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Zápis z jednání krajské rady dne 7. listopadu 2016 

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00-20:45 

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), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), 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), Ondřej Přerovský – Lazebník (zpravodaj kmene dospělých) 

hosté: Dagmar Brabcová – Dáša 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Karamela         zapisující: Radka Kočová 

termín příští rady: 5. 12. 2016 v 18:00     Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 1 
2. Svojsíkův závod 2 
3. Dotace 2 
4. Setkání hospodářů a vedoucích středisek 2 
5. Web 2 
6. Projekt Poděkování 4 
7. Předsněmová diskuze 4 
8. Kolečko okresů, KD a VS 5 
9. Různé 5 

 

Úkoly: 

[34] Ráďa pošle Rackovi zápisy z předchozích rad. [15. 11. 2016] 

[35] Jednotky elektronicky odevzdají vyúčtování dotací MŠMT. [27. 11. 2016] 

[36] Jednotky uzavřou tábory ve Skaut-ISu. [15. 11. 2016]  

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. Rackovi stále nechodí zápisy ani program. Výkonný tým uspořádal 
výběrové řízení na pořadatele SZ, ale nikdo neprojevil zájem. Chobot informoval, že v klubovně Na Křížku mají málo 

místa a raději by tam materiál PRJ neměli. Vodní skauti mají volný víkend na Svojsíkův závod 3. – 4. června 2017. 

Úkol: 

 Ráďa pošle Rackovi zápisy z předchozích rad. [15. 11. 2016] 
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2. Svojsíkův závod  

Výkonný tým uspořádal výběrové řízení na pořadatele SZ. Nikdo se bohužel neozval, proto se PRJ vrací ke kolečku 

okresů. Kolečko bude probíhat takto: Praha 3 a 4 uspořádají závod v roce 2017. Závod proběhne 3. – 4. 6. 2017. 

Další rok se stanou pořadateli Praha 2 a 10. V roce 2019 ho zorganizuje Praha 5 a 6. Jako poslední v řadě uspořádá 

závod Praha 8 a 9.  

Praze 8 nepřijde kolečko jako vhodné řešení. Raději by vylepšili aktuální model. Apeluje na okresy, aby k 

organizaci závodu zaujali pozitivní přístup. Je toho názoru, že každý systém selže, pokud okresy nebudou k závodům 
přistupovat zodpovědně. 

3. Dotace 

Vyúčtování dotací bude probíhat obdobným způsobem jako v roce 2015. Lehce pozměněné jsou formuláře, proto si na 

pražském webu stáhněte aktuální verze.  

Do 15. 11. střediska vyplní skutečnosti táborů ve Skaut-ISu. Do 27. 11. 2016 je třeba elektronicky odevzdat 

vyplněné formuláře vyúčtování provozních nákladů a akcí do sběrného systému. Do systému je možné nahrát jen 

jeden soubor, vyúčtování je tak třeba odevzdat jako jeden sešit „.xls“, složku „.zip“ apod. Po schválení elektronického 
vyúčtování jednotka neprodleně odevzdá vytištěné a řádně podepsané vyúčtování okresu. Pokyny k vyúčtování dotací 

jsou uvedeny v článku na webu PRJ. David prosí vedoucí okresů, aby dohlédli na včasné odevzdání dotací všech svých 
jednotek.  

Jednotky Vatra a Bílý Albatros odevzdají dotace pod okresem Praha 7.  

Úkoly: 

 Jednotky elektronicky odevzdají vyúčtování dotací MŠMT. [27. 11. 2016] 

 Jednotky uzavřou tábory ve Skaut-ISu. [15. 11. 2016]  

4. Setkání hospodářů a vedoucích středisek 

Karamela informovala o chystaných setkání nově zvolených vedoucích a hospodářů jednotek, na kterém by se měli 

vzájemně seznámit a dozvědět důležité informace do začátku funkce. Setkání vedoucích středisek proběhne 20. února 
2017 od 18:00 v nové zasedací místnosti na Senovážné nám. 24. Seminář pro hospodáře se uskuteční taktéž v nové 

zasedací místnosti 27. února 2017 od 18:00.  

Chobot dává návrh na uspořádání setkání členů revizní komise.  

5. Web – logo v hlavičce i obecně 

Na říjnové radě se PRJ zabývala novým pražským webem. Hlavním tématem byla hlavička stránek, někteří členové v ní 

nechtějí mít skautské logo. Karamela opět otevírá diskuzi na toto téma.  

