
Karamela   
(3   volební   období:   1.   -   zástupkyně   kraje   v   NJ;   2.   a   3.   -   předsedkyně)  

Jako   první   důvody   proč   jsem   šla   do   PRJ   mě   napadnou  
● přátelé  
● být   užitečná  
● zkusit   si   věci,   ke   kterým   bych   se   nedostala  

 
Když   jsem   kandidovala   prvně,   byla   to   hlavně   možnost   něco   si   vyzkoušet,   ovlivnit   a   hlavně   se  
hodně   naučit.   Znala   jsem   Kšandu   a   Bilba,   kteří   kandidovali   na   předsedu   a   místopředsedu   a  
věděla   jsem,   že   spolupracovat   s   nimi   bude   velká   škola.   Byla.   Další   období   jsme   do   vedení  
kandidovali   s   Davidem   a   Lupenem.   Tam   se   k   tomu,   že   si   něco   vyzkouším   (vedení   lidí,  
prosazování   názorů,   naslouchání   druhým,   rozhodování,   jednání   s   úřady...),   přidávalo   i   přátelství  
a   víra   v   to,   že   můžeme   kraj   vést   dobře   a   pomáhat   tak   střediskům   a   okresům.   V   posledním  
období   převládá   přátelství.   V   týmu   jsme   se   znali,   obměna   byla   minimální   a   spolu   nás   to   bavilo.  
Zároveň   úročíme   zkušenosti   z   minulých   let   a   vše   jde   trochu   snáz.  
 
Napo   
(2   volební   období:   1.   -   zpravodaj   pro   projekty   a   akce;   2.   -   místopředseda)  

● chtěl   jsem   zkusit   i   jiné   skautské   prostředí   než   středisko,   okres  
● poznal   jsem   nové   lidi   a   rozšířil   si   skautské   obzory  
● jako   místopředseda   jsem   si   vyzkoušel   práci   s   velkým   týmem   lidí   (radou)   -   její   řízení   a  

procesy   jsou   na   jiné   úrovni   než   u   běžného   střediska  
● jako   projektový   zpravodaj   jsem   organizoval/zastřešoval   akce   velké   krajské   akce,   mám  

krásné   vzpomínky   na   krajské   kolo   SZ   „Woodstock“   nebo   Betlémská   světla  
● grantová   agenda   mi   umožnila   pomáhat   střediskům   lety   nabytými   zkušenostmi  
● kraj   Praha   má   velké   možnosti   –   hodně   skautů   na   relativně   malé   ploše,   jen   ji   využít   😊  
● kraj   má   určité   slovo   i   vůči   ústředním   orgánům,   lze   některé   věci   lépe   formovat   než  

zezdola  
 
Kl  
(2   volební   období:   1.   -   zpravodaj   vzdělávání;   2.   -   místopředsedkyně)  

● Možnost   posouvat   věci  
● Nadhled   a   nový   náhled   na   činnost   Junáka   -   setkávání   se   s   různými   pohledy   na  

fungování   oddílů   a   jednotek  
● Vyšší   OJ,   ale   ještě   to   není   “anonymní”   poradní   orgán   jako   náčelnictvo   (bližší   vazby,  

týmovost)  
● Pokud   energie   a   chuť,   možnost   dělat   aktivity   a   projekty   rozvojové   a   Praze   pomáhající  

(pole   působnosti   je   velmi   široké)  
 
David  



(3   volební   období:   1.   a   2.   a   3.   -   hospodář;   2.   -   místopředseda)  

● Proč  
○ Byl   jsem   předsedou   okresu   více   než   10   let   a   cítil   jsem   se   vyhořelý,   okresu   jsem  

již   nedával   žádné   podněty.  
○ Nabídl   jsem   se   pražské   radě   na   pozici   hospodáře   jednak   proto,   že   ekonomickou  

oblast   bylo   v   tehdejší   situaci   snadné   posunout   a   lépe   nastavit.   Druhým   podnětem  
byla   vidina   prostě   jiné   práce.  

● Co  
○ Úplně   nejdřív   jsem   byl   nadšený   z   týmu,   ve   kterém   jsem   se   ocitl.   Tak   otevřené,  

konstruktivní   a   nadšené   prostředí   jsem   do   té   doby,   myslím,   nezažil   ani   v   práci.  
Velmi   jsem   usiloval   o   to,   být   platným   členem   takového   uskupení.   Nakonec   jsem  
zažil   postupně   tři   různé   tvary   týmu   a   musím   konstatovat,   že   prvotní   dojem   z  
inspirativního   a   intelektuálně   skvělého   společenství   nikdy   nevyprchal.  

○ Zpětně   hodnotím,   že   jsem   se   v   krajské   radě   nejvíc   naučil   respektu   k   odlišným  
názorům   a   úctě   k   lidem,   kterým   na   první   pohled   nerozumím.   Začal   jsem   také  
vnímat   širší   souvislosti   hodnot,   které   jsem   do   té   doby   měl   úzce   pojaté.  

