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Zápis z jednání krajské rady dne 3. 6. 2019  

místo konání: Areál Na Křížku, Praha 3       čas konání: 18:00–19:00 

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

Lukáš Pechoušek – Napo (místopředseda), Klára Škvorová – Kl (místopředsedkyně), Vít Henych – Bobr (volený člen), 

František Šereda – Moulin (volený člen), Dagmar Brabcová (volená členka), David Černý (volený člen), Dominik Bláha 

– Nik (volený člen), Dočekal Jan – Lupen (volený člen), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 

3), Zbyněk Kocman (Praha 5), Petřík Tomáš – Fido (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10) 

hosté: Kateřina Hrdličková, Radim Bureš, Anna Procházková 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lukáš Pechoušek – Napo      zapisující: Anežka Marková 

termín příští rady: 2. 9. 2019 
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Úkoly: 

[4] Nik založí akci ve skautisu. 

[4] Vedení kraje kontaktuje hospodáře akce s pravidly účtování akcí pod krajem. 

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

na 26. 1. 2020. 

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

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Nejsou. 
 

2. Nástupnictví 

Proběhl diskusní večer o budoucnosti kraje, diskutovalo se o tom, jak o ní přemýšlet, jaká je agenda a také o uspořádání 

okresů. Účast byla poměrně vysoká, z PRJ přišlo asi 6 lidí, celkem bylo přes 20 účastníků. Hlavní myšlenkou bylo, že 
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pokud se nenajde nikdo, kdo by to chtěl dělat jako doposud, zvolí se minimalistická varianta, při níž bude kraj mít pouze 

administrativní funkci. Diskuse nebyla uzavřeno žádným výsledkem, nicméně v malém vzorku lidí, kteří přišli panuje 

shoda, jak by to mělo vypadat. Žádný tým, který by měl zájem vedení kraje převzít se zatím neobjevil. 

Padly i zajímavé názory ohledně uspořádání okresů, například že reorganizace by mohla některým střediskům pomoci. 

Kl však podotkla, že to není akutní téma, že se vždy vynoří před sněmem, nicméně nyní se je nadnášeno častěji než 
dříve. Každopádně je důležité tuto myšlenku je rozebírat také na okresech.  

Zápis z diskuse zde 

Z diskuse 

• Proběhla krátká diskuse o reorganizaci okresů, z níž vyplynulo, že je nejprve třeba, aby toto téma bylo 

projednáno na okresech. 

3. Krajské kolo Svojsíkova závodu 

Vše běží, jak bylo v plánu, je zájem i o autobus zpět. Mělo by být celkem 26 hlídek. 

Z diskuse: 

• Harmonogram akce je napsán v projektu a platí.  
• Slimák dostal mail s dotazy od postupové hlídky. Jsou rozčarováni, protože nejsou formálně dodržená pravidla, 

dostali informace pozdě, a to ještě na adresu vedoucího, tedy jim přišly s dalším zpožděním. Přijde jim to příliš 

komplikované a závislé na datech. Mají 3 dny na nastudování složitých webů a pravidel. Ptají se, jak to dopadne, 
když selže technika. Zbýňa odpověděl, že když selžou data, tak se výsledky budou počítat déle, ale nic jiného se 

nestane tzn. je vedena papírová záloha. Slimákovi připadá, že by to mohlo být zdrojem protestů a 
nespokojeností. Poté proběhla diskuse o tom, že někdo má problém s moderními technologiemi. 

• Napo připomněl organizátorům, aby nezapomněli vyplnit včas závěrečnou zprávu. 

4. Pořadatelství víkendu pro oddílové rady (VORTEX) 

Akci krátce představila Špunt – Jiřina Manková (zástupce vedoucí akce). Kraj žádají o podporu při organizaci VORTEXU 

– víkendu pro oddílové rady. Nejedná se o akci se získáním kvalifikace, ale spíše o propracovaný teambuilding. Dává se 
dohromady tým i akce, která proběhne na začátku listopadu (3.-5.11). Napo poznamenal, že je to typově podobné akci, 

jejíž pořadatelství bylo schváleno před rokem (TEAM), a nakonec se neuskutečnila.  

Je to částečně finančně podporováno z ústředí (lidi nad 15 let), a od nás by to byla obdobná částka, jakou dáváme na 
rádcovské kurzy (lidi pod 15 let) – zatím počítají s čtvrtinou účastníků pod 15 let. David podotkl, že je to sympatické 

a měli bychom to udělat. 

Úkol: 

• Nik založí akci ve skautisu. 

• Vedení kraje kontaktuje hospodáře akce s pravidly účtování akcí pod krajem. 

 

 

Usnesení 2019-25: 

Krajská rada schvaluje pořadatelství akce Vortex a Kláru Ondříčkovou (Káďu) jako vedoucí akce a Martina Herdu jako 

hospodáře akce. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

https://docs.google.com/document/d/1ROZRf32Ax594avnr0qC6tyRjdSL9vX2Q/edit?dls=true
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5. Krajský sněm 

Hledá se vhodné místo, máme za sebou zajímavou prohlídku na FELu, i cenová nabídka vypadá slibně. Sněm je už ve 

Skautisu, kvóta byla zaznamenána, byla tam chyba, již opravená. Stále se hledají zájemci o pomoc s organizací. 

Úkol: 

• Kdo bude mít návrh na prostory, nechť pošle 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. Kolečko z okresů a KD 

Praha 10 – Byla neobvyklá účast na ORJ, kde proběhla velká diskuse o reorganizaci okresu.  

Praha 9 – Proběhl SZ, teď chystají tábory. 

Praha 8 – Proběhl SZ v Měsíčním údolí, málem se jim odtamtud nepodařilo vyjet, protože pršelo. 
Praha 6 – Začal se řešit sněm, ještě stále se neřeší budoucnost. 

Praha 5 – Proběhl okresní sportovní den, kam přišlo hodně lidí. Příště to lépe zorganizují. Momentálně jsou zabraní 
do příprav SZ. 

Praha 4 – Probíhají střediskové sněmy a připravují se tábory. 

Praha 3 – Řeší se tábory a sněmy. 
Praha 2 – Řeší se tábory a sněmy. 

6. Různé 

Rumpál děkuje PRJ za bočnice k chobotnici, Dáše se při použití moc líbily. 

Poděkování bude na přelomu listopadu a prosince. 

Obecné granty MHMP jsou schválené, je podepsaná smlouva, střediskům přijdou rozhodnutí během června rozhodnutí a 

následně i peníze. 

MHMP zatím nevyhlásilo výsledky v programu Podpora mládeže na krajské úrovni pro rok 2019, zatím není schváleno 

radou, termín je do konce června. Už teď ale víme, že bude vyhlášeno II. kolo pro žádosti v programu IV. (klubovny) 

v prakticky totožném znění, jen půjde žádat i na prostory se smlouvou na dobu neurčitou. 

 

Zapsala: Anežka Marková           Schválil: Lukáš Pechoušek 


