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Zápis z jednání krajské rady dne 4. ledna 2016 

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 krajské rady), David Černý (místopředseda krajské rady), Jan Dočekal – 

Lupen (místopředseda krajské rady), Petr Brabec – Juan (zpravodaj pro výchovu), Klára Škvorová – Kl (zpravodajka 
pro výchovu), Lukáš Pechoušek – Napoleon (zpravodaj pro projekty), František Šereda – Moulin (organizační 

zpravodaj), Dominik Bláha – Nik (zpravodaj pro rovering), Jan Petera -  Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 

3), Jan Peroutka - Rocky (Praha 4), Jana Klokočníková - Janina (Prahy 5), Olga Šerclová – Hrabalka (Praha 7), Jiří 
Podval – Silák (Praha 8), Antonín Wagner – Racek (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10). 

hosté:  

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Karamela        zapisující: Radka Kočová 

termín příští rady: 1. 2. 2016 v 18:00      Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 1 
2. Brdy 2 
3. Hodnocení Poděkování 2015 2 
4. Dotační vyhlášky 2 
5. Vyúčtování grantů 3 
6. Hodnocení Betlémské světla 4 
7. Výjezdní zasedání pražské rady 4 
8. Kolečko okresů 4 
9. Různé 4 

 

Úkoly: 

[3] Karamela napíše závěrečnou zprávu z Poděkování 2015. [1. 2. 2016] 

[4] Jednotky se zeptají na obvodech, co si o nové dotaci na podporu rádcovských kurzů myslí – ev. jakou by ony 

přijaly variantu. [1. 2. 2016] 

[5] Jednotky elektronicky odevzdají vyúčtování grantů MHMP. [24. 1. 2016] 

[7] Lupen připraví hlasování o termínu výjezdního zasedání [5. 1. 2016], okresy jej vyplní. [18. 1. 2016] 

 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
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2. Brdy  

Napoleon představil projekt Zimní přechod Brd 2016. Akce se bude konat 23. ledna na Kytínské louce. Na programu se 
v zásadě nic nemění. Posílen bude vlak Os 2053 (linka S80), který odjíždí v 9:00 z nádraží Praha – Vršovice do 

Mníšku pod Brdy (v Praze dále staví na zastávkách Kačerov, Krč, Braník. Modřany, Komořany a Zbraslav) s dojezdem 
do Mníšku pod Brdy v cca 10.02; z důvodu výluky na trati 210 – Praha – Vrané nad Vltavou – Čerčany/Dobříš (linky 

S8 a S80) v úseku Praha hl.n. – Praha-Vršovice (oprava tunelu) od 16. ledna 2016 do 14. února 2016 nebude možné 

jet přímo z Prahy hl.n. Bude zajištěno tradiční občerstvení a ve 13:00 proběhne společný nástup. Na akci si 
pravděpodobně vypůjčíme skládací stožár. Další informace naleznete na webu.  

3. Hodnocení Poděkování 2015 

Karamela poděkovala všem za jejich účast na Poděkování 2015. Jednotlivé okresy hodnotí akci takto: 

 
Praha 4 – Přišlo jim, že prostory z minulých let měly lepší atmosféru. Někteří jejich členové se poprvé podívali do 

skautského institutu. To berou jako pozitivum.  

Praha 7 – Nelíbil se jim vchod do institutu. Předešlé ročníky byly podle nich důstojnější.  

Praha 8 – Místo se jim líbilo. Přijde jim jako sympatická levnější varianta.  

Praha 9 – Líbilo se.  

Praha 10 – Místo jim přišlo chaotické. 

Lupenovi přišlo Poděkování dobře organizačně zvládnuté. V příštích letech by uvažoval o změně jeho konceptu. Udělal 
by ho méně oficiální, nemusel by to být společenský večer. David by každý rok měnil prostory pro Poděkování. 

Karamele se líbí, že děkuje výkonný tým i okresy. Napoleonovi se zdál institut jako snadnější varianta na organizaci.  

Úkol: 

 Karamela napíše závěrečnou zprávu z Poděkování 2015. [1. 2. 2016] 

4. Dotační vyhlášky 

Vyhláška 2016/01 je připravena ke schválení. Navazuje na směrnici ústředí a od loňského roku se moc nezměnila. 

