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Zápis z jednání krajské rady dne 3. října 2016 

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00-20:06 

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

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně krajské rady), Jan Dočekal – Lupen (místopředseda krajské rady), Petr 

Brabec – Juan (zpravodaj pro výchovu), Dominik Bláha – Nik (zpravodaj pro rovering), Jan Petera – Slimák (Praha 2), 
Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), Ondřej Tesař - Bóža (Praha 4), Olga Šerclová – Hrabalka (Praha 7), Jiří Podval – Silák 

(Praha 8), Antonín Wagner – Racek (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10), Ondřej Přerovský – Lazebník 

(zpravodaj kmene dospělých) 

hosté: Dagmar Brabcová – Dáša 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Karamela         zapisující: Radka Kočová 

termín příští rady: 7. 11. 2016 v 18:00     Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 1 
2. Svojsíkův závod 1 
3. Projekt propagační kampaně 2 
4. Informace z NJ 3 
5. Projekt Poděkování 3 
6. Výsledky ze ZVaS 3 
7. Kolečko okresů, KD a VS 4 
8. Různé 4 

 

Úkoly: 

[29] Výkonný tým uspořádá výběrové řízení na organizátora Svojsíkova závodu. [09. 10. 2016] 

[30] Chobot zjistí, kdy mají vodní skauti volný víkend na Svojsíkův závod. [07. 11. 2016] 

[31] Karamela zkontroluje, jestli má Racek správný e-mail v konferenci. [20. 10. 2016] 

[32] Chobot se zjistí, zda by některý materiál PRJ mohl být uložen v klubovně Na Křížku. [07. 11. 2016] 

[33] Praha 4 a 6 zadají sněmy do Skaut-ISu. [30. 10. 2016] 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.  

2. Svojsíkův závod  

Karamela znovu otevřela diskuzi o organizaci Svojsíkova závodu. Rada má následující možnosti. Zachová stávající 

model, závod zorganizuje externista (dobrovolník či skupina, kterou by pořadatelství bavilo) nebo se budou okresy 
střídat v pořadatelství.  

Z diskuze: 
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 Silákovi přijde nesmyslné převádět odpovědnost na rotaci. Je to akce na pražské úrovni, tak by ji měla 

organizovat pražská rada. Domnívá se, že stávající model má smysl a pokračoval by v něm. Nepodařilo se 
všechny okresy dostatečně motivovat, ale můžeme na tom ještě zapracovat. Myslí si, že v tomto systému je 

potenciál.  

 Lupenovi se líbí, že tomu Silák chce dát ještě šanci. Domnívá se však, že kolečko by byla lepší varianta. Snažil 
by se lépe motivovat lidi, kteří závod budou organizovat. 

 Karamela by nejprve nabídla organizaci závodu jednotkám. V případě zachování současného modelu by stejně 

rada musela ve svých řadách najít šéfa, který by si vzal závod na starost. Přišlo by jí nejlepší, kdyby Svojsíkův 

závod uspořádaly dva okresy.  
 Silákovi se nelíbí přístup rady k závodu. Přistupujeme k tomu tak, že organizovat závod je nekomfortní a 

špatné.  

 Racek si myslí, že by bylo nejlepší, kdyby se závodu ujaly okresy. Rád by, aby se pražská rada účastnila, ale 

okres lépe zajistí lidi.  
 Lupen by si rozdělil nepříjemné kusy práce. Program by zařídil okres, část VT a asistentka. Jasně by ale 

definoval, co kdo by dělal.  

 Rumpálovi by se líbilo, kdyby závod zaštítila PRJ, pod ní by bylo kolečko a probíhala spolupráce.  

 Dáša neví, jestli bude okres schopen sehnat lidi a zároveň vymyslet program.   

 Lupen si myslí, že největší problém je sehnat lidi. Vymyslet program podle něj není tak obtížné. 

