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Zápis z jednání krajské rady dne 1. února 2016 

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00-19:50 

přítomni podle prezenční listiny – členové krajské rady (s právem hlasovat): 

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), Jan Křivan - Zilvar (Praha 8), Antonín Wagner – Racek (Praha 9), Martin 
Adámek – Rumpál (Praha 10), Miroslav Hlaváč (zpravodaj kmene dospělých) 

hosté: Renata Farkašová 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Lupen         zapisující: Radka Kočová 

termín příští rady: 7. 3. 2016 v 18:00     Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 1 
1. Dotační vyhláška 2016/2 2 
2. Zhodnocení Brd 2 
3. Valný sněm Junáka v Praze 2 
4. Vyúčtování grantů 3 
5. Výjezdního zasedání 3 
6. Registrace 4 
7. Poděkování 2015 4 
8. Kolečko okresů 4 
9. Různé 4 

 

Úkoly: 
[5] Jednotky zašlou nevyčerpané finanční prostředky grantů MHMP kraji. [15. 2. 2016] 

[5] David informuje správce stránek vyúčtování MHMP o možných zlepšení. [15. 2. 2016] 

[10] Hrabalka zpracuje a pošle návrhy na ocenění. [15. 2. 2016] 

[10] Karamela vyhlásí elektronické hlasování o medailích sv. Jiřího. [25. 2. 2016] 

 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. 
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1. Dotační vyhláška 2016/2 

Moulin představil dotační vyhlášku 2016/2. Od předem zaslané verze jsou v ní drobné změny: nejzazší termín 

vyúčtování se změnil z 15. na 10. 12., což vychází požadavku směrnice ústředí na termín vyúčtování. Druhou úpravou 
je, že přílohou jsou vždy stejné formuláře bez ohledu na délku kurzu.  

Vyhláška reflektuje záměr rady dotovat i kratší kurzy až částkou 70 Kč, tedy aby se pravidla dotace na rádcovské kurzy 
pražské jednotky víceméně neměnila. O tom, který typ dotace bude na akci použitý, se rozhodne až podle potřeb kraje 

– jednotky odevzdávají stejné formuláře pro vyúčtování bez ohledu na rozsah akce. U kurzů nesplňující ústřední 
směrnici (méně než 6 dnů, vedoucí nemá VZ, méně než 12 osob ve věku 12- 17 let) rozhodnou o výši dotace výchovní 

zpravodajové.  

Chobot se ptá, jaký může být časový rozestup víkendů, ve kterých se bude rádcovský kurz konat, aby splnil ústřední 
vyhlášku a trval minimálně 6 dní. David vysvětluje, že kurz se musí konat v jenom kalendářním roce a pro stejný tým 

účastníků. 

David apeluje, aby jednotky více pořádaly rádcovské kurzy.  

Vyhlášku 2016/2 naleznete zde. 

Usnesení 2016-03: 

Krajská rada Junáka schvaluje vyhlášku 2016/2 o dotacích na rádcovské kurzy a další projekty v předloženém znění.  

Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

2. Zhodnocení Brd 

Napoleon zhodnotil Brdy jako podařené. Proběhly v mrazivém počasí za hojné účasti. Zima způsobila zpoždění vlaku, 
za což se omlouvá. Na akci bylo jako vždy skvělé občerstvení, za které patří dík středisku Athabaska. Dále děkuje 

jednotce Ostříž za stožár, Chobotovi za troubení a Nashvillovi za proslov. V letošním roce se nepodařilo zajistit aktivity 
na Kytínské louce. Soutěž o nejhezčí Brděnku bude spuštěna během února. 

David děkuje Napoleonovi, za organizaci akce, která byla dobře připravena. Slimák konstatuje, že nebylo moc slyšet. 
Navrhuje, použít například megafon. Napoleon to pro příště zváží, ale osobně s tím moc nesympatizuje. Je zvykem, že 

se akce dělá bez aparatury. 

Příští rok se Přechod Brd uskuteční v sobotu 28. 1. 2017. 

3. Valný sněm Junáka v Praze 

Skupina lidí by ráda pořádala sněm pod Prahou. Cítíme, že bychom si pořadatelství měli vzít pod záštitu. Akci chceme 

mít pod kontrolou.  

Renča představuje projekt VSJ v Praze. Záměrem akce je uspořádat v Praze Valný sněm Junáka, na který se bude 
vzpomínat v dobrém. Bude na hezkém místě, dobře vymyšlený, uživatelsky příjemný a ekologicky šetrný. Před 

domluvené prostory jsou na Právnické fakultě UK, kde bývá Mikulášský seminář. Ubytování se shání. Mělo by být 
vzdálené maximálně půl hodiny cesty od PF. Jednou z variant je ubytování na internátě. Renča s Lupenem se shoduje, 

že by bylo dobré mít třetí možnost a to přespání u kamaráda. Jídlo by bylo zařízené v menze právnické fakulty.  