Praha 8 přichází s protinávrhem. Chce změnit motivační kritéria z 66% a 34% na 100% a 0%. Davidovi to připadá jako 
zásadní změna, která napadá celou vyhlášku. Rumpál chce hlasovat, minulou krajskou radu se o tomto tématu dlouze 

diskutovalo. Lupen by chvíli diskutoval a potom hlasoval. David navrhuje hlasování o tom, zda se bude o vyhlášce 
hlasovat nebo diskutovat.  

Návrh usnesení: 

Kdo je pro, aby se zhruba 10 min. o vyhlášce 2016/1 diskutovalo. 

Návrh nebyl přijat. Pro: 3, proti: 5, zdržel se: 7 

 

Usnesení 2016-01: 

Kdo je pro, aby se o vyhlášce 2016/1 vzápětí hlasovalo. 

Návrh byl přijat. Pro: 14, proti: 0, zdržel se: 1 

 

Návrh usnesení: 

Krajská rada Junáka souhlasí se změnou motivačních kritérií ve vyhlášce 2016/1 na 100% a 0%. 

Návrh nebyl přijat. Pro: 1, proti: 11, zdržel se: 3 

 

http://praha.skauting.cz/zpravodajstvi/366-zimni-prechod-brd-2016/
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Usnesení 2016-02: 

Krajská rada Junáka schvaluje představenou vyhlášku 2016/1. 

Návrh byl přijat. Pro: 11, proti: 1, zdržel se: 3 

Moulin informoval o vyhlášce 2016/2 – na podporu rádcovských kurzů a ostatních, která se trochu zkomplikovala. 
Ústředí přichází s novou dotací na podporu RK. Její pravidla jsou přísnější a některé kurzy by dotaci nedostaly. Hlavní 

změnou je, že kurz musí trvat minimálně 6 dní. Pokud bude podmínka splněna, dostane kurz příspěvek na člena 70,-
/den. V opačném případě bude dotace na člena 40,-/den. Pražská rada má dvě možnosti, buď vyhlášku ústředí 

podpoří,nebo se jí nebude řídit a  podpoří všechny kurzy stejně.  

 

Osobní zapojení jednotlivých členů: 

 Rumpál si myslí, že důležitou otázkou je, jestli se ústředí snaží zavést definici rádcovský kurzů nebo stanovuje 

jen podmínky.  

 Kl a Juan se shodují, že ústředí jen stanovuje podmínky na podporu kurzů.  

 Slimák se ptá, kolik kurzů podmínku nesplňuje.  

 Kl objasňuje, že by se to týkalo jen několika pražských kurzů. 

 Rocky má třetí variantu. Těm, kteří podmínku splňují, by dal 70,- a ostatním maximálně 70,-. Rozhodnutí o výši 

jejich dotace by nechal na zpravodajích.  

 David by byl nerad, kdyby se na kurzy používaly dva zdroje. Přijde mu to komplikované a mohlo by to narušit 

systém. Jedna akce nemůže být dotována ze dvou zdrojů. 

 Slimák by se to vyřešil co nejjednodušeji a podpořil by vyhlášku ústředí.  

 Napoleon chce, aby všechny kurzy byly podporovány stejně.  

 David se přiklání k vyhlášce od ústředí.  

 Lupen by zachoval současnou podporu a všem dával dotaci 70,- na osobu/den. 

Orientační hlasování: 

Kdo je pro, aby se navzdory ústředí dávala dotace 70,- a maximálně 70,- pro kurzy, kteří podmínku nesplní. 

Pro: 11, proti: 0, zdržel se: 4 

Do schválení vyhlášky 2016/2 bude platit stará vyhláška 2015/2. Byl sestaven tým, který se vyhláškou bude dále 

zabývat. Do skupiny se přihlásil David, Moulin a Kl.   

Úkol: 

 Jednotky se zeptají na obvodech, co si o nové dotaci na podporu rádcovských kurzů myslí – ev. jakou by ony 

přijaly variantu. [1. 2. 2016] 

5. Vyúčtování grantů 

David připomněl, že odevzdávání vyúčtování grantů MHMP probíhá elektronicky. Pokyny a tipy k vyúčtování dotací jsou 
uvedeny v článku na webu PRJ. Vyúčtování grantů je nutné zaslat nejpozději do 24. 1. 2016. Vyúčtování zaslaná do 

13. 1. projde kancelář PRJ a v případě zjevných nepřesností nebo dalších postřehů uvědomí jednotku. 

