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Zápis z jednání krajské rady dne 4. 2. 2019 

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–20:30 

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), Dagmar Brabcová (volená členka), Petr Brabec – Juan (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 (KD) 

hosté:  

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lukáš Pechoušek – Napo      zapisující: Anežka Marková – Leia 

termín příští rady: 4. 3. 2019 
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Úkoly: 

[3] Předsedové okresů: Odevzdat registraci do 14. 2. 2019 a do 14. 3. 2019 zaplatit členské příspěvky. 

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Připomínky k zápisu nejsou. Úkoly byly splněny.  

2. Poděkování 2018 

Dáša krátce zhodnotila průběh Poděkování 2018 a představila závěrečnou zprávu z akce. 

Akce z velké části proběhla podle plánovaného scénáře s očekávaným hospodářským výsledkem v souladu s rozpočtem 

vyhrazenými prostředky. 
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Dorazilo podobné množství lidí jako o rok dříve, leč bylo to méně, než se očekávalo. Proběhla diskuse o tom, proč přišlo 

tak málo lidí. U osob přímo zvaných krajem byl problém s včasným zasláním oficiálních pozvánek. U P4 byl problém 

s motivací pozvaných – zvou se stále obdobní lidé, jejich okruh není nekonečný a akce pro ně nemá prioritu. P8 se 

osvědčilo sdělit pozvaným zřetelně, komu a za co děkuje, přijdou tzv. „pro něj“, zároveň rozšířila okruh pozvaných. U P3 

se objevila specifická situace v jednom středisku. P5 měla velkou nemocnost, pro nově pozvanou činovnici byla akce 

stále „wow“. P10 zvala rozhodčí podílející se na stanovištích krajského kola ZVaS, ale delegace přes vedoucí kontrol 

zjevně nezafungovala. 

Závěrečná zpráva bude doplněna a poslána se zápisem z porady.  

Napo děkuje Dáše, Veverce a Bivojce, které celou akci poděkování připravovaly. 

VT navrhuje v roce 2019 Poděkování uskutečnit v podobném formátu a termínu jako v minulých letech. Bez hlasování 

vyjádřila drtivá většina přítomných s konáním akce souhlas. 

Dáša má již rozjednané prostory (např. zaslaná Malostranská beseda), ale stále hledáme jiné, lepší. Rumpál navrhuje 

oslovit Trmalovu vilu ve Strašnicích, má s ní dobré zkušenosti. 

Také se jí nabídl  sponzor na pokrytí části nákladů.  

Termín bude patrně čtvrtek (28. 11. nebo 12. 12. – 5.12 je Mikuláš). 

Z diskuse: 

 Rumpál: v předchozích letech bylo pěkné, že se lidé při Poděkování dostali do prostor, kam běžný smrtelník často 

nezavítá. 

 Dáša: V Malostranské besedě nemáme možnost vlastního rautu. Jejich raut je pěkný, ale dražší než ten v roce 

2018. 

 Scrivi: Zvažujme, zda vynakládat na tuto akci stále větší sumy peněz. 

 Napo: Nabídku Malostranské besedy nemusíme brát za každou cenu, nestaví nás do komfortní rozhodovací role 

a i tlačí na nás. 

 Juan: Bylo by dobré zjistit podmínky storna v Malostranské besedě … 

 Slimák: Nebral by termín rezervace příliš vážně, je také pro atraktivní místo, ne standardní „společenský sál“. 

 Rocky: Nebál by se vrátit do již dříve použitých míst, nejlepší Poděkování bylo stejně na Vítkově! 

Usnesení 2019-05 

Krajská rada schvaluje předloženou závěrečnou zprávu z Poděkování 2018. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 

3. Registrace 

Tři okresy již odevzdaly registraci, jeden ji ale v mezičase stáhnul. Termín odevzdání registrace okresy na kraj je do 14. 

2. 2019 a  do 14.  3. je třeba zaplatit kraji i členské příspěvky. 

Z problémů, které okresy řeší: 

P8 – vrácena registrace 1 střediska kvůli souběhu funkcí (revizní komise – člen SRJ) a jejímu nedostatečnému vysvětlení. 

P3 – někteří činovníci si nechtějí doplňovat potřebné kvalifikace, protože vždy dostanou výjimky; jsou osoby, u kterých 

skautis nehlásí chybějící kvalifikace při registraci – VT doporučuje se obrátit na administrátora skautisu 

Kontaktní osobou pro registraci kraje je Moulin, na březnové radě bude už znám její krajský souhrn. 
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Úkol: 

Předsedové okresů: Odevzdat registraci do 14. 2. 2019 a do 14.3. 2019 zaplatit členské příspěvky. 

