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Zápis z jednání krajské rady dne 7. 1. 2019  
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–20:00 

přítomni podle prezenční listiny – členové krajské rady (s právem hlasovat): 

Lukáš Pechoušek – Napo (místopředseda), 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), Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), Vojtěch Čech 
– Scrivi (Praha 8), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10) 

hosté:  

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lukáš Pechoušek – Napo      zapisující: Dagmar Brabcová 

termín příští rady: 4. 2. 2019 
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Úkoly: 

[3] Předsedové okresů 3, 5, 6, 8 a 10 zajistí založení registrace všemi podřízenými středisky. [1. 1. 2019] 

[5] Zbyněk upomene vyúčtování dotací MŠMT okresu Praha 5. [7. 1. 2019] 

[5] Bobr připraví aktualizaci vyhlášek k dotacím. [23. 1. 2019] 

[5] Realizátoři projektů vyúčtují granty MHMP. [21. 1. 2019] 

[7] Zbyněk a Bobr navrhnou postupový klíč, velitele závodu, hospodáře a pořádající jednotku. [28. 1. 2019] 

[7] Zbyněk a Bobr založí krajské kolo závodu. [15. 3. 2019] 

[8] Rumpál připraví návrh dotazu k čestným letům i s argumenty, který by bylo možné předat na ústředí, kancelář ho 
následně předá. [31. 1. 2019] 

[11] Předsedové okresů Praha 5, 8, 9 a 10 zašlou termíny následujících tří okresních rad na kancelář. [23. 1. 2019] 
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1. Připomínky k zápisu, úkoly  

K minulému zápisu nebyly připomínky. Z minulé porady nebyly úkoly. 

2. VLK URSUS – schválení hospodáře 

Pořadatelství VLK Ursus pod krajem jsme schválili na prosincovém zasedání i s vedoucím akce (Petr Macek – Prófa). 
Nyní akce navrhla ke schválení hospodáře akce Jana Izáka – Izzyho.  

Usnesení 2019-01 

Krajská rada schvaluje Jana Izáka – Izzyho hospodářem akce VLK Ursus. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

3. Registrace 2019 

Všechny okresy mají registraci založenou; zbývá to připomenout střediskům, která ji ještě založenou nemají (113.61, 
115.55, 115.76, 116,73, 118.39, 118.42, 118,46, 11A.50, 11A.77). 

Úkol: 

• Předsedové okresů 3, 5, 6, 8 a 10 zajistí založení registrace všemi podřízenými středisky. [1. 1. 2019] 

4. Betlémské světlo 2018 

Betlémská tramvaj proběhla v duchu minulých let. Historická tramvaj vyjela opět s vlečným vozem. Složení 
pořadatelů se malinko mění a postupně omlazuje. První ročník byl v roce 2005, příští rok nás tedy čeká 15. ročník 
jízdy. Účast byla podobná jako v minulých letech, svíček se rozdalo 50–70. Mnoho lidí chodí s vlastními svíčkami. 
Naplněnost tras se mění. Z Florence na Smíchovské nádraží bylo hodně plno, naopak do vozovny bylo téměř prázdno. 
Navštívila nás i Česká televize, 14:15 měli přímý vstup do zpráv. Spolupráce s dopravním podnikem je dobrá, jen 
podrobnosti nejsou do poslední chvíle známy (počet vozů tramvaje apod.). Skvělá spolupráce je s řidiči tramvaje, které 
to baví, měli i svoje „jízdenky“ k rozdávání. 

Betlémská pošta byla standardně na nám. Míru. Svíček se rozdalo málo, bylo větrno. Vánoční pohledy (300 ks) se 
rozdaly všechny, ofrankované pohledy (asi 80 ks) pak byly odneseny na poštu. Razítko bylo tento rok nové. Domluva 
s organizátorem trhů byla bezproblémová. Povolení k vjezdu na náměstí, kde je zákaz vjezdu je na dlouho (schvaluje 
rada MČ).  

Děkujeme všem, kteří s Betlémským světlem pomáhají! 

5. Vyúčtování dotací MŠMT a grantů MHMP 

MŠMT 

David nedostal vyúčtování od Prahy 5, Zbyněk to upomene. Předávací místo (u Davida v práci, v Karlíně) se docela 
osvědčilo. Na místě rovnou probíhala kontrola.  

Dotační vyhlášku (obecná i na projekty) není nutné měnit, na únorové radě bude navržena jen její technická novela, 
kterou připraví Bobr. 

