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Zápis z jednání krajské rady dne 2. 12. 2019  

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–19:00 

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), Anna Procházková – Andy (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), 

Radim Bureš (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), Judita Hačecká (Praha 8), Šturma Matěj – Vojín (Praha 9), Daniel 

Pokorný – Danczis (Praha 10),  

hosté: Dienstbier Jakub – Doktor (Praha 4), Ondřej Buršík – Fido (Praha 8) 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

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

termín příští rady: 6. 1. 2020 
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Úkoly: 

[4] Kdo by mohl v neděli 15. 12. přivézt Betlémské světlo z Brna nebo Vídně, nechť se ozve Juanovi. 

[4] Kdo by chtěl pořádat vlastní akci s Betlémským světlem, nechť se ozve Juanovi, Rumpálovi nebo Dáše.  

[6] Střediska, která tak ještě neučinila, nebo mají chyby, nechť nahrají vyúčtování do sběrného systému. 

[6] Okresy, nechť zkontrolují vyúčtování, pošlou Davidovi vyúčtovací tabulky a poté mu vyúčtování přinesou papírově 

do práce. 

 

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Připomínky k zápisu nejsou. 

Praha 5 je bez zastoupení, tedy úkol trvá. Úkol týkající se poděkování viz. Poděkování. 
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2. Poděkování 2019 

Poděkování 2019 se zúčastnilo přibližně 70 lidí, občerstvení bylo přiměřeně velké. K odevzdání závěrečné zprávy chybí 

už jen cesťáky a výsledná částka bude mnohem nižší, než bylo uvedeno v rozpočtu.  

Proběhla krátká diskuse, ve které přítomní podali zpětnou vazbu k akci. Ohlasy byly velmi pozitivní, ač se někteří 
obávali, že bude prostor příliš malý, byl dostačující. Komentovaná prohlídka prostoru byla všemi oceněna. Někteří 

ocenili Rumpálův nápad poděkovat lidem, kteří obnovovali skauting. Na místě panovala příjemná atmosféra a líbilo se 
též, že byl prostor na povídání se známými po samotném děkování. Také si ceníme účasti členů náčelnictva a 

zdůraznění důležitosti spolupráce Prahy s ústředím. Dáša byla rozmrzelá z toho, že jí někteří lidé posílali fotky do 

prezentace ještě ten samý den, není v jejích silách to takto rychle zpracovat a příští rok se to nesmí opakovat. 
Na lednové radě bude předložena finální závěrečná zpráva akce ke schválení, už teď z téměř hotového vyúčtování 
vychází, že akce skončila s mírně nižšími náklady (cca 39 tis. Kč) než bylo plánováno (45 tis. Kč) 

3. Sněm 2020 

Moulin představil projekt sněmu s rozpočtem 30 000 Kč, ale předpokládanými nižšími výdaji. Místo máme zdarma, 

předpokládané náklady zahrnují zejména občerstvení, dopravu, tisk a poděkování pomocníkům při sněmu a radě. 

Pak představil práci jednotlivých sněmových komisí a kandidáty navržené výkonným týmem a vyzval ostatní členy rady 

k účasti v nich. Pro kandidátní komisi potřebujeme schválit 5 členů, pro volební komisi 2 členy sněmu navrhnout. 

V návrhové komisi, kterou není nutné schvalovat budou Vít Henych a Petr Pavlok. Stále ještě hledáme moderátory a 

druhého zapisovatele k Leie.  

Na lednové radě budeme schvalovat návrh programu sněmu a také jednací řád. 

 

Usnesení 2019-34: 

Krajská rada schvaluje vedoucím akce krajský sněm 2020 Františka Šeredu (Moulina) a hospodářem akce Davida 

Černého. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

 

Usnesení 2019-35: 

Krajská rada jmenuje kandidátní komisi pro sněm konaný 26. 1. 2020 ve složení Vít Henych, František Šereda, 

Dominik Bláha, Petr Brabec a Anna Procházková.  