Z diskuze: 

 Slimákovi se logo nelíbí, chybí mu v něm celý název organizace.  

 Lupen podotýká, že logo je obrázek, který má působit jednoduše a má jasně říct, kdo se pod ním podepsal. 

Pod slovem skaut je ještě místo na krátký dovětek. Z loga se však nesmí odebrat slovo skaut a nahradit ho 

například oficiálním názvem. Tím bychom porušili vnitřní reguli. Všechny způsoby, jak logo lze používat 
najdeme v manuálu.  

 Lazebník by v hlavičce uvítal znak s oficiálním názvem.  

 Davidovi nevadí, že tam není název celé organizace. Na žádných firemních stránkách není v hlavičce celý 

název, mají tam pouze loga. 

 Slimák si nemyslí, že bychom se měli srovnávat s jinými firmami. Přijde mu u logu nelogické slovo „Skaut“. 

 David je toho názoru, že by se PRJ neměla zabývat tím, zda je v logu správně použito slovo „Skaut“. Je to 
spíše otázka pro pracovní skupinu Junáka. Rada by se měla zabývat, zda ho chce mít v hlavničce svých stránek 

nebo ne.  

https://praha.skauting.cz/zpravodajstvi/386-vyuctovani-dotaci-roku-2016/
http://praha.skauting.cz/granty/dotace
https://praha.skauting.cz/zpravodajstvi/386-vyuctovani-dotaci-roku-2016/
http://logo.skauting.cz/doc/SKAUT_manual_26_9_2016.pdf
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 Karamela podotýká, že nevíme, co všechno zvažovala pracovní skupina, která se logem zabývala. Měli spoustu 

variant a podle Karamely se rozhodli správně. Přijde jí, že toto téma máme otevřít, protože budeme 
komunikovat s jednotkami a musíme jim to umět vysvětlit.  

 Lupen by o logu také diskutoval. Některé jednotky posílají toto téma na sněm. Pokud se PRJ nelíbí logo, dal by 

do hlavičky jen název organizace.  Můžeme si hlavičku udělat jakkoli.  
 Zilvar by logo použil a nic k němu nedoplňoval. Mohli bychom jít příkladem pro ostatní jednotky.  

 Napoleonovi nepřijde hlavička tak důležitá, raději by se věnoval technickým věcem.  

 Lazebník podotýká, že na minulé radě se řešili i jiné věci ohledně stránek jako např. Pro koho stránky budou? 

Zda bude dostatečně jasné, kam návštěvník přišel apod.  

 Lupen dále vysvětluje, že logo je nástroj, který můžeme používat na vnitřní i vnější identifikaci.  

 Slimák se ptá, proč tam nemůže být raději slovo „Junák“?  

 Lupen objasňuje, že se vedla široká debata na toto téma. Podle analýzy nás veřejnost zná jako skauty. Bez 

slova skaut jen málokdo pozná, komu logo patří.  

 Připomínky z minulé rady budou zohledněny při úpravě stránek.  

 Web chceme mít spíše interní, budou na něm vyhlášky a další dokumenty určené především pro pražské 

skauty. Připomínky k webu budou teprve zaneseny a pak bude web znovu na jednání PRJ. 

Orientační hlasování:  

Krajská rada chce mít v hlavičce webu znak a název organizace.  

Pro 8.  

  

Orientační hlasování:  

Krajská rada chce mít v hlavičce webu logo a název organizace pod obrázkem Hradčan.  

Pro 6.  

  

Orientační hlasování:  

Krajská rada chce mít v hlavičce webu rozmazanou bublinu.  

Pro 2.  

 

Orientační hlasování:  

Krajská rada chce mít v hlavičce webu nápis „Pražský skautský web“.  

Pro 7.  

 

Orientační hlasování:  

Krajská rada chce mít v hlavičce webu logo s dovětkem „kraj Praha“ a obrázek Hradčan (stávající stav).  

Pro 9.  

 

Orientační hlasování:  

Krajská rada chce mít v hlavičce webu oficiální název organizace.   

Pro 1.  