● Příště  
○ Myslím,   že   nejzajímavější   na   činnosti   hospodářského   zpravodaje   kraje   je  

příležitost   dotknout   se   důležitých   a   pro   život   skautských   jednotek   zcela  
zásadních   jevů.   Mít   možnost   je   pozitivně   ovlivnit.   Pokud   někdo   uvažuje   o   práci  
finančního   ředitele,   zde   si   ji   může   vyzkoušet.  

 
Bobr  
(1   volební   období:   organizační   zpravodaj)  

● Mám   rád   sněmové   procesy,   tak   jsem   si   říkal,   že   bych   se   mohl   podílet   na   nějaké  
přípravě.  

● Na   předchozím   sněmu   jsem   viděl,   kdo   byli   ti   zvolení,   tak   jsem   si   říkal,   že   bych   se   k   tak  
fajn   lidem   mohl   pro   příští   období   přidat.  

● Práce   ve   středisku   mne   tolik   nenaplňovala,   tak   jsem   chtěl   zkusit   něco   jiného.  
● Chtěl   jsem   nabrat   inspiraci,   jak   to   chodí   jinde.  

 
Juan  
(2   volební   období:   1.   a   2.   -   zpravodaj   pro   výchovu   a   vzdělávání)  

Chtěl   jsem   podpořit   fungování   PRJ.   Chápu   ho   totiž   jako   důležitý   článek   pro   koordinaci   hnutí.  
Zažil   jsem   předchozí   radu,   viděl   jsem,   že   byla   užitečná   a   chtěl   jsem   být   součástí   takového  
užitečného   orgánu.   Protože   jsem   předpokládal,   že   ta   nastávající,   kam   jsem   se   hlásil   bude  
užitečná   přinejmenším   stejně.   A   bylo   to   tak.  

A   to   je   první   věc,   ze   které   mám   dobrý   pocit.   Další   věc   je   to,   že   mi   členství   v   PRJ   zase   rozšířilo  
obzory.   Poznal   jsem   spoustu   dalších   skautů,   poznal   jsem   spoustu   dalších   skautských   prostředí,  



další   „problematiku“   života   skautů,   zajímavé   pohledy   na   různé   záležitosti.   Hrozně   mě   to   naučilo,  
takže   si   myslím,   že   jsem   teď   ještě   zkušenější   a   schopnější   než   na   začátku.  
Pravda   trošku   unavenější,   než   dříve   ale   zase   jsem   se   rozhodně   nestihl   nudit.  
  
A   taky   doufám,   že   jsem   někoho   ovlivnil,   že   se   nebude   bát   námahy   a   půjde   pro   skauting   dělat  
něco   užitečného.    A   právě   v   tom,   že   jeho   práce   bude   dávat   smysl,   pro   něj   bude   ta   největší  
vnitřní   motivace.  
 
Moulin  
(2   volební   období:   organizační   zpravodaj)  

Proč   jde   člověk   do   PRJ?  
● Chce   poznat,   v   čem   je   to   jiné   než   středisko   nebo   okres  
● Chce   přípravu   pro   celostátní   působení   (třeba   NJ)  
● Chce   kontakty   jako   třeba   pravidelné   setkání   krajů   a   VRJ  
● Chce   řešit   problémy   tak,   aby   vyhovovaly   různým   lidem,   střediskům   a   okresům.   Chce   si  

rozšířit   obzory   o   tom   jak   skauting   různě   vypadá,   co   mají   různí   skauti   společného   a   čím  
se   liší.   

● Chce   řešit   konkrétní   problémy,   jako   nedostatek   některých   typů   vzdělávaček,   kritéria  
rozdělování   dotací,   technické   systémy   na   dotace   a   podobné   věci  

● Zajímají   ho   velké   akce  
● Chce   vědět,   co   se   kde   děje  
● Má   hrůzu   z   toho,   že   by   to   zas   fungovalo   jako   kdysi   nebo   jako   na   jiných   krajích  
● Přijde   mu   zajímavá   vize   -    http://vize.skauting.cz/  

 
Leia   
(úžasná   asistentka   týmu)  

● Změna   prostředí  
● Seberealizace  
● Nejsou   tu   děti   =>   nemusím   je   vést  
● Neřeší   se   tolik   kraviny  
● Větší   efektivita   než   u   oddílu  
● Junák   z   jiného   pohledu  
● Ti   hrozní   lidé,   co   vymýšlí   ty   strašné   změny   možná   až   tak   strašní   nejsou  
● Každý   měsíc   občerstvení   zdarma  
● Konečně   člověk   použije   aspoň   to,   co   se   naučil   na   čekatelkách  
● Můžu   dělat   administrativní   práci   a   to   je   super   :)  

http://vize.skauting.cz/

