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Zápis z jednání krajské rady dne 5. prosince 2016 

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00-19:45 

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

David Černý (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), Jan Peroutka – Rocky (Praha 

4), Jana Klokočníková – Janina (Prahy 5), Olga Šerclová – Hrabalka (Praha 7), Vojtěch Čech – Scrivi (Praha 8), Jan 

Kolomazník – Thorin (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10), Ondřej Přerovský – Lazebník (zpravodaj kmene 
dospělých) 

hosté: Dagmar Brabcová – Dáša, Jiří Podval – Silák 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: David          zapisující: Radka Kočová 

termín příští rady: 2. 1. 2017 v 18:00      Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 1 
2. Přivítání a představení nových členů rady 2 
3. Betlémské světlo 2 
4. Poděkování 2 
5. ČK Tři věže 2 
6. Vyznamenání 2 
7. Členské příspěvky na rok 2017 3 
8. Rozpočet na rok 2017 4 
9. Vyúčtování grantů 4 
10. Kolečko okresů, KD a VS 4 
11. Různé 4 

 

Úkoly: 

[37] Jednotky nahrají opravené verze dotací do sběrného systému. [7. 12. 2016] 

[38] Předsedové okresů odevzdají papírová vyúčtování MŠMT do kanceláře PRJ. [15. 12. 2016] 

[39] Jednotky uzavřou tábory ve Skaut-ISu. [15. 12. 2016] 

[40] Jednotky elektronicky odevzdají vyúčtování grantů MHMP. [24. 1. 2017] 

[41] Okresy založí registraci ve Skaut-ISu [1. 1. 2017] 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. Všechny jednotky odevzdaly elektronické vyúčtování MŠMT a byly 

zkontrolovány. Jednotky, které mají ve vyúčtování nějaký problém, nahrají co nejdříve opravené verze, aby mohly být 
schváleny. Následně doručí okresy papírová vyúčtování všech svých jednotek do kanceláře PRJ. Všechny jednotky 

uzavřou tábory ve Skaut-ISu. Přílohou toho zápisu je aktuální stav uzavřených táborů.  
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Úkoly: 

 Jednotky nahrají opravené verze dotací do sběrného systému. [7. 12. 2016] 

 Předsedové okresů odevzdají papírová vyúčtování MŠMT do kanceláře PRJ. [15. 12. 2016] 

 Jednotky uzavřou tábory ve Skaut-ISu. [15. 12. 2016] 

2. Přivítání a představení nových členů rady 

Byli představeni noví členové pražské rady, vedoucí okresu Praha 9 Jan Kolomazník – Thorin a předseda z Prahy 8 
Vojtěch Čech - Scrivi.  

3. Betlémské světlo 

Napoleon představil projekt Betlémské světlo 2016. Součástí rozpočtu je i nákup bannerů s novým logem. Koncept 
akce je podobný jako v předchozích letech. V pátek 16. prosince v 15:00 bude slavnostně předáno Betlémské světlo do 

rukou pražského arcibiskupa, kardinála Dominika Duky. V sobotu 17. prosince bude na Náměstí Míru Betlémská pošta, 

Betlémská loď na Výtoni a Betlémská tramvaj projede Prahou po obvyklé trase. Další informace naleznete na webu. 

Usnesení 2016/22: 

Krajská rada Junáka schvaluje projekt Betlémské světlo a jmenuje Lukáše Pechouška vedoucím akce.  

Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

4. Poděkování  

Poděkování se uskuteční ve čtvrtek 15. 12. 2016 od 18:30 v barokním refektáři v objektu dominikánského kláštera čp. 

234, Husova ul. 8, vchod z ulice Jilské, čp. 7. Přípravy akce se blíží ke konci. Dáša žádá o navýšení rozpočtu o 9 000,-, 
kvůli zvýšené ceně za raut. 

Silák se ptá, co uděláme v případě, že přijde málo lidí, když raut je objednaný pro 60 osob. Výkonný tým se domnívá, 

že 60 lidí přijde, což vychází z dlouhodobé statistiky.  

Usnesení 2016/23: 

Krajská rada Junáka schvaluje projekt Poděkování s navýšením rozpočtu o 9 000,- na 48 000,-.  

Usnesení bylo přijato. Pro: 12 Zdrželi se: 1 

5. ČK Tři věže 

Moulin představil projekt ČK Tři věže. Koncept akce je podobný jako minulý rok, organizátorský tým se mírně rozšířil. 

Druhý ročník čekatelského kurzu je v rozsahu tří víkendů. Programově je zaměřený prioritně na oblasti: Příprava 
programu, metodika skautské výchovy, pedagogika, psychologie a komunikace. Maximální kapacita kurzu byla 

stanovena na 30 účastníků. Aktuálně je již přihlášeno 37 účastníků. 

Usnesení 2016/24: 

Krajská rada Junáka schvaluje projekt ČK Tři věže a jmenuje velitelkou akce Pavlu Sýkorovou.  

Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

6. Vyznamenání 

Okresy Praha 10 a 9 předložili návrhy na Medaile ABS, Medaile díků a Medaile sv. Jiří, které posoudila Medailová 

komise a  prosí, aby návrhy na vyznamenání byly vypracovávány pečlivěji. Medailová komise si často musí dohledávat 

některé informace ve Skaut-ISu. Žadatelé by se měli řídit statutem jednotlivých vyznamenání.  

Napoleon připomíná diskuzi z června, kdy se medaile probíraly. Můžeme udělovat také pražské vyznamenání, která 

nemusí schvalovat Ústředí. Ptá se proč Karel Švejda - Lachtan, který je navrhován na Medaili ABS medailové komisi 

http://www.betlemskesvetlo.cz/app/kraj-1.html
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nevyhovuje. Napoleon se domnívá, že splňuje bod 12a „Úspěšné vedení jednotky“ a medaile by mu měla být přidělena. 
Gradace vyznamenání u Martina Mašína mu nepřijde vhodná, vyznamenání by se mělo udílet podle uplynulých zásluh. 

Rumpál za navrhovatele souhlasí s Napoleonem.  

Usnesení 2016-25: 

Krajská rada Junáka schvaluje udělení „Medaile Antonína Benjamína Svojsíka, stříbrný stupeň” Martinu Mašínovi. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 2 

 

Návrh usnesení: 

Krajská rada Junáka schvaluje udělení „Medaile Antonína Benjamína Svojsíka, bronzový stupeň” Radce Strakové. 

Návrh nebyl přijat. Pro: 3 Proti: 0 Zdrželi se: 10 

 

Návrh usnesení: 

Krajská rada Junáka schvaluje udělení „Medaile Antonