů

Praha 2: Pořádají tradičně Skautský společenský ples 19. 1. 2019. Lístky budou k dispozici pouze v předprodeji.
Praha 3: Uskutečnil se okresní rádcovský kurz.
Praha 4: Zvážili by, zda Poděkování desátým ročníkem neukončit.
Praha 5: Žádné novinky.
Praha 6: Po velmi dlouhé době byli na radě usnášeníschopni, a tak schválili rozpočet na příští rok.
Praha 8: Žádné novinky
Praha 9: Nepřítomna.
Praha 10: Nic zvláštního.
Kmen dospělých: Uskutečnila se akce Movember.
Výkonný tým: Proběhl první víkend kurzu Rotopedu. Sešla se skvělá parta a akce má celkově dobře našlápnuto.

12.

Různé

Vyznamenání
Usnesení 2018-36
Krajská rada schvaluje výsledky elektronického hlasování vyhlášeného dne 15. 11. o udělení medaile díku Jiří
Linhartovi.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.

Krajské radě byl předložen návrh na udělení medaile A. B. Svojsíka stříbrného stupně pro Olgu Šerclovou – Hrabalku.
Usnesení 2018-37
Krajská rada schvaluje předložený návrh na udělení medaile A. B. Svojsíka stříbrného stupně pro Olgu Šerclovou –
Hrabalku.

Usnesení bylo přijato optickou většinou.
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Setkání krajů s VRJ:
Dne 19. a 20. 1. se uskuteční setkání skautských krajů v Pardubicích. Hledá se zástupce kraje na tuto akci, výkonný
tým má ve stejném termínu víkend Rotopedu.

Diskuze ke kapacitě pražských oddílů:
Bilbo – Přišlo by mu dobré, kdyby se i kraj a okresy začal zajímat o kapacity jednotlivých středisek / oddílů a trochu
řešit tuto problematiku. Například neexistuje žádný sdílený systém, kde by se případně ukazovala již plná kapacita, či
naopak pár volných míst. Jelikož poptávka je velká, je škoda, že ani v případě odmítnutí členů nedokáže poskytnout
informaci, kde nejblíže by mohli někoho přijmout. Případně by mu nepřišlo od věci vytvořit centrální čekací listinu, kde
by zájemci o členství čekali a pokud by se uvolnil pro něj vhodný oddíl, byli by informováni. Minimálně by se třeba do
oddílů děti dostali dříve, protože zrovna jiný oddíl by měl místo.
Napo – Neví, zda by všechny oddíly byly ochotny sdílet čekací listinu.
Rocky – Myslí si, že rozhodně je nutné začít řešit čekací listinu, protože by se děti sdílely a mohlo by se jim lépe hledat
vhodné oddíly. Jinak celkově kapacity v okrajových okrajích Prahy jsou nedostatečné. Má zhruba 3–4 žádosti okolních
obcí o založení oddílu.
Nik – Přišlo by mu dobré, aby se také podpořila kampaň na nabírání dospělých členů, protože ti chybí oddílům pro
zvyšování kapacit.

Zapsala: Kateřina Kočová

Schválil: Lukáš Pechoušek
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