Úkol: 

 Jednotky elektronicky odevzdají vyúčtování grantů MHMP. [24. 1. 2016] 

http://praha.skauting.cz/zpravodajstvi/362-vyuctovani-grantu-mhmp-roku-2015/
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6. Hodnocení Betlémské světla 

Napoleon shrnul všechny aktivity, které proběhly v rámci předávání Betlémského světla. Akce proběhla bez komplikací. 

Teplé počasí přilákalo na akci spoustu lidí. Rozpočet akce byl zhruba dodržen. Poděkování patří Rakovi z Prahy 2, který 
přivezl Betlémské světlo. Předání světla v katedrále se moc povedlo. Děvčata z Prahy 6 přišla v květinových věncích, 

které pozvedly atmosféru. Změny v moderování se podařilo bez větších komplikací vyřešit. Do katedrály dorazila i paní 
primátorka.  

Rumpál zhodnotil Betlémskou loď, která byla atraktivní hlavně pro děti. Půjčené byly dvě lodě. Přijela se podívat i 
televize a Rumpál měl živý výstup na rádiu Impuls. Akce by však měla začínat dřív a na programu by se také mohly 

objevit projížďky lodí. Pro příští rok by ještě Rumpál udělal limitovanou edici pohledů u Betlémské pošty.  

Betlémská tramvaj měla dva vagóny. Juan ji zhodnotil jako povedenou, byla v podobném duchu jako loni. Letos se do 
tramvaje lépe nastupovalo. Malou komplikací bylo, že v ní chyběla ozvučovací aparatura. Trochu se prodražila výzdoba 

druhého vozu. Juan si myslí, že bylo o něco více lidí než v loni. Příště by pozměnil trasu tramvaje.  

Lupen vznesl dotaz, jestli akce nepostrádá původní kouzlo a to, že obyčejní lidé nosí Betlémské světlo obyčejným 

lidem. Napoleon mu vysvětlil, že se pořádají i jiné malé akce, které ale nejsou tak medializované.  

Krajská rada Junáka děkuje všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci této akce.  

7. Výjezdní zasedání pražské rady 

Lupen se ptal, zda chtějí členové rady, aby se uspořádalo výjezdního zasedání. Silák je pro. Rocky byl zklamán loňským 

výjezdním zasedáním, protože na něj dorazilo málo lidí. Určitě by ho letos udělal a těší se na něj. Výjezdní zasedání 

bude tedy na jaře v blízkosti Prahy. Zváni budou i členové okresů, kteří nejsou v krajské radě. Hrabalka upozornila, aby 
se zasedání nekrylo s jarními prázdninami nebo Velikonocemi.   

Úkol: 

 Lupen připraví hlasování o termínu výjezdního zasedání [5. 1. 2016], okresy jej vyplní. [18. 1. 2016] 

8. Kolečko okresů 

Praha 2 – V lednu pořádá skautský ples a seminář ELŠ. Lístky na ples jsou vyprodány. 

Praha 3 - Bude pořádat Rádcovský kurz.  Webové stránky závodu Prahou plnou strašidel už fungují. Skautské 

základně Křížek přidělil magistrát číslo popisné. 

Praha 4 – Pořádá seminář o pořádání sněmů.  

Praha 7 – Se bude snažit dotáhnout všechny nevyřešené věci do konce.  

9. Různé 

Organizátorkou závodu vlčat a světlušek bude Dáša. Jeho příprava je na dobré cestě. Zatím se předpokládá, že to bude 
jednodenní akce.  

David informoval o majetku, který pořídila pražská rada. Je jím Plackovač s matricí a vyřezávačkou na 58mm, projektor 
s krátkou projekční vzdáleností a osvětlení (2x 500W) na Perplex a podobné akce. Materiál byl zaplacen ze zbytku 

peněz z Miquiku. Jednotky si ho budou moci vypůjčit. Na webu PRJ budou zveřejněny informace k jednotlivým 

materiálům.  
 

Zapsala: Radka Kočová          Schválil: David Černý  