Ústředí bude příští týden vybírat organizátora VSJ. Proti Praze stojí pravděpodobně dalších 5 kandidátů.  

Davida by zajímalo, jak se shání tým lidi na úklid a další práce. V Praze by mohl být problém sehnat dobrovolníky. 

Organizátoři mají domluvený RK Polen, který má kolem 45 lidí a je ochotný pomáhat. Tým je z různých jednotek, takže 
jim také pomohou jejich členové. Jeden z členů týmu Tomáš Kozel pomáhá s organizací hlavně teď, před sněmem 

nebude mít čas.  

Veškeré papírovaní (smlouvy apod.) a financování (rozpočet, poplatky apod.) jde přes KÚJ. Pražskou radu prosí o 

záštitu a supervizi. Byli by rádi, kdyby Praha nabídla konzultanta, který byl na některých sněmech. Nikdo z rady sice 

valný sněm zatím neorganizoval, ale i tak nabízí pomoc.  

 

http://praha.skauting.cz/organizace/dokumenty/
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Dále proběhla diskuze o termínu. Pražský kraj zatím nemá žádnou preferenci, jen by sněm měl být mimo jarní 
prázdniny.  

Renča bude radu informovat o průběhu příprav.  

 

Usnesení 2016-04: 

Pražská rada sympatizuje s pořádáním VSJ v Praze a vyjadřuje záštitu projektu, předloženém šéfkou vznikajícího 

organizačního týmu Renčnou Farkašovou. 

Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

4. Vyúčtování grantů 

Všechna vyúčtování byla odevzdána na MHMP.  

Vracíme 405 676,- z 5 899 500,-. Jedna jednotka chtěla opravit chybu po termínu, to však již nejspíš není možné. 

Zilvar podotýká, že se vyúčtování mohlo odevzdat i 1. 2., jelikož poslední den v měsíci vychází na neděli. Je to prý 
v zákoně. David si myslí, že by to nebylo možné a nerad by se pak dohadoval s magistrátem. David doufá, že 

magistrát uzná i nižší částky na osoboden, než 40 Kč, které se ve vyúčtování objevují. V opačném případě budou 

muset jednotky vyúčtování přepracovat.  

Prosíme, aby jednotky co nejdříve zaslaly peníze, které vrací. 

Praha 8 by pro příště v systému zlepšila, aby jednotky viděly v detailním přehledu, kolik se vrací. David si myslí, že je 
to dobrý podnět na zlepšení. Dále by Praha 8 změnila termín pro odevzdání, přijde jim zbytečně brzy. Posunula by ho o 

týden déle. Po Vánocích mají jednotky málo času.   

Následně proběhla diskuse o roli okresu při odevzdávání grantů. 

Osobní zapojení jednotlivých členů: 

 Zilvar si myslí, že tam role okresu chybí. Přišlo by mu dobré, kdyby byl termín pro okres a následně pro kraj. 

 Rocky je toho názoru, že si každý okres může pro své jednotky termín posunout. Praha 4 to tak dělá.  

 Chobot si myslí, že jednotky můžou začít s vyúčtování již v listopadu. Potom by to měly stihnout do termínu 

vyúčtovat.  
 Hrabalka a Mirek se shodují, že je samozřejmostí, aby okresy kontrolovaly vyúčtování svých jednotek.  

 Juan sdílí Rockyho názor. Nikdo nebere okresům možnost, posunou termín pro své jednotky.  

 David podotýká, že sběrný systém je založen už od října i s popsanou metodikou a okresy mají možnost se do 

systému kdykoli podívat. Systém se oproti minulým rokům výrazně zlepšil.  

 Podle Napoleona nejde vyúčtování dělat o moc dřív. Je třeba vyúčtování tvořit jako celek a mít u toho všechny 

podklady.  

Tato diskuse se bude dále řešit na výjezdním zasedání nebo na radě PRJ, kde se tímto tématem budeme zabývat.  

Úkol: 

 Jednotky zašlou nevyčerpané finanční prostředky grantů MHMP kraji. [15. 2. 2016] 

 David informuje správce stránek vyúčtování MHMP o možných zlepšení. [15. 2. 2016] 

5. Výjezdního zasedání 

Termín výjezdního zasedání je 1. - 3. dubna 2016. Členové PRJ navrhují na zasedání probírat dotační vyhlášku, VSJ, 
praktické fungování rady, ohlédnutí za 3 roky, ZVaS, formát akce, vozík, znak a logo Prahy. 