Připomínka od Prahy 2 – Zpětná kontrola (odpovědi na správnost) nefungovala dostatečně rychle, Slimák ještě bude 
na okresní radě zjišťovat, co přesně byl problém. David vysvětlil, že to bylo způsobeno čerstvým nástupem asistentky, 
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která neměla s dotacemi zkušenost, technickými problémy se systémem a v závěru i navýšením dotace od ústředí 
(některé kontroly byly odloženy). 

Připomínka od Prahy 10 – Nešlo by do systému nahrávat i jiné formáty vyúčtování? Napo s Davidem reagovali, že je 
otázkou, zda se investice do systému vyplatí. Ústředí dlouhodobě plánuje zavedení všech dotací do skautISu, nicméně 
zkusí zjistit, jak náročná by tato úprava byla. 

MHMP 

Dotace na vzdělávání (program naplňování koncepce MŠMT na krajské úrovni)  byly vyčerpány. MHMP bude vyhlašovat 
od konce března znovu sadu programů, mezi které patří vzdělávací akce a nově i na stavební úpravy klubovny (50 
tisíc/klubovnu, max. na 4 klubovny). Realizátoři ale musí žádat sami. Podmínkou jsou dlouholeté smlouvy (5 let a více), 
ale ne na dobu neurčitou. 

Vyúčtování grantů MHMP v běžných programech běží do 21. ledna, následně zpracuje Napo s Bivojkou a odevzdají do 
31. ledna na MHMP. Realizátoři by měli mít všechny informace. Systém na nahrávání funguje, měl by nově zvládnout 
nahrávání více .zfo souborů.  

Více podrobností v článku na pražském webu https://www.praha.skauting.cz/vyuctovani-grantu-mhmp-za-rok-2018/ 

Úkol: 

• Zbyněk upomene vyúčtování dotací MŠMT okresu Praha 5. [7. 1. 2019] 
• Bobr připraví aktualizaci vyhlášek k dotacím. [23. 1. 2019] 
• Realizátoři projektů vyúčtují granty MHMP. [21. 1. 2019] 

6. Zimní přechod Brd 2019 

Juan vypracoval a představil krátký projekt letošního výročního 50. ročníku, který je v příloze zápisu.  

Informace byly zveřejněny na webu kraje a facebooku, kde je založena i událost. 

Usnesení 2019-02: 

Krajská rada jmenuje Petra Brabce – Juana vedoucím akce Brdy 2019. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

7. Krajské kolo Svojsíkova závodu 

Krajské kolo bude 7.–9. 6. 2019 a pokud se to podaří, tak proběhne na Kytínské louce a v okolních lesích (žádosti o 
povolení na majitele lesů jsou rozeslané). Kdyby to nevyšlo, je zarezervován Červený Hrádek a Měsíční údolí. 

V případě, že bude závod uspořádán na Brdech, bude potřeba zajistit potřebné hygienické zázemí. 

Postupový klíč, velitele závodu a hospodáře budeme schvalovat na únorové radě.  

Účtování je jednodušší pod okresem pro kraj i pro pořádající okres. 

Do 15. března je potřeba založit krajské kolo na webu závodů a dát vědět základní informace ústřednímu štábu. 

Úkol: 

• Zbyněk a Bobr navrhnou postupový klíč, velitele závodu, hospodáře a pořádající jednotku. [28. 1. 2019] 
• Zbyněk a Bobr založí krajské kolo závodu. [15. 3. 2019] 
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8. Kolečko okresů a KD, zprávy z VT 

Praha 2 – Proběhne tradiční společenský večer (19. ledna), pokud by ještě někdo chtěl lístky, je možné se obrátit 
na Slimáka. První březnový víkend proběhne duchovní seminář Trignis, na který už probíhá přihlašování. Součástí je 
koncert skupiny Epydemye. Více na https://trignis.skauting.cz/ .  

Praha 3 – Plánuje rádcovské kurzy. 

Praha 4 – Proběhnou tři plesy středisek. Probírali také budoucnost krajské rady a myslí si, že by měly být všechny 
okresy hodně aktivní v řešení situace a navrhují například uspořádat širší diskusi o budoucnosti napříč okresy. 

Praha 5 – Poslali projekt čekatelského kurzu Velká Pětka. 

Praha 6 – nic 

Praha 8 – Zahájili diskusi o nástupnictví na Praze 8. Pokračuje rádcovský kurz SrNky. 

