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

   Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 
praha.skauting.cz 

 

 

 

Zápis z jednání krajské rady dne 7. 1. 2019 

1/6 

Zápis z jednání krajské rady dne 1. 4. 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), Škvorová Klára – Kl (místopředsedkyně), Vít Henych – Bobr (volený člen), 

František Šereda – Moulin (volený člen), Dagmar Brabcová (volená členka), Petr Brabec – Juan (volený člen), 

David Černý (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), Petřík Tomáš – Fido (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10) 

hosté:  

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lukáš Pechoušek – Napo      zapisující: Anežka Marková 

termín příští rady: 4. 2. 2019 

Obsah 
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9. Pořadatelství MIŠ ........................................................................................................................................ 4 

10. Kolečko okresů a KD, zprávy z VT ................................................................................................................ 5 

11. Různé ........................................................................................................................................................ 5 

Úkoly: 

[4] Kdo bude mít návrh na prostory pro krajský sněm, nechť pošel e-mail na kancelář. Hledáme sál pro 100 až 200 lidí 

na 26. 1. 2020. 

[4] Zájemci o podílení se na organizaci krajského sněmu nechť se hlásí Moulinovi. 

[5] Pokud by někdo věděl o vzniku nového oddílu, nechť pošle informace na kancelář a kancelář je pošle dál. 

[10] Lazebník pošle odkaz na výroční zprávu Junáka. 

[10] Napo se poptá po materiálech, týkajících se nárůstu příspěvků.  
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1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Záznam elektronického hlasování z 15. 3. 2019: 

Usnesení 2019-13: 

PRJ na základě vyhlášky 2018/1 k organizaci krajské rady jmenuje zástupcem kraje v Náčelnictvu Junáka Petra Brabce 

(člena KRJ), a to pro jednání číslo 104, konané 22. – 24.   3. 2019 v Kolíně. Pro později následující jednání zůstává 

zástupcem kraje v NJ dříve jmenovaná Mariana Ermlová. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Úkol zaplatit registraci splněn 
Napo děkuje všem okresům, u kterých byli zástupci kraje na návštěvě, další se mohou těšit. 

2. Navýšení rozpočtu na Prahou plnou strašidel 

Pro rok 2019 bylo schváleno v rozpočtu 15 000 Kč. Pořadatel žádá o navýšení na 17 000 Kč, protože byl výrazně zdražen 

nájem Tyršova domu (z 5 000 Kč na 12.000 Kč). David podotkl, že jsme v minulosti dávali 20 000 a nyní nám řekli, že 
chtějí méně, protože tolik nevyčerpají. 

 

Usnesení 2019-14: 

PRJ schvaluje navýšení rozpočtu…. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

3. Změna vyhlášky pro rádcovské kurzy 

Jedná se o technickou novelu, byla upravena pouze data a odkazy na jiné vyhlášky. Obsah je beze změny. Po Davidově 

návrhu byl na místě upraven odstavec (3) a), kdy bylo upraveno časové označení tak, aby se vyhláška nemusela měnit 

každý rok. 

Usnesení 2019-15: 

Krajská rada schvaluje vyhlášku 2019/02 o dotacích na rádcovské kurzy a další v předloženém znění. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

4. Krajský sněm 

Je nutné stanovit termín krajského sněmu. VT navrhl termín 26. 1. 2020, což je den následující po přechodu Brd a 
zároveň posední možný termín konání sněmu. V minulých letech byl sněm též spojován s Brdy. 

Z diskuse: 

Rocky nadnesl otázku, zda bude sněm jednodenní, či dvoudenní. Scrivi pravil, že neděle není nejšťastnější den. Napo na 
to namítl, že když se kdysi dělávaly sněmy večer ve všední den, stihla se sice agenda, ale žádná předsněmová diskuse. 

Slimák souhlasil s Napem a ještě podotkl, že ostatní víkendy jsou plné jiných významných celovíkendových akcí a tedy 
spojit sněm s přechodem Brd dává smysl. Také poznamenal, že ve všední den účast nebyla vyšší a lidé odcházeli a 

přicházeli během jednání. 

