
Junák – český skaut, kraj Praha, z. s. 
   Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 

praha.skauting.cz 

 

 

 

Zápis z jednání krajské rady dne 2. 9. 2019 

1/5 

Zápis z jednání krajské rady dne 6. 1. 2020  

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): 

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně), Lukáš Pechoušek – Napo (místopředseda), Klára Škvorová – Kl 

(místopředsedkyně), František Šereda – Moulin (volený člen), 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), František Topinka (Praha 3), Radim Bureš (Praha 4), 

Zbyněk Kocman – Zbýňa (Praha 5), Judita Hačecká  (Praha 8), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10), Ondřej Přerovský 

– Lazebník (KD) 

hosté: Kateřina Hrdličková - Matýsek, Jakub Dienstbier - Doktor 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lukáš Pechoušek – Napo      zapisující: Anežka Marková 

termín příští rady: 3. 2. 2020 
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Úkoly: 

[2] Moulin se zeptá na HKVS, zda existuje zvolený krajský komodor a jestli chtějí, aby v KRJ zasedal s hlasovacím 

právem. 

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

K minulému zápisu nebyly připomínky. Všechny úkoly jsou splněny. 
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2. Sněm 2020 

 

Pokud delegáti nemohou na sněm dorazit, je třeba, aby se odhlásili ze skautisu, čímž umožní se 

zúčastnit zvoleným náhradníkům!!! 

Moulin připravil a poslal mailem postup, který nastane, pokud se nenajde předseda.  

Pokud se nikdo nenajde, vedení rezignuje (ne okamžitě se sněmem, ale s další krajskou radou) a zatím nevíme o 

nikom, kdo by kandidoval o vedení kraje. Někteří členové VT chtějí pokračovat, ale nechtějí být předsedou. Tento 

týden pošleme všem činovníkům v kraji informaci o tom, že hledáme předsedu, a co se stane, pokud se žádný 

nenajde. Žádáme o pomoc všechny, samotný výkonný tým jej už nedokáže najít. 

Shrnutí toho, co se stane, pokud se předseda nenajde: 

Po uplynutí lhůty od rezignace vedení kraje se stává předsedou nejstarší člen rady, pokud neodmítne, pak to přechází 

na druhého nejstaršího a tak dále. Pokud to odmítnou všichni členové rady, došlo by k nucené správě ústředím. Pokud 
žádný místopředseda nepřijme roli předsedy, svolá se mimořádný sněm. 

Moulin předložil návrh programu sněmu, který bude o hodinu delší než minule, aby se stihlo vše. 

 

Usnesení 2020-01: 

Krajská rada schvaluje návrh programu sněmu v předloženém znění. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Pak Moulin představil návrh jednacího řádu sněmu. Přebíráme řád tak, jak byl použit minule. Minule se udělala 

v schvalování na sněmu jedna věcná změna, že se hlasuje v pořadí od návrhu, který nejvíce mění smysl původního 
usnesení. Tato změna je do nového návrhu převzata.  

 

Usnesení 2020-02: 

Krajská rada schvaluje návrh jednacího řádu sněmu v předloženém znění. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Moulin pošle balíček materiálů pro delegáty. První rozešle zítra, druhá vlna materiálů půjde až 20. ledna.  

Balíčky budou obsahovat: 

• zprávu činovníků za uplynulé období VT 

• zprávu revizní komise 

• návrh programu sněmu 

• návrh jednacího řádu sněmu 

• dosud předložené návrhy usnesení sněmu  

Proběhla diskuse o tom, jak má vypadat návrh usnesení o zástupci kmene dospělých v radě. Vodní skauti sami 

neprojevili zájem mít zástupce, ale Moulin se ještě zeptá na HKVS, zda existuje zvolený krajský komodor a jestli chtějí, 

aby v KRJ zasedal s hlasovacím právem. 
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Usnesení 2020-03: 

Krajská rada navrhuje sněmu usnesení, aby byl zástupce kmene dospělých členem krajské rady. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno zjevnou většinou. 

 

Úkol: 

• Moulin se zeptá na HKVS, zda existuje zvolený krajský komodor a jestli chtějí, aby v KRJ zasedal s hlasovacím 
právem. 