4.  Vyhláška k dotacím 

 

Bobr krátce představil návrh nové dotační vyhlášky pro rok 2019. 

Zásadní změny jsou zejména převzaty ze směrnice ústředí a týkají se: 

o odstavec 12 - upravený dle chystané směrnice VRJ - dotace se podle něj neposkytne jednotkám, které 

v minulých letech neodevzdaly hospodářský výkaz 
o odstavec 25 - uvedení do souladu s novými pravidly chystané směrnice VRJ 

K vyhlášce a změnám v ní otevřena diskuse:  

Praha 8 navrhuje zrušit nadstavbovou část rozdělování dotací podle hodnoticích kritérií. 

 Scrivi: Hodnotící kritéria v nadstavbové části jsou nepřehledná a nesmyslná. Nejsou motivační, ani snadno 
rozklíčovatelná. Praha 8 navrhuje vypuštění hodnotících kritérií z vyhlášky. 

 Rumpál: Vyhláška je bez limitů kritérií nedokonalá – buď upravit limity, nebo zrušit. 

 Juan: Jsou různé věci, jak se peníze rozdělují na okrese a na kraji, okres si je může rozdělovat, jak se mu zlíbí. 

 Rocky: Nad hodnotícími kritérii se v minulosti dlouho diskutovalo, pokud se mají změnit, zasloužilo by si to 

podobný postup. 

 

Usnesení 2019-06 

Krajská rada schvaluje návrh P8 na zrušení nadstavbových kritérií. 

Usnesení nebylo přijato zjevnou většinou 

 

Usnesení 2019-07 

Krajská rada schvaluje návrh vyhlášky k dotacím pro kraj Praha pro rok 2019 v předloženém znění. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 

 

Usnesení 2019-08 

Krajská rada navrhuje v budoucnosti otevřít diskusi o podobě kritérií v dotační vyhlášce. 

Usnesení nebylo přijato: 1 pro, 4 zdržení, 7 proti 

5. Granty MHMP 

Vyúčtování grantů MHMP byla podána v termínu (30.1.), z celkové částky 9 860 000 Kč vracíme 754 390 Kč. 

Nově byl sběrný systém nastaven na nahrávání více souborů, které proběhlo celkem bez problémů. Zpracování 
vyúčtování je rok od roku složitější pro realizátory i kraj, dlouhodobé snahy o zjednodušení s MHMP nikam nevedou. 

V březnu budou vyhlášeny granty podpory mládeže na krajské úrovni, v jejich rámci budeme tradičně žádat  na podporu 

vzdělávacích akcí, střediska budou moci žádat i na opravy kluboven (viz. zápis z prosincové rady). 

Vyhlášení výsledků grantového pro rok 2019 lze očekávat se zpožděním z důvodu pozdního ustavení nové komise RHMP. 
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6. Zimní přechod Brd 

Zimní přechod Brd proběhl tak, jak byl naplánován. Vyšlo několik reportáží na různých místech (ČT1, ČT24, ČTD). 
Poděkování: Realizačnímu týmu (zejména Dáše a Juanovi), středisku Athabaska (zejména Jiřímu Jouzovi) za tradiční 

občerstvení, oddílu střediska Arcus ZHSK za opékání hadů a středisku Trilobit za doprovodné aktivity, Chobotovi za krásné 
troubení na nástupu, Nashvillovi za celkové zajištění vzpomínkových aktivit, Windymu a Jističovi za pomoc. 

Z diskuse k akci: 

 Lazebníka mrzí, že nevyšla malá publikace k výročí, neboť by ji mohl někdo ocenit.  

Juan a Dáša a Nashville by ale na to potřebovali někoho dalšího. Podle Lazebníka by se dalo využít TDC, aby dali 
malou přílohu do časopisů. Juan se zeptá Nashvilla a případně domluví s TDC. 

 Na akci se přišel podívat i majitel louky s výtkou, že o ní není informován. Od té doby se neozval. 

 Byl drobný problém s ČD – posílený spoj na poslední chvíli jel až z Hlavního nádraží. 