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

 

Usnesení 2019-36: 

Krajská rada navrhuje za členy volební komise pro sněm konaný 26. 1. 2020 Dominika Bláhu a Ondřeje Buršíka. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 
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4. Betlémské světlo 2019 

Juan představil krátce informační projekt k Betlémskému světlu. Akce proběhnou v podobném duchu jako v minulém 
roce. Do katedrály sv. Víta se nepůjde. V sobotu 21. 12. odpoledne bude Betlémská tramvaj a pošta. Rozpočet je 

15 000 Kč s předpokládanou rezervou 5 000 Kč. Juan by rád měl světlo v Praze už 15. 12., kdyby měl někdo tou dobou 
cestu z Brna či Vídně, ať se mu ozve. Kdyby někdo chtěl pořádat vlastní akci s Betlémským světlem, nechť kontaktuje 

Juana, Rumpála nebo Dášu. Juan zve každého, kdo by se chtěl svézt tramvají (ne celý oddíl, protože by se tam pak 

nevešli).  

 

Usnesení 2019-37: 

Krajská rada schvaluje vedoucím akce Betlémské světlo 2019 Petra Brabce – Juana. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Úkol: 

• Kdo by mohl v neděli 15. 12. přivézt Betlémské světlo z Brna nebo Vídně, nechť se ozve Juanovi. 

• Kdo by chtěl pořádat vlastní akci s Betlémským světlem, nechť se ozve Juanovi, Rumpálovi nebo Dáše.  
 

5. Rozpočet 2020 

David podrobně představil připravený rozpočet kraje na rok 2020. Jistý je příjem přibližně 500 000 Kč z členských 
příspěvků. Proti posledním letům je změna, letos jsou kurzy pořádané pod krajem ve vlastních kolonkách, a ne ve 

velkých akcích. Kurzy pracují s vyrovnaným rozpočtem, kromě Plšíku/ MIŠi, kterým se přispíváme po dohodě 10 000 Kč 

na jeden běh. Vznikne přebytek 156 000 Kč, ty bude možno použít třeba k pomoci vyhořelé klubovně na Praze 6. Do 
rozpočtu není zahrnut menší příjem z plánované úložky na termínovaný vklad. 

 

Usnesení 2019-38: 

Krajská rada schvaluje rozpočet na rok 2020 v předloženém znění. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

6. Dotace MŠMT 

Všechny okresy peníze z doplatku č. 2 chtějí. Praha má proti ostatním krajům celkem dost. David děkuje za nahrávání 

vyúčtování do sběrného systému. Upravená vyúčtování dotv2 nechť střediska do sběrného systému nahrají, je ale 
možné, že už nebude kapacita na kontrolu. David prosí, ať okresy Praha 4, 9 a 2 zkontrolují stav u svých 

neodevzdaných či chybujících středisek, ostatní nechť papírově donesou Davidovi do Karlína k němu do práce. Předtím 

ať mu pošlou mailem vyúčtovávací tabulky. 

 

Připomenutí průběhu vyúčtování dotací MŠMT za rok 2019:  
• 23. 11. musí být všechna vyúčtování středisek nahrána ve sběrném systému (Dotv2 a DotVyúčtování akcí).  

• do 14. 12. je odevzdané vyúčtování z okresu na kraj papírově. Předává se Davidovi na adrese – Thámova 
32 (metro i tram Křižíkova), Praha 8. Meteor office centrum, dvoje točité dveře, nápis DTPobchod hned naproti.  

 

Úkol: 

• Střediska, která tak ještě neučinila, nebo mají chyby, nechť nahrají vyúčtování do sběrného systému. 
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• Okresy, nechť zkontrolují vyúčtování, pošlou Davidovi vyúčtovací tabulky a poté mu vyúčtování přinesou papírově 

do práce. 