 

Usnesení 2019-16: 

Krajská rada schvaluje termín konání krajského sněmu na 26. 1. 2020 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 
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Moulina dále zajímá, kdo by se chtěl podílet na organizaci krajského sněmu a prosí, ať se mu kdokoli ozve, možnosti 
jsou různé. 

Také se začalo řešit, kde by se sněm mohl uskutečnit. Během diskuse padly následující návrhy:  

Komunitní centrum matky Terezy na Hájích, Salesiánské divadlo, divadlo Gong, sál v NTK, KC Novodvorská, muzeum 
v Mladé Boleslavi. 

Úkol: 

 Kdo bude mít návrh na prostory, nechť pošel e-mail na kancelář. Hledáme sál pro 100 až 200 lidí na 26. 1. 2020. 

 Zájemci o podílení se na organizaci krajského sněmu nechť se hlásí Moulinovi. 

 

 

5. Registrace 

Máme 485 nových členů, což je vzhledem ke zbytku republiky průměr. Vzniklo 8 nových oddílů a Napo se otázal, kdo 
o nich něco ví. 

Z diskuse: 

Scrivi: Na Praze 8 vznikly tři oddíly, dva z toho benjamínci (jeden v Libereckém kraji byl založen bývalými členy, druhý 

byl vytvořen z lidí na čekací listině jiného oddílu). 

Dáša: V Dášině středisku došlo ke znovuobnovení oddílů benjamínků, při kterém se angažovala jedna bývalá členka 
a maminka).  

Juan: Roveři u nich fungovali už loni, jen se nebyli schopni zaregistrovat. 

Rocky: V Hlubočepech si nějací bývalí vedoucí založili oddíl. 

Fido: Praha 9 má nový oddíl benjamínků v Počernicích. 

Úkol: 

 Pokud by někdo věděl o vzniku nového oddílu, nechť pošle informace na kancelář a kancelář je pošle dál. 

 

6. Zhodnocení peněz kraje 

V polovině června bude vyplaceno zpět asi 600 000 Kč z duhopisů zhodnocení za 7 let bylo asi 3,7 %. Je otázka, co 

s penězi dále dělat – k disposici máme zhruba 1 400 000 Kč ihned a 600 000 Kč ke 12. 6. David pro následující období 

navrhuje uložit část peněz na termínovaný účet – jsou dvě banky, které nabízí uložení na 1 rok s úrokem 1,6 % a našel 

také jedno spořitelní družstvo, co nabízí úrok 2 %. Úroky jsou ale stále zdaněné a inflace je 2,3 %, takže pořád ve 

skutečnosti ztrácíme. David navrhuje uložit u jedné z těch bank teď 1 400 000 Kč a až přijdou peníze z dluhopisů dát je 

buď na další termínovaný účet, nebo na Fio spořící účet, kde je možné peníze vybírat. Navrhuje dát 1 300 000 Kč 

na termínovaný účet, 660 000 Kč termínovaný účet až je dostaneme, a 100 000 Kč si nechat úročit u Fio. 

Z diskuze: 

Alternativní návrh (Zbýňa) – drahé kovy. Scrivi by se nepouštěl do spekulací. Napo – to co předkládáme, předkládáme 

s tím, že v lednu bude sněm a nová rada. 

Usnesení 2019-17: 

Krajská rada podporuje uložení volných prostředků na termínované účty u českých bank. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 
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7. Nástupnictví 

Praha 4 zastoupena Rockym navrhovala setkání o tom, co kraj dělá. Zajímalo by je, jaká je role pražské organizace, 

vnímají, že personální zdroje nejsou dokonalé. Pro VT by bylo zajímavé uspořádat setkání pro potenciální zájemce, 
navrhuje termín v květnu, je otázka, jaký pohled na toto téma má rada a zda diskuse může proběhnout. Podle Rumpála 

by bylo dobré uspořádat diskusi o budoucnosti celé Prahy, a rozšířit téma o organizační členění, neboť mnoho z jejich 
středisek by bylo raději registrováno pod krajem než pod okresem. Zbýňa vznesl dotaz, kdo by měl přijít diskutovat, Kl 

zareagovala tím, že by se jednalo o otevřenou diskusi pro kohokoli, koho toto téma zajímá. Pozvánka by šla přes zástupce 

okresů. Podle Rockyho má smysl téma otevřít a dát šanci lidem, kteří kritizují současný stav, aby se vyjádřili a aby 
budoucí rada měla konkrétní cíle. Nástupnictví PRJ by se mělo řešit v širším kontextu. Podle Scriviho se jedná o dvě 

různé věci a bylo by dobré uspořádat schůzky dvě – jednu vizionářskou nyní a další konkrétní před sněmem. 

