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Zápis z jednání krajské rady dne 2. 9. 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), Dagmar Brabcová (volená členka), Petr 

Brabec – Juan (volený člen), David Černý (volený člen), Dominik Bláha – Nik (volený člen), Jan Dočekal – Lupen 

(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: Matěj Šturma – Vojín, Michal Janata - Kalich 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lukáš Pechoušek – Napo      zapisující: Dagmar Brabcová 

termín příští rady: 7. 10. 2019 
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Úkoly: 

[2] Kdokoli má tip na catering na Poděkování, pošle ho Dáše (případně na kancelář). [7. 10. 2019] 

[4] Zbýňa ověří odevzdání závěrečné zprávy Svojsíkova závodu dle pravidel, zajistí vyúčtování a fakturu kraji. [7. 10. 

2019] 

[4] Leia kontaktuje vítězné hlídky ohledně nabídky proplacení účasti v celostátním kole krajem. [16. 9. 2019] 

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

K minulému zápisu nebyly připomínky. 

Úkoly z minulé krajské rady byly splněny, aktuální zůstává jen „[5] Zájemci o podílení se na organizaci krajského 

sněmu, nechť se hlásí Moulinovi.“ 
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2. Poděkování 2019 

Akce proběhne 28. 11. 2019 již po jedenácté ve Werichově vile na Kampě. Podobně jako v minulých letech bude šatna 

otevřena od 18:00 a akce začne v 18:30.  

V diskuzi zaznělo, že je dobré zachovat kvalitní hudbu a zajistit nerušený průběh akce. Slimák apeloval na včasné 

zaslání pozvánek na akci. 

V kolečku se velká většina okresů vyjádřila pro vlastní děkování, bude pro něj v dramaturgii večera vyhrazen prostor 

jako v minulých letech.  Okresy, které akci chtějí využít k poděkování dobrovolníkům, zašlou jejich seznam do 

listopadové PRJ (4. 11. 2019) na kancelář a Dáše. 

Dáša všechny požádala o tipy na catering. 

Úkol: 

 Kdokoli má tip na catering na Poděkování, pošle ho Dáše (případně na kancelář). [7. 10. 2019] 

3. Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2018 

David představil zprávu o hospodaření za rok 2018. Některé kapitoly se nevyčerpaly a naopak byly vyšší příjmy, než 

jsme předpokládali. U akce Nota Bene byly účastnické poplatky (51 tis. Kč) chybně zaúčtovány v roce 2018, což 

zkresluje výsledek a negativně ho ovlivní v následujícím roce. Hospodaření skončilo v zisku 369 223 Kč. 

Úspora proběhla na mzdě asistentky (o cca 21 tis. Kč) i vzhledem k tomu, že jsme asistentku měnili a jednu dobu ji 

neměli. Uspořily také některé akce a neproběhla plánovaná náborová kampaň (cca 50 tis. Kč). Velkou část zisku tvoří 

také plánované tvoření strategické rezervy (cca 91 tis. Kč). Naopak neplánovaný náklad byl odpis pohledávky za Union 

bankou (cca 20 tis. Kč). 

Konkrétní částky jsou k dispozici v přiložených dokumentech. 

Usnesení 2019-27: 

Krajská rada bere na vědomí hospodářský výsledek za rok 2018 tak, jak byl představen hospodářským zpravodajem, 

ve výši 369 223 Kč. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

4. Krajské kolo Svojsíkova závodu 

Odevzdání závěrečné zprávy velitelem závodu dle pravidel ověří Zbýňa do příští rady, zajistí do ní i dotažení 

hospodaření a zejména fakturu pro kraj. 

Akce proběhla na místě bez problémů, jen byl na chvíli výpadek signálu. Ohlas byl převážně pozitivní, někteří uváděli, 

že to bylo pojato příliš moderně. 

Vzhledem k pozdě zaslaným informacím k modulu před závodem nebyl hodnocen. 

Leia kontaktuje vítězné hlídky ohledně nabídky proplacení účasti v celostátním kole krajem.  

Gratulujeme Slonům (středisko Oheň Horní Počernice) a Čičinkám (18. středisko Kruh Praha). 

ZVaS v roce 2020 bude pořádat Praha 8 a Praha 9. Praha 8 s tím počítá, Praha 9 neví, jak se k tomu postavit, poradí 

se na okrese. 

Úkol: 
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 Zbýňa ověří odevzdání závěrečné zprávy Svojsíkova závodu dle pravidel, zajistí vyúčtování a fakturu kraji. 

[7. 10. 2019] 

 Leia kontaktuje vítězné hlídky ohledně nabídky proplacení účasti v celostátním kole krajem. [16. 9. 2019] 

5. Krajský sněm 2020 

Podařilo se domluvit zapůjčení místa konání zdarma – posluchárnu fakulty elektrotechnické na Dejvické T2:D3-309. 

Diskuze k programu sněmu: 

- Rocky: Je obtížné se o něm bavit, když není jasné, kdo Prahu povede a zda bude mít nějaké požadavky. ( 

- Lupen: 

o Poměr představení usnesení a diskuze o nich je nevyvážená. 

o Mohli bychom pozvat kandidující náčelníky/členy a diskutovat s nimi o směřování organizace. 

o Není málo času na usnesení „ze zdola“? Neměl by být sněm delší? Posílit diskusní část? 