Janině přijde formát akce v pořádku. Davidovi si myslí, že na výjezdní zasedání nejezdí členové mimo PRJ, protože 
technická témata nezískala pozornost.   

Lupen vznesl dotaz na okresy, jak vidí svou budoucnost. Zda chtějí ve vedení pokračovat nebo by ho rádi předali. 

Pokud by chtěl někdo končit, může se přidat k PRJ. Výkonný tým o budoucnosti přemýšlí a práce je zatím baví.  
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Vyjádření jednotlivých členů k dotazu Lupena: 

 

Praha 2 – Řekne až na výjezdním zasedání. 

Praha 3 – Nebude na zasedání. Pokud by se někdo našel, nebránili by se změně vedení. Chobot je ve funkci, aby okres 
nezanikl.  

Praha 4 – Bude o změně vedení vyjednávat v létě. 

Praha 5 – Prozradí až na víkendu. 

Praha 7 – Vedení se zatím měnit nebude.  

Praha 8 – Vedení odchází, kvůli dynamice odchodu. Zatím nemají nástupce. 

Praha 9 - Racek nadále pokračovat nebude. 

Praha 10 - Nebude na zasedání. Nejdříve si toto téma proberou interně. Rumpál by nerad vedl okres až do důchodu.  

Děkujeme všem za vyjádření.  

Poznámka k datu sněmu. Mirek bude v lednu a únoru pryč.  

6. Registrace 

Moulin představil aktuální stav registrace středisek, která měla termín pro odevzdání 31. ledna. Jednotky, které 
registraci ještě neodevzdaly, by tak měly co nejdříve učinit. Nyní zbývá asi 7 - 8 středisek.  

Slimákovi připadá nápověda ve skaut-is nepřehledná a dlouhá. Dal by k registraci odkaz na článek, kde by byly 
nejčastější problémy popsány jednodušeji. 

Skaut-is také nekontroluje věk. Dovolí nezletilým dávat funkce, které mít nemohou.   

Spousta lidí si pořizovala členské karty, u kterých by rada také uvítala lepší nápovědy. Problémy nastávaly hlavně u 
nahrávání fotek. Systém nefunguje dobře. Psal, že fotka má špatnou výšku a šířku, i když byla špatná kvalita.  

7. Poděkování 2015 

David představil vyúčtování Poděkování. Celkem vyšlo na 22 122 Kč a nejdražší položkou bylo občerstvení: 

 Občerstvení: 19334,- 

 Kapela:   2000,- 

 Materiál    788,- 

8. Kolečko okresů 

Praha 2 - Pořádala seminář ELŠ, který byl velmi úspěšný. Účastnilo se ho kolem 400 lidí. Navštívili ho hodnotní hosté 

a byla vybrána pěkná témata. Jsou rádi, že má akce dlouholetou tradici. Záznamy z přednášek naleznete na webu. 

Skautský ples byl taktéž povedený. Měl nádhernou zimní atmosféru.  

Praha 3 – Proběhl závod Prahou plnou strašidel. Pořádá okresní rádcovský kurz a je na něj přihlášeno 25 účastníků. 

Praha 4 – Středisko Paprsek má nového vůdce. Uspořádali seminář o pořádání sněmů. 

Praha 7- Hrabalka přijímá do 13. března přihlášky na Květinový den 2016, který se letos uskuteční 11. května. 

9. Různé   

Napoleon informoval o závodu vlčat a světlušek. Organizační tým má čtyři členy Václava z Prahy 5, Siláka, Napa, Dášu 

(manželka Juana). Tým bude mít první schůzku. Pravděpodobně se bude závod konat v Kunratickém lese a tématem 
by měli být Mimoni.  

http://els.skauting.cz/knihovna/
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Hrabalka má 9 návrhů na medaile. Návrhy zpracuje a pošle radě. Členové vyjádří své připomínky k návrhům na 
medaile sv. Jiřího. Potom proběhne elektronické hlasování o medailích sv. Jiřího, které musí být odhlasovány do konce 

měsíce. 

Ostatní návrhy se budou řešit na březnové radě.  

Úkol: 

 Hrabalka zpracuje a pošle návrhy na ocenění. [15. 2. 2016] 

 Karamela vyhlásí elektronické hlasování o medailích sv. Jiřího. [25. 2. 2016] 

 

Zapsala: Radka Kočová          Schválil: David Černý 