Termín konání: 15. nebo 16. 5. v SI – bude se jednat o otevřenou akci pro skautské činovníky 

Napo – Budeme se snažit to propagovat a Vás prosíme o to samé. 

8. Krajské kolo Svojsíkova závodu 

Zbýňa – proběhla další schůzka, kde se předběžně bavili rozpočtu, který představí v rámci projektu. Rozhodují se, které 

technické řešení chtějí. Začínají se rýsovat jednotlivá stanoviště – část stanovišť Praha 6 a část Praha 5. Řeší se technické 

záležitosti jako počet mobilních WC na místě – již mají zjištěny firmy. Doprava na místo bude po vlastní ose, protože 

závod začíná modulem přežití v okolních lesích. Doprava zpět bude též po vlastní ose, ale v případě zájmu jsou ochotni 

zajistit autobusy do Prahy. Stále jsou potřeba dobrovolníci, ale ještě pro ně není připraven konkrétní plán. Závod 

proběhne vedle kytínské louky, místní chatař nabízí i vodu, ale počítá se i se zásobováním okolních vesnic s barely. 

Připravený návrh projektu, za tři týdny pošlou do rady, aby byl včas schválen. 

Uvažují, zda dávat památeční předmět (nášivka/placka) – jestli dávat peníze do nášivek nebo nenavyšovat rozpočet a 

rozdat placky.  

Pořadatelé základních kol ještě obesláni nebyli. 

Z diskuze: 

Rumpál – V minulých letech nášivky „frčely“.  

Napo – I když nášivka stála 60 Kč, tak se po ní zaprášilo. 

Slimák – Přece večer jezdí hromadná doprava.  

Kl – Nechala by dopravu na zvážení týmu dle potřeby.  

Napo – Pozor, na webu někdo zapomněl zaškrtnout, aby náhled informací byl veřejný. 

9. Pořadatelství MIŠ 

Tým Plšíku se v příštím roce místo plšíka rozhodl pořádat místo plšíka MIŠ – instruktorskou školu. Tým je prakticky 
stejný, vůdkyně bude Kamča. MIŠ se do budoucna bude střídat s Plšíkem. 

Usnesení 2019-18: 

Krajská rada schvaluje předložený projekt MIŠ 2019/20 a jmenuje vedoucí akce Kamilu ?????????? a hospodářku Olgu 

Dočekalovou. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 
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10. Kolečko okresů a KD, zprávy z VT 

Praha 2 – Oslavili 102. narozeniny br. Hroznýše, připravují se na SZ a v březnu úspěšně proběhl seminář Trignis. 

Praha 3 – Byl okresní rádcovský kurz, ORJ bude 8. 4. od 19:00 a pak mají SZ (12. – 14. 4.) 

Praha 4 – SZ 13.4. Proběhly vůdcovky. 

Praha 5 – Proběhl první víkend čekatelek, bylo to pěkné. Zbýňovo středisko koupilo tábořiště u Proseče a také půjdou 

do vedení okresu 

Praha 6 – Řeší se okresní setkání a kvóty na dodávání lidí na krajský SZ protože se nikdo dobrovolně nepřihlásil. 

Praha 8 – Zakončili ČK, celkem úspěšně, pár lidí nedokončilo a několik bude dodělávat. SZ mají 11. 5. 

Praha 9 – Nic se neděje 

Praha 10 – Střediska se chtějí trhat. Řešili výjimky ex. Ne všechny dekrety zapsané do skautiISu jsou pravé. ORJ 

bude 22. 5. na téma „co dál s okresem“. 

KD – Reflexe Brd – Proč PRJ nezajistila pamětní stuhy na vlajky oddílů? Na tento dotaz Juan reagoval tak že jej to ani 

nenapadlo, ale pokud to příště někomu udělá radost, povede to v patrnosti.  