Lupen se ptá, jak má náčelnictvo řešit logo v hnutí, aby se diskuze chýlila ke konci. Logo je zatím nepřipomínkovanější 
projekt. Slimák by vrátil logo do minulé podoby, ať si ho každý muže používat, jak chce. Lazebník by zvolil nějakou 

jinou formu diskuze, aby se jí mohli účastnit i lidé, kteří nepoužívají internet.   
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6. Projekt Poděkování 

Dáša informovala o průběhu příprav akce „Poděkování 2016“. Schéma projektu zůstává podobné jako v předchozích 

letech, součástí akce bude kromě samotného poděkování také raut, přípitek a krátký hudební program. Akce se 
uskuteční 15. 12. 2016 v barokním refektáři v objektu dominikánského kláštera čp. 234, Husova ul. 8, vchod z ulice 

Jilské, čp. 7.  

Dáša děkuje PRJ za tipy na místa, příště by se mělo po místě poptávat dříve. Nyní sháníme někoho na raut a hudební 

program. Cena občerstvení by se měla pohybovat kolem 20 000,-. Pokud někoho znáte, dejte prosím Dáše co nejdříve 
vědět. Lupen by byl rád, kdyby na akci proběhla zpětná vazba.  

Členové PRJ dostali pozvánky na akci. Do 5. 12. 2016 dejte prosím na kancelar@praha.skauting.cz vědět, zda 

dorazíte. 

7. Předsněmová diskuze 

Výkonný tým představil pražská témata na předsněmovou diskuzi.  

Dostupnost skautingu, velikost oddílů a nedostatek vedoucích – V některých částech Prahy roste zájem o skauting a 

někdy je pro rodiče obtížné, najít dětem oddíl, který přijímá nováčky. Zároveň roste velikost oddílů. Hrozí tedy, že 
skauting nebude dostupný pro všechny.  

Organizační uspořádání v kraji Praha – Praha je kompaktní město s dobrou dopravní dostupností. Struktura spolku je v 
něm zřízena územně. Za posledních 25 let však došlo k velkým posunům, a je možná vhodné nastolit otázku, zda 

současné organizační uspořádání odpovídá našim potřebám. 

7. bod skautského zákona – Všechny body skautského zákona směřují k vlastnímu svědomí každého jednotlivce. 
Sedmý zákon takový není. Sedmý zákon tuto odpovědnost přenáší na jiného. Sedmý zákon nám říká - udělej něco jen 

proto, že ti to nařídil někdo jiný v určité pozici, bez ohledu na to, zda je to v danou chvíli správné, či není. 

Tyto témata předkládá rada VSJ: 

Význam a funkce kroje – Toto téma připomíná naše krajské usnesení z roku 2011 a apeluje na Náčelnictvo, aby řešení 
tohoto podnětu dalo vyšší prioritu. 

Program pro koedukované suchozemské oddíly vlčat a světlušek – Toto téma připomíná naše krajské usnesení z roku 

2014 a apeluje na Náčelnictvo, aby řešení tohoto podnětu dalo vyšší prioritu.  

Napoleon obeznamuje radu, že bychom rádi uspořádali dva diskusní večery na tato témata. 

Z diskuze:  

 Představení detailnějších otázek k organizačnímu uspořádání: Jak velké je optimální pražské středisko a 

neměla by se ta nejmenší sdružit? Máme v Praze racionální počet okresů? Není spíše cestou přenést některé 

pravomoci kraje na okresy a posílit tím jejich význam? Jaké by to měly být? Je možné, aby se jednotky 

sdružovaly přednostně na základě zájmů (duchovní, vodácké, umělecké…) než na základě územního principu?  
 Zilvar by podpořil sdružení na základě zájmů.  

 Lupen si myslí, že z diskuze nebude jasný výsledek.  

 Rumpálovi přijde, že struktura není promyšlená. Uvažuje, kdo se bude starat o komunikaci s městskými částmi, 

pokud Praha nebude rozdělena místně.  

 David je toho názoru, že jednotky umí sami jednat s městskými částmi a nepřijde mu to jako klíčové.  

 Zilvar vidí důležitý stmelovací prvek okresu v organizaci čekatelek nebo jiných akcí  

Usnesení 2016/20: 

Krajská rada navrhuje sněmu kraje Praha, aby VSJ  přijal následující usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu vyřešit 
program také pro koedukované suchozemské oddíly věkové kategorie vlčat a světlušek. Zejména vytvořit jednotný 

symbolický rámec, stezky, slib a zákon použitelný v těchto oddílech.“ 

Usnesení bylo přijato optickou většinou.  