7. Krajské kolo Svojsíkova závodu 

V lednu proběhla schůzka organizátorů z Prah 5 a 6, z ní vzešel návrh na velitele závodu Davida Koldu (Losa), hlavního 
rozhodčího Františka Havlůje (Moskyta) a hospodáře akce Zbyňka Kocmana. 

Termín závodu potvrzen 7.–8. 6. 2019 v okolí Kytínské louky na Brdech, krajské kolo založeno na webových stránkách 
závodů. 

Organizační tým navrhuje postupový klíč do krajského kola č. 5 (nejpřísnější). 

Bohužel bude cca 180 lidí z Prahy v termínu závodu na Intercampu (6,7 % skautů a skautek), akce je ale už domluvená 
s majiteli pozemků a dále, tudíž termín je ponechán. 

První noc, se bude spát odděleně někde v okolí, ráno se hlídky sejdou na louce. Během závodu budou rotovat dokola, 

bude čas na aktivitu a čas na přesun. Jídlo budou mít vlastní po celou dobu. Nyní organizační tým řeší dopravu zpět a 
případné posílení vlaku. Je potřeba zajistit i dost pitné vody a mobilní toalety – věci, co půjdou do nákladů, přesné číslo 

ještě není známo. 

Do 15. 3. je třeba dát základní parametry závodu vědět ústřednímu štábu SZ, následně předložit na krajskou radu projekt 

ke schválení. 

 

Usnesení 2019-09 

Krajská rada jmenuje velitelem závodu Davida Koldu (Losa) a hospodářem Zbyňka Kocmana (Zbýňu). 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 2019-10 

Krajská rada schvaluje postupový klíč č. 5 do krajského kola SZ. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

8. Různé 

19. 1. 2019 proběhl úspěšně druhý víkend ROTOPEDU v Praze na Křížku, obsahem bylo zejména hospodaření, hodnocení 

kvality a jak s ním pracovat a výchova na středisku. 

Byly předloženy dva návrhy na udělení skautského vyznamenání medaile sv. Jiří, k oběma se vyjádřila Medailová komise 

kladně.  

U návrhu bronzového stupně došlo k zaslání těsně před projednáváním na radě, důvodem je termín letošních podání 

návrhů na ústředí, aby mohly být uděleny 24. dubna. 
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Usnesení 2018-11 

Krajská rada schvaluje návrh na udělení skautského vyznamenání medaile sv. Jiří stříbrného stupně br. Martinu Mašínovi 

– Zlatému Vlasovi. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

Usnesení 2019-12 

Krajská rada schvaluje návrh na udělení skautského vyznamenání medaile sv. Jiří bronzového stupně br. Stanislavu 

Míkovi. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

9. Kolečko okresů, VT a KD 

Praha 2 – proběhl tradiční Společenský večer, příští rok bude jubileum 25. ročník 

Praha 3 – Chobot nebude na radě 18. 2. z důvodu jarních prázdnin, navíc jde o radu s vedoucími oddílů na okrese, proto 

doporučuje k návštěvě klasickou radu 18. 3.  

Praha 5 – spustili přihlašování na čekatelky 

Praha 6 – řešili registraci, některá střediska chtějí termíny vyúčtování grantů MHMP posunout o týden později (Napo: na 
příští rok přidá sám magistrát 10 dní – odevzdání by mělo být do 10. 2. 2020) 

Praha 8 – termíny ORJ 6. 2., 6. 3., 3. 4. 

Praha 9 – nepřítomna 

Praha 10 – termín ORJ 20. 3. 

Kmen dospělých – probíhala skautsko-sousedská akce na Spořilově, ozval se nějaký bývalý vůdce, co působí na škole 
EDUCAnet, přišel s žádostí o založení oddílu při té škole a nabízí prostory atp. Pokud by někde byly kapacity pro zakládání 

oddílu na Chodově, je zde možnost. Začalo období sněmů kolem oldskautských oddílů. Nechť předsedové Prah 3, 6, 5, 
10 vyzvou články KD k organizaci okresních sněmů kmene dospělých. 

Návštěvy VT na okresech: 

Praha 2 Nik David 

Praha 3 Kl David 

Praha 4 Moulin Kl 

Praha 5 Nik Moulin 

Praha 6 Juan Napo 

Praha 8 Dáša Napo 

Praha 9 Bobr Dáša 

Praha 10 Bobr Juan 

Jednotlivé dvojice si podrobnosti a termín návštěvy domluví přímo s předsedou příslušného okresu. 

 

Zapsala: Anežka Marková        Schválil: Lukáš Pechoušek 