- Napo: 

o Má se věnovat tolik času zprávám za minulé volební období? Měly by být dopředu k dispozici. 

K programu se vrátíme znovu na příští krajské radě. 

Dle směrnice svolavatel krajského sněmu stanovuje pravidla, podle kterých budou krajským sněmům předkládány 

návrhy usnesení VSJ, aby byly zajištěny jejich řádné náležitosti. 

 

Jak k tomu přistoupit? Zamyslet se nad směrem, jak připravit návrh na říjnovou radu z těchto možností: 

 Zcela volně: stanovit, že způsob podávání návrhů není omezen, že případné nedostatky návrhu budou řešeny v 

rámci jednání krajského sněmu. 

 Volně: pouze do zápisu vyjmenovat náležitosti usnesení (cíl, text, zdůvodnění) a určit termín, do kdy se má 

předem před sněmem podávat. 
 Striktně: stanovit že všechny návrhy se podávají elektronicky přes formulář, který bude mít výše uvedené věci 

(a případně další) povinné. A stanovit povinný způsob zveřejnění návrhů před sněmem (termín pro zveřejnění 

+ web + email všem delegátům a náhradníkům). 

Okresní sněmy budou Praha 2 - 20.11., Praha 8 - 6.11., Praha 9 - 7.11., Praha 5 - 24.11., Praha 10 - 25.11., Praha 4 - 

5.11., Praha 3 - 18.11. a Praha 6 - 9.12. 

Na sněm bychom potřebovali nějaké pomocníky, aktuálně nejvíc hledáme někoho na občerstvení, v minulosti se toho 

vždy chopil nějaký tým. Pokud bychom nikoho nenašli, využijeme bufet, který na FELu je. 

6. Zastupování kraje v Náčelnictvu 

Lupen by se rád od dozvěděl, jaká jsou od něj očekávání jako zástupce kraje v Náčelnictvu. Rád by zachoval praxi 

zasílání seznamu bodů, které se budou projednávat. Pokud bude něco akutního, rád by to na radě probral osobně. 

Kdyby nová rada chtěla, aby pokračoval dál, bude pokračovat, ale ne s pravidelnou účastí na krajských radách. 

Lupen informoval radu, že dlouhodobě musí řešit střet zájmů (pracuje pro TDC). V některých bodech se zdržuje 

hlasování, něco konzultuje s Výkonným týmem, případně s krajskou radou a pak bude hlasovat dle těchto rozhodnutí. 
Rada k tomu neměla připomínky. 

7. Granty a dotace 

Rozdělení dotací 2019 šlo do konference a bylo na radě představeno, bez připomínek. Peníze budou dle tabulky 

rozeslány do termínu dle vyhlášky. 
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Granty MHMP na vzdělávání 2019 budeme rozdělovat obdobně jako v minulém roce. Proplácet lze akreditované 

kurzy (vůdcovské a zdravotnické popř. vodácké). Všechny informace a podmínky jsou uvedeny v článku na pražském 

webu. 

Granty MHMP na rok 2020 se do konce září podávat nebudou, protože nejsou schválena pravidla, informace šla do 

konference. Více informací budeme vědět po jednání komise pro volný čas, která by se měla sejít do konce září. 

8. Kolečko okresů a KD, zprávy z VT 

Praha 5 – Začali chystat okresní roverskou akci. Byli se podívat s Ještěrem na usedlosti Šmukýřka, kde je možnost 

využívat zahradní domek jako klubovnu. 

Praha 8 a 9 – Chystají rádcovský kurz, mají velký přetlak přihlášek. 

9. Různé 

Rumpál by rád dotáhl předávání čestných let, šlo by to využít i např. na Poděkování. Nabízí se i možnost poslat na 
Náčelnictvo přes Lupena. Spolu s chobotnicí mu vrátili i stožár. Juan slíbil na stožár ušít obal. 

Juan informoval o akcí SEVÝZ - setkání výchovných zpravodajů, která proběhne na Kaprálově mlýně 10. 11. 2019. 

Juan by rád vylepšil akci Betlémská tramvaj, hledá inspiraci například co dělat na obratištích, kde tramvaj delší dobu 
stojí. 

Kalich zve na skautské tancování, které se koná každý pátek a v neděli 8.9. je zahajovací tančírna. Další informace 
jsou na webu https://skautske-tancovani.cz/ . 

Kalendář akcí 2019/2020 (kompletní tabulka v příloze) 

- Betlémské světlo - rozvoz po republice 21.12.2019 

- Strašidla - 11.01.2020 

- Ples Prahy 2 v Ládví - 18.01.2020 - 25. ročník 
- Zimní přechod Brd - 25.01.2020 

 

Usnesení 2019-26: 

Krajská rada schvaluje udělení vyznamenání kraje Praha – Medaile Antonína Benjamína Svojsíka I. stupně pro Jiřího 

Koláře – Rysa. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

(Usnesení bylo schváleno na červnové krajské radě, konané 3. 6. 2019, ale do zápisu bylo promítnuto až nyní, aby se 

o něm oceněný nedověděl nevhodným způsobem.) 

 

Zapsala: Dagmar Brabcová       Schválil: Lukáš Pechoušek 

https://praha.skauting.cz/proplaceni-vudcovek-a-zdravotaku-2019-2/
https://praha.skauting.cz/proplaceni-vudcovek-a-zdravotaku-2019-2/
https://skautske-tancovani.cz/