 

mailto:kancelar@praha.skauting.cz
https://docs.google.com/document/d/1zp2tXcipkbaOZoRmcL28u3JarP0GXSPFXp9Q-BjbKe4/edit
https://docs.google.com/document/d/1e5VmpY066rZOFzkDsq2eeyMqcgTTkKrHcLcJP1icHMo/edit#heading=h.m1asdbuia88y
https://krizovatka.skaut.cz/predsnemova-diskuze-vsj/741-temata-z-hnuti/2676-zmenme-sedmy-skautsky-zakon?autologin=1
https://docs.google.com/document/d/1aoPHbCvTeFk1VjE5UYUVVIPDYEgwmd-MrrXzVvQzqXM/edit
https://docs.google.com/document/d/11H7q3WiZUuOgNJoNGMWSA16KBt1uD5Rwe_Vr2IiAcTQ/edit
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Orientační hlasování: 

Krajská rada předá téma „Význam a funkce kroje“ sněmu. 

Pro 9  

 

Orientační hlasování: 

Krajská rada se bude tématem „Význam a funkce kroje“ zabývat na příští radě PRJ.  

Pro 4 

  

Usnesení 2016/21: 

Krajská rada navrhuje sněmu kraje Praha, aby VSJ  přijal následující usnesení: Valný sněm Junáka - českého skauta se 
stále domnívá, že v současnosti není napříč hnutím ujasněno, jaké funkce má kroj plnit, a není proto ani zřejmé, v jaké 

podobě a při jakých příležitostech by měl být kroj a jeho části používán. VS ukládá Náčelnictvu, aby stanovilo vyšší 
prioritu ve svém plánu naplnění usnesení z VS v Kolíně XIII. VSJ / 7. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 3 

Pražská předsněmová diskuze proběhne v nové zasedací místnosti Junáka (Senovážné nám. 24, 4. patro) ve dvou 

termínech. 23. listopadu od 18:30 se budou probírat zejména témata: Organizační uspořádání v kraji Praha a 
Dostupnost skautingu, velikost oddílů a nedostatek vedoucích. 10. ledna od 18:30 se zaměříme na 7. bod skautského 

zákona a celostátní témata (Podpora výchovné činnosti, Strategie Junáka do roku 2022 - co se událo v prvním roce a 
půl?, Dospělí v organizaci, Měnící se společnost a Junák - český skaut v ní).  

Na obou večerech bude možnost témata změnit i zařadit nová z okresních a střediskových sněmů. 

8. Kolečko okresů, KD a VS 

Praha 2 – Zve na Skautský ples, který se koná 21. ledna a na ELŠ 13-15. ledna.  

Praha 3 – Absolvovala 28. řijen, protože se nikdo z Prahy neozval. Měli opět problém s věncem, skauti ho mohou 

pokládat až po akci. Pořádají okresní rádcovský kurz a 14. ledna bude akce Prahou plnou strašidel.  

Praha 5 – Od 1. listopadu převzala jednotku Bílý Albatros.  

Praha 7 – Předání jednotky Vatra se blíží ke konci. Proběhla revize okresu za rok 2015 a nyní čeká na závěrečnou 

zprávu.  

Praha 8 – Uspořádala Sportovní den. Vedení našlo své nástupce.  

Praha 9 – V pondělí má sněm.  

Praha 10 – Jeden oddíl má spor se střediskem. Rumpál se poptává po mediátorovi, který by ve sporu zasáhl. Ptá se, 

zda má s tímto problémem někdo zkušenosti? 

KD – Proběhl sněm a bylo zvoleno nové náčelnictvo. Probíhá akce Movember. Movember je charitativní akce, jejímž 
cílem je boj proti mužským nemocem. 

9. Různé 

Výsledek projektu výstavy Skauti za ostnatým drátem – Nevnímáme propojení projektu s Prahou a neměli jsme 
možnost ho nějak ovlivnit, proto udělujeme snížený dar 5000 Kč.   

Perplex vol. 8 – Lupen zve na další Perplex, který proběhne 24. listopadu 2016 v 20:00 hod. v kině Ponrepo 

(Bartolomějská 11 – blízko Národní třídy, Praha 1). Prodej vstupenek je zahájen. 

 

http://perplex.skauting.cz/vstupenky/vstupenky-praha/2/
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Zapsala: Radka Kočová         Schválila: Hana Bejčková 