3. Betlémské světlo 

Juan krátce shrnul průběh akce. Dovoz světla z Brna byl složitý, ale nakonec se povedl. Rozvoz tramvají proběhl dobře 

i ve srovnání s jinými ročníky. Řidič, co dříve jezdil rád, bohužel letos jet nemohl. Trochu se obměnil tým, organizace 
akce běží samospádem.  

O akci byl celkem zájem, tramvaj byla nabitá. Rozdali více svíček než v minulých letech (zhruba 150) a předali asi 300 

světýlek. Na konci závěrečné zprávy je seznam odkazů na fotky, které Juan našel. Byl tam přímý přenos z českého 
rozhlasu. Trasa i zastávky byly tradiční, končilo se ve vozovně Střešovice.  

Souběžně s tramvají, probíhalo předávání ve stánku na Náměstí Míru, kde si to vzala na starost skupina z Prahy 8. 
Tam nebyl příliš velký zájem a proběhlo to spíše v udržovacím režimu.  

Bylo utraceno asi 7000 Kč. Organizační tým tramvaje dostal pizzu, byl to dobrý nápad a příště to bude v rozpočtu.  

S Kl se Juan a Dáša účastnili další den předávání světla primátorovi, což organizovalo ústředí.  

4. Poděkování 

Závěrečná zpráva šla mailem, proti verzi z prosincové rady bylo uzavřeno vyúčtování s náklady necelých 39 tisíc Kč, 

proti schválenému rozpočtu došlo k úspoře 6 tisíc Kč.  

Slimákovi se akce líbila, ale rušil ho tam projektor svítící na lidi vepředu a to, že tam nebylo dost míst k sezení a lidi 
tam byli na sloupech. Chybělo mu, že lidem z okresu neděkoval někdo za okres. Lazebník se připojil, že na děkovací 

kartičce by bylo pěkné, kdyby byl podepsán i zástupce v radě, který osobu navrhl. 

Juan vysvětlil, že těsnost prostor byla celkem předvídána, ale dopadlo v rámci možností dobře. Co se týče připomínek 

k děkování, bylo dopředu řečeno, že předávat bude moderátor a nikdo neměl námitky. Pokud příště připomínky zaznějí 

předem, bude možné se jim v rámci příprav věnovat. 

5. Přechod Brd 2020 

Pokud nebudeme mít souhlas majitelů s použitím louky, proběhne akce na pozemku lesů ČR. Athabaska přislíbila účast. 

Nástup bude tradičně v sobotu 25.1. ve 13:00, doprovodný program zatím není plánován, kromě soutěže o nejhezčí 

Brděnku, která bude. Stožár bude potřeba od Rumpála vyzvednout včas, protože tu ten víkend nebude. 

6. Krajské vyhlášky – stručný přehled 

Bobr stručně uvedl přítomné nové členy rady do vědomosti o krajských vyhláškách, které byly v uplynulém volebním 
období pečlivě revidovány. 

Všechny jsou k zobrazení na krajském webu jsou na webu kraje.  
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• Vyhláška k organizaci krajské rady – co můžou dělat členové PRJ; kdo může podávat usnesení; kdo je může 
schvalovat; termíny, kdy má jít zápis; že materiály mají jít týden předem; pravidla pro kancelář; pravidla pro 

mimořádná jednání; informace elektronickém hlasování; způsob určení zástupce kraje v náčelnictvu. 

• Vyhláška k hospodaření kraje – hlavně se týká pořádání akcí pod krajem; jak se dají navyšovat rozpočty; je 
tam popsán oběh dokumentů; za kým se má jít; jak řešit cestovní příkazy; jak objednávat software z techsoup.  

• Vyhláška k dotacím kraje Praha – týká se dotací MŠMT, schvaluje se každý rok 

• Vyhláška o dotacích na rádcovské kurzy a další  

• Statut medaile A. B. S. – za co udělovat, jak má vypadat návrh; kam ho poslat; jak vypadá dekret 

7. Registrace 

Některá střediska v sobotu neměla ještě založenou registraci ve skautISu, Moulin to doporučuje na okresní úrovní 

pohlídat. Termíny pro odevzdání jsou stejné jako loni, 15. února se začne řešit v kraji a o měsíc později je termín 

k zaplacení příspěvků. 