 Rumpál je toho názoru, že když z organizace okresy vynecháme, je dobré si položit otázku, zda je vůbec 

potřebujeme. Od toho okresy jsou, aby byly v kontaktu s jednotkami.  

 Chceme se vrátit ke kolečku s tím, že se někteří členové VT zapojí do organizace.  

 Lupen by nejprve hledal dobrovolníka a následně by udělal kolečko. Ptá se, jak to funguje u jiných krajů.  

 Karamela odpovídá, že u ostatních krajů je to různé. Někde se jim hlásí lidi (poptávají zájemce) a někde mají 

kolečko. O organizaci celostátního kola je zájem.  
 Slimák by chtěl, aby okresy věděly o organizaci co nejdříve, aby si mohly určit datum.  

 Do konce října se vyhlásí výběrové řízení.  

 Chobot by to potřeboval vědět ještě dříve.  

 Lazebník by stanovil tradiční datum. 

 Většinou závod bývá první týden v červnu, ale může se krýt např. s Obrokem.  

Usnesení 2016-17: 

Krajská rada Junáka vypisuje výběrové řízení na pořadatele Svojsíkova závodu. V případě, že se nikdo nepřihlásí, 

budou závod pořádat ve spolupráci dva okresy a zástupce výkonného týmu.  

Usnesení bylo přijato. Pro: 10 Proti: 1 Zdrželi se: 1 

 Silák vyzývá radu a VT, aby vymyslela pohnutky, proč by se měl někdo přihlásit. Nestačí schválit, že vypíšeme 

výběrové řízení, ale je třeba nabídnout dostatečnou motivaci. 

 VT upořádá výběrové řízení a bude ho propagovat.  

 Členové PRJ můžou posílat do příštího týdne podněty, jak lidi motivovat, aby Svojsíkův závod zorganizovali.  

 Bóža by garantoval finanční zajištění a také by mohl být nabídnut nárok na odměnu. 

Úkol: 

 Výkonný tým uspořádá výběrové řízení na organizátora Svojsíkova závodu. [09. 10. 2016] 

 Chobot zjistí, kdy mají vodní skauti volný víkend na Svojsíkův závod. [07. 11. 2016] 

3. Projekt propagační kampaně 

Kampaň proběhla za pomoci koordinátorky. Finanční prostředky nebyly vyčerpány. Kvůli volbám nebylo možné obsadit 
běžně dostupné plochy. Kromě propagačních plakátů jsme měli dvě inzerce v tisku (Respekt, Právo). Po celou dobu 

probíhala komunikace s ústředím. Příští rok by propagační kampaň měla být pod větší kontrolou PRJ. Závěrečná zpráva 

z tohoto projektu je přílohou zápisu.  

Z diskuze:  

 Rumpál si myslí, že vybraný tisk není naše cílová skupina.  
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 Lupen argumentuje tím, že to bylo hlavně kvůli finančním prostředkům. Inzerce v jiném tisku byla příliš drahá.   

 Dáša navrhuje příště inzerovat v radničních časopisech.  

 Lazebník se ptá, jak se liší naše kampaň od ústřední. Přijde mu, že na propagačních materiálech je málo 

informací o pražském kraji. Neví, jestli má kampaň správný model.  
 Lupen je toho názoru, že my organizujeme zaplnění plochy v regionu. Propagujeme globální skauting. Stejná 

reklama by mohla být i jinde. Cílem je tok informací o skautingu.  

 Lazebník neví, jestli je taková kampaň nutná.  

 Účel kampaně je viditelnost skautingu. Chceme podpořit vědomí, že skauti jsou v prostoru.  

 Kampaň není propojená s jednotkami a náborem. Jednotky si objednávají vlastní materiály. Příště by se měly 

dát materiály nabídnout. Jednotky by mohly dostat grafický model.  
 Dále se probíralo, jaké prostory jsou vhodné pro vystavění plakátů. Některým členům PRJ nepřijde čekárna u 

lékaře jako vhodné místo.  