 

7. Krajské kolo ZVaS 

Závod vlčat a světlušek organizují společně okresy Praha 8 a Praha 9. Již proběhla první organizační schůzka, kde se 

vyřešily následující věci: krajské kolo bude jednodenní v Xaverovském háji v Praze na téma 12 úkolů pro Asterixe. Dáša 

bude velitelem závodu, hospodářem Fido a chtějí použít postupový klíč č.3, což je ten nejpřísnější. Bude se to účtovat 
pod Prahou 8 s tím, že středisko/okres získá od kraje peníze (rozpočtováno je 20 000 Kč). Termín bude 6. 6. 2020. 

 

Usnesení 2019-39: 

Krajská rada jmenuje Dagmar Brabcovou (Dášu) velitelkou krajského kola Závodu vlčat a světlušek 2020 a Ondřeje 

Buršíka (Fida) hospodářem akce. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Usnesení 2019-40: 

Krajská rada schvaluje pro krajské kolo Závodu vlčat a světlušek 2020 postupový klíč č. 3. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

8. VLK Ursus 

Tým VLK Ursus žádá, zda by mohl kurz opět pořádat pod krajem. Předpokládá rámcový projekt akce – vedoucím bude 

Prófa, hospodáře chtějí dva, ale Napo navrhuje schválit Izzyho, který to dělal už letos, protože podle krajské vyhlášky 
může být oficiálně hospodářem jen jeden člověk. 

 

Usnesení 2019-41: 

Krajská rada schvaluje předložený projekt VLK Ursus 2020 a jmenuje Jana Šindleru (Prófu) vedoucím akce a Jana 

Izáka (Izzyho) hospodářem akce. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

9. Kolečko okresů 

Praha 2 – Proběhl sněm, osoby v rejstříku se nezměnily. Chystají se na skautský ples, v březnu bude seminář Trignis. 

Praha 3 – Zúčastnili se Malých očí (kde se promítají filmy pro děti a skauti se tam starají o hry), proběhl zdravotní kurz 

a druhé kolo okresního rádcovského kurzu. Chobot je tu dnes asi naposledy, je tu už hodně dlouho a doufá, že se mu 

povede sehnat nástupce. Sněm budou mít 10. 12. na ústředí v 19:30. 

Praha 4 – Proběhl sněm, byli zvoleni Radim a Doktor. Mají naplánovanou vánoční ORJ besídku. Středisko Ostříž 

zajišťovalo stánky s rukodělkami v rámci Korza Národní.  

Praha 5 – Proběhl sněm, vedení beze změn, mají dobrý kolektiv. Řeší majetkové problémy na Praze 5, nádraží 

Hlubočepy a přestavbu trafostanice 

Praha 6 – Chystá se na sněm a Bobr k sobě hledá předsedu. Jinak nic. 
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Praha 8 – Měli rádcovský kurz s 25 rádci. Středisko Stopaři začne stavět novou klubovnu. Bude skautská Rybovka 

v Bohnicích. 

Praha 9 – Mají po sněmu, středisko Oheň shání peníze na klubovnu. Budou mít ORJ. 

Praha 10 – Čeká je mimořádný sněm, protože nikoho nezvolili. 

KD – nepřítomen. 

10. Různé 

Středisko Ostříž navrhuje udělení medaile A. B. S. Jindřichovi stříbrného stupně Valentovi (Vlkovi), medailová komise 

návrh podporuje. 

 

Usnesení 2019-42: 

Krajská rada schvaluje udělení medaile A. B. S. stříbrného stupně pro Jindřicha Valentu – Vlka. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

2. kolo krajské předsněmové diskuse proběhne 16. ledna 2020 ve Skautském institutu, organizuje Nik. 

Ve odevzdání skutečnosti táborů jsou některá střediska ve skluzu a ještě je nenahrála. Napo prosí předsedy okresů o 

součinnost. 

 

Zapsala: Anežka Marková        Schválil: Lukáš Pechoušek 