8. Dotace MŠMT 

Dotace jsou odevzdané na ústředí, proběhlo to začátkem ledna a zatím je vše v pořádku. David děkuje všem okresům.  

9. Granty MHMP 

V minulém roce se žádalo o grant na vzdělávací akce. Bohužel je velmi náročné z přihlášených lidí dostat doklady. Sice 

je to velká částka (60 tisíc), ale Karamela nedoporučuje o něj žádat znovu, protože to za to nestojí za tolik práce a 
nervů. 

Vyúčtování grantů bude na konci ledna do sběrného systému, ještě podle starého systému – co žádost to jeden soubor 

zfo. Střediska mají formuláře odeslat a teprve poté nahrát do sběrného systému, máme datovou schránku, tak snad 
nebudeme muset tisknout. Přesný termín půjde mailem, Napo se zatím domlouvá s Čutou o tom, kdy vracet peníze 

(podle zadání se do 10. 2. se odevzdává vyúčtování, ale peníze do 31. 1.). Nebude to dřív než 25. ledna.  

10. Projekt Fonticulus Maděra 

V principu je projekt stejný jako loni, vedoucí je stejný, bude nová hospodářka, kterou Bobr loni zaučoval. Sám se akce 
nemůže účastnit. Zelý bude v roli hospodáře poprvé, Bobr jí s hospodařením bude ale externě radit a pomáhat.  

Slimák se zeptal, zda když jsme v situaci, v jaké jsme, bude revizka, účetní a vedení schopné zvládnout akce, které 
kraj zastřešuje. Karamela řekla, že prý Maru má pocit, že přidávat nové akce zvládnutelné není. Nicméně pracovat 

s akcemi, které jsme již pořádali, je udržitelné. Akce jsou relativně samostatné, pracují s hlavně s účetní a asistentkou.  

 

Usnesení 2020-04: 

Krajská rada schvaluje projekt akce Fonticulus Maděra 2020 a jmenuje Tomáše Kozla vůdcem akce a Viktorii 

Navarovou (Zelý) hospodářem akce. 

Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno většinou poměrem hlasů 10 pro, 7 se zdrželo a 0 proti. 

11. Kolečko okresů a KD, zprávy z VT 

Praha 2 – 25. 1. bude ples Prahy 2. První víkend v březnu proběhne Trignis, na kterém bude hrát František Nedvěd, je 
možné pozvat tam i úplné neskauty, je třeba divadlo zaplnit. Slimák poslal letáčky na obě zmíněné akce. 

Praha 3 – Frantův přístav pořádá 11. 1. Prahou plnou strašidel, rádi využijí pomoc, protože zájem veřejnosti je čím dál 
větší. 
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Praha 4 – Měli vánoční ORJ s besídkou, středisko Modřany pořádá fotbalový turnaj Derwen Cup, proběhly debaty o 

naplnění předvolebního programu. 

Praha 5 – Řeší nemovitosti, nádraží v Hlubočepích stále žije, ohlasy jsou dobré a uvidí se. Ve čtvrtek se půjdou 
s radnicí bavit o klubovně Okrouhlík, za hodně peněz jim toho chtějí postavit dost málo a tak se hledá lepší řešení. 

Praha 6 – Je tam staronové vedení a jinak nic. 

Praha 8 – Krom betlémského světla, byla skautská Rybovka a v lednu slaví 30. výročí fungování okresu. 

Praha 10 – Pozítří bude rada, kde se budou bavit o termínu mimořádného sněmu. Funguje rádcák a připravuje se 
okresní kolo závodu. 

KD – bez novinek 

12. Různé 

8. 2. proběhne seminář pro revizní komise, už jsou přihlášení lidé, je domluvená klubovna, přihlášky jsou do 15. 1. 

16. 1. v 19:00 proběhne krajská předsněmová diskuse ve skautském institutu. 

 

Zapsala: Anežka Marková      Schválil: Lukáš Pechoušek 