 Lazebník si myslí, že plakáty jsou málo na začtení. 

 Lupen konstatuje, že čitelnost plakátů je většinou velice malá. Přijde mu, že na plakátu stačí pár řádků textu.  

Usnesení 2016-18: 

Krajská rada Junáka schvaluje závěrečnou zprávu propagační kampaně.  

Usnesení bylo přijato. Pro: 9 Proti: 0 Zdrželi se: 3 

4. Informace z NJ 

Lupen informoval dění na Náčelnictvu. Probíralo se zde i téma, jak mají být vodní skauti a Kmen dospělých zastoupeni 

v radách, o kterém jsme jednali v září. Náčelnictvo schválilo, že VS a KD mohou být členem rady, ale musí „projít“ 
sněmem. Pravděpodobně nejprve sněm řekne, jestli chce mít zástupce v radě a následně hlasuje o určitém člověku, 

kterého VS a KD dosadí. Detaily se stále řeší. Platnost tohoto ustanovení zatím není známa. Náčelnictvo pracovalo i 
s diskuzí a hlasováním kraje Praha jako pomůckou při jednání a naše minulá diskuze se tak vyplatila.   

Lupen uvítá další argumenty, které přednese na Náčelnictvu. Lazebník by otevřel diskuzi jinak. Myslí si, že není moc 
prostoru pro ty, kterých se to týká. Nebere se v potaz mezinárodní rozměr v oblasti kmene dospělých. Je zde také 

nekompabilita s řádem KD a mezeru najdeme také v kalendáři sněmů. 

5. Projekt Poděkování 

Poděkování bude letos organizovat Dáša. Datum akce je předběžně stanoven na 15. prosince 2016, může se ale kvůli 
prostorám změnit. Tento týden proběhne schůzka o místě v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

v Praze. Prostory jsou většinou drahé. Dáša uvítá další typy na místa nebo kontakty. Cena za pronájem by se měla 

pohybovat mezi 5 000 - 10 000,- a mělo by se tam vejít cca 60 lidí. Rumpál navrhuje Vládní salónek na Hlavním 
nádraží, Chobot Atrium, Lazebník Kostel sv. Anny (Pražská křižovatka). Další návrhy můžete zasílat Dáše nebo do 

kanceláře.  

Rozpočet je očekáván stejný jako minulý rok. Nepředpokládáme, že by byl tento roční nějak jiný. Členové PRJ si 

začnou rozmýšlet, kolik budou chtít pozvánek. Lupen by do letošního ročníku zakomponoval dotazník, abychom od 

hostů dostali zpětnou vazbu.  

Hrabalka pozve medailovou komisi. Současně je na Poděkování prostor udělit medaile A. B. Svojsíka, pokud by o to 

předsedové okresů stály. V tom případě je třeba zaslat návrhy co nejdříve.  

Usnesení 2016-19: 

Krajská rada Junáka jmenuje Dagmar Brabcovou – Dášu vedoucí akce Poděkování.  

Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

6. Výsledky ze ZVaS 

Naše světlušky Derwen - 5. středisko Modřany z Prahy 4 se umístily na 2. místě. Smečka vlčat Skokanů - 24. středisko 

Sever z Prahy 8 skončila na 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci kraje i okresu. 



Junák – český skaut, kraj Praha, z. s. 

Zápis z jednání krajské rady dne 3. 10. 2016 

4/5 

7. Kolečko okresů, KD a VS 

Karamela prosí jednotky, aby se vyjádřily s kým by v případě kolečka chtěly organizovat Svojsíkův závod.   

Praha 2 – Může spolupracovat s kýmkoli.  

Praha 3 – 28. října chodí členové na Vítkov, letos mají v tento termín i jiné akce. Prosí, jestli by nechtěl jít někdo 

z jiného okresu. Účastnit by se mělo 15 – 20 lidí. Na organizaci závodu nemají preferenci.  