Lazebníka ve výroční zprávě Junáka zarazilo, že bylo napsáno, že za navýšení příspěvků mohou dospělí (nikoli kmen 

dospělých, ale dospělí). Ze zprávy také vyplynulo, že se platy na ústředí zvedly o více než 25 % za roky 2016 – 2018. 

Mohlo by nám připadat zajímavé, že si přidali tolik. Na křižovatce byla možnost výroční zprávu připomínkovat a 

Lazebník chce vědět, zda máme připomínky. 

Z diskuse o výroční zprávě: 

David – Ústředí jsme dávali protestní nótu, kvůli velkému skoku příspěvků.  

Napo – Nárůst prostředků na mzdy je dán nárůstem počtu zaměstnanců na strategii. 

Scrivi – Nedá se to porovnávat s inflací, ale se mzdami. Průměrný růst mezd za loňský rok je přes 10 %. Na křižovatce 

byla možnost připomínkovat.  

Napo slíbil poptat se po materiálech týkajících se nárůstu příspěvků 

David – Vyhradit se proti nějaké formulaci ve výroční zprávě můžeme i později, pro rozhodnutí by bylo dobré mít 

nějaký materiál dopředu. Lazebník pošle odkaz na výroční zprávu 

VT - Rotoped – ohlasy byly pozitivní, kdo ještě nemá dekret, má možnost si dodělat. 

Úkol: 

 Lazebník pošle odkaz na výroční zprávu. 

 Napo se poptá po materiálech, týkajících se nárůstu příspěvků 

11. Různé 

Výherci Brd budou posláni se zápisem. 

Zimní přechod Brd bude 25. 1. 2020 

Náčelnictvo  

Juanovi se tam líbilo.  

Revize idey vlčat a světlušek – proběhla odpovědná diskuse o slibu a hesle, padly připomínky a pracovní skupina má za 

úkol předložit upravenou verzi. 
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Probíralo se, v jakém předstihu se má říkat, že budou větší odvody na ústředí. Došli ke shodě, že optimální by bylo vědět 
na konci prázdnin. 

I v náčelnictvu se budou lidé hodně měnit – plán mají podobně jako my. 

Apolitičnost – byla snaha definovat apolitičnost – asi pět bodů – byla o tom nejdelší diskuse. Hodně se precizovalo. 

Udělování medailí sv. Jiří – výsledky jsou tajné. 

Poplatek pro účastníky valného sněmu – nebude se chtít poplatek a bude se připlácet pouze za lůžko. 

Návrh materiálů k šátkové řadě – považuje se za uzavřené a hodné předložení – náčelnictvo souhlasí s barvami a s dalšími 

kroky směřujícími k výrobě. 

Juanovi by připadalo důležitější se zabývat krojem od košile, bavil se o tom s náčelnictvem a náčelnictvo si uvědomuje, 

že nemají na to to zpracovat celé, a tak dělají jen šátky. 

Za náčelnictvo budou tři předsněmová témata: 

 Kodex jednání dospělých 

 Idea vlčat a světlušek 

 Skauting za 10 let 

 

Ostatní 
Rumpál se optal, jak to dopadlo s čestnými lety. Napo odvětil, že to skončilo v mailu na ústředí 

Juan – je plánován kurz pro výchovného zpravodaje na 13. 4. zatím je 1 přihlášený účastník, tedy asi neproběhne, Juana 

zajímá, v čem je problém: Rocky – Praha 4 má SZ, ale neví, jestli by někdo přišel, kdyby tomu tak nebylo. 
Chobot – Praha 3 má také SZ. Juana zajímalo, jaký je vhodný termín, ale nikdo mu nedokázal odpovědět. 

Napo – Granty byly podané na vzdělání, na výměnu, některá střediska podala na klubovny, MHMP si vymínil registraci 
v něčem jako spolkový rejstřík, příští rok to nutné zase nebude. Co se týče schválení grantů, máme komisi, která se už 

sešla, Napo posílal popis do konference, Vypadá to, že se mění přístup magistrátu ke grantům, byli jsme vyzváni ke 
schůzce. V komisi sedí Plavčík, tak za to možná může. 

Červnová rada bude grilování na Křížku. 

 

 

Zapsala: Anežka Marková           Schválil: Lukáš Pechoušek 