Praha 9 – nic  

Praha 10 – V souvislosti s třicetiletým výročím nepřetržité činnosti skautingu by chtěl Rumpál oceňovat čestnými léty, 
ale bohužel v Krojovém řádu je uvedeno, že čestná léta je možné udělit jen činovníkům, kteří byli aktivní od r. 1970.  
Navrhuje, aby to řešil zástupce kraje v náčelnictvu, aby náčelnictvo odňalo možnost udělovat čestná léta jen 
Svojsíkovu oddílu a umožnilo oceňovat činovníky, kteří vstoupili do Junáka až po r. 1990. Po diskuzi to začneme řešit 
tak, že požádáme ústředí o výklad. 

KD – nic  

VT – Rotoped – Proběhl prosincový večer 12. 12. v SI (představení středisek a hledání tipů na řešení jejich výzev). 
Připravuje se lednový půlvíkend 19. 1. na Křížku (zaměřený na výchovu a další programy). 

Úkol: 

• Rumpál připraví návrh dotazu k čestným letům i s argumenty, který by bylo možné předat na ústředí, kancelář ho 
následně předá. [31. 1. 2019] 

9. Vyznamenání 

Přišly dva návrhy na udělení Medaile díků. Medailová komise doporučila jejich schválení  s návrhem doplnit 
odůvodnění, které navrhovatel zaslal. 

Usnesení 2019-03: 

Krajská rada schvaluje návrhy na udělení vyznamenání Medaile díků pro Petra Kachlíka – Nicka a Radka Trojana – 
Kryšota. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

10. Pořadatelství kurzu Fonticulus Maděra 2019 

Organizátoři kurzu žádají krajskou radu o schválení možnosti pořádat. Přílohou zápisu je předložený projekt. 

Vzhledem k nárůstu počtu vzdělávacích akcí  bylo pořadatelství konzultováno v předstihu s hospodářským zpravodajem 
a účetní. 

Usnesení 2019-04: 

Krajská rada schvaluje pořadatelství roverského lesního kurzu Fonticulus Maděra 2019 a jmenuje Tomáše Kozla 
vedoucím akce a Víta Henycha – Bobra hospodářem akce. 
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Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

11. Návštěvy okresních rad 

Z důvodu hledání nástupců by Výkonný tým rád navštívil okresní rady. Zatím prosí o termíny rad, následně dají vědět, 
kdy by návštěvy uskutečnily. 

Praha 2 – Pravidelně první úterý po prvním pondělí. 

Praha 3 – Pravidelně třetí pondělí v 19.30. 

Praha 4 – Úterý po pražské radě (5. 2., 5. 3.). 

Praha 5 – Není pevně určený termín, Zbyněk termíny pošle. 

Praha 6 – Pravidelně týden po pražské radě. 

Praha 8 – Pravidelně první středa po pražské radě, Scrivi termíny upřesní. 

Praha 10 – Nemají pevně určené termíny, Rumpál termíny pošle. 

Úkol: 

• Předsedové okresů Praha 5, 8, 9 a 10 zašlou termíny následujících tří okresních rad na kancelář. [23. 1. 2019] 

12. Různé 

Vzdělávací akce pod krajem – Na konci roku se objevily komplikace při vyúčtování. Abychom mohli pod krajem 
akce pořádat a nemuseli zásadně omezovat jejich počet, rozhodli jsme se zavést nová opatření. Především jde o 
vyúčtování akce kraji dříve (do 14 dnů od jejího konce) a nepořádání žádné části akce v prosinci. Akce o tom byly 
informovány e-mailem. Rádi bychom připravili i podrobnější přehled pravidel. 

Na setkání krajů se nepodařilo najít zástupce, k tématům se alespoň pokusíme vyjádřit e-mailem. 

Zástupcem kraje v Náčelnictvu zůstane do června Mája, od září ji nahradí Lupen. Mája se nemůže zúčastnit 
zasedání 22.–24. března. Pokud by na něm někdo měl zájem kraj zastupovat, může se přihlásit do březnové krajské 
rady. 

Asistentka krajské rady – S Krtkem jsme se nedomluvili na další spolupráci, aktuálně hledáme novou asistentku, 
Napo s Kl jednali s jednou zájemkyní, která se zatím přihlásila. Zatím je kancelář v omezeném provozu. David převzal 
pokladnu, Napo telefon, Dáša e-mail a půjčovna je dočasně uzavřena. 

Chobotnice – Rumpál zajistil novou chobotnici, je jiná než staré (těžší, objemnější), půjčit si ji je nutné s pomocí 
auta. 

Závěrečná zpráv a podněty k Poděkování jsou plánované na únorovou krajskou radu. 

 

Zapsala: Dagmar Brabcová       Schválil: Lukáš Pechoušek 