Praha 4 – Proběhl kurz Šikovné ruce. Na spolupráci se poptá.  

Praha 7 – Probíhá revize obou jednotek a čeká na revizi okresu.  

Praha 8 – Na Svojsíkově závodu by spolupracovala s Prahou 6.  

Praha 9 – Nevadilo by jí spolupracovat s Prahou 5.  

Praha 10 – Nemají preferenci.   

8. Různé 

Rozdělení dotací – Silák se ptá okresáků, zda jejich okresy vědí, proč mají takto vysoké dotace. Jestli říkají okresům, 

že by mohly dostat více finančních prostředků, kdyby se například vzdělávali. Zda se dotační kritéria využívají a 

zapříčiňují zvýšení vzdělávání. Chobot se snaží dotační kritéria propagovat. Slimák si myslí, že dotace nejsou pro 
jednotky motivací. Kritérium pro získání peněz to není. Rumpál podotýká, že je to na jednotkách, zda jich využijí. Silák 

je toho názoru, že se nevyznáme ani v tabulce a pokud okresy s kritérii nepracují, není to v pořádku. Juan si myslí, že 
tomu nevěnujeme takovou pozornost. Slimák by toto téma řešil, až se budou rozebírat dotační kritéria. Podle Karamely 

je to nová věc k zamyšlení pro okresy, zda s tím nechtějí pracovat více.  

 
Web Prahy: Nik představil návrh nového pražského webu. Měl by být jednodušší a komfortnější. Chce vědět, jestli jde 

správným směrem.  

Připomínky jednotlivých členů PRJ: 

 Lazebníkovi se nelíbí logo v hlavičce, chybí mu tam celý název organizace, který není z loga patrný.  

 Nik argumentuje tím, že celý název bude v kontaktech a logem se organizace prezentuje.  

 Slimákovi přijde, že se jeví jako jiná organizace. 

 Lazebník navrhuje, aby v hlavičce byl znak a celý název.   

 Hlavička se dále bude probírat na příští radě PRJ za přítomnosti Lupena, který umí vysvětlit důvody volby loga 

a další souvislosti. 
 Cílovou skupinou webu jsou činovníci z Prahy.  

 Rumpál by uvítal kolonku hledání.  

 Lazebníkovi přijde, že záložka vize je zastrčená.  

 Někteří členové PRJ se shodli, že „úvod“ by se mohl jmenovat „aktuality“ nebo „novinky“. 

 Dáša by dala do úvodu informace o pražském skautském kraji.  

 Ještě by měla proběhnout diskuze o přihlašování a přidávání příspěvků.  

 V záložce kontakt by mohlo být přesměrování rodičů na web skaut.cz .  

 Nik s Lupenem se budou dále zabývat grafikou stránky.  

Materiál PRJ – Rumpál navrhuje, aby se těžký materiál PRJ (chobotnice), uskladnil na nějakém lépe dostupném 

místě. U kanceláře PRJ se špatně parkuje a je obtížné těžké věci vozit MHD. Chobot se zeptá na klubovnu Na Křížku.   

Jídlo na pražský sněm – Racek ho dojednal. Děkujeme. 

Sněmy - Praha 4, 6 nemají zadaný sněm ve Skaut-ISu. Členové VT navštíví sněmy okresů.  Kmen dospělých má 

celostátní sněm 21. října v Šumperku.   

Projekt Skauting ve třetím odboji – Se bude rozebírat na příštím jednání PRJ po projednání VT.   

Úkol: 

 Karamela zkontroluje, jestli má Racek správný e-mail v konferenci. [20. 10. 2016] 
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 Chobot se zjistí, zda by některý materiál PRJ mohl být uložen v klubovně Na Křížku. [07. 11. 2016] 

 Praha 4 a 6 zadají sněmy do Skaut-ISu. [30. 10. 2016] 

 

Zapsala: Radka Kočová         Schválila: Hana Bejčková 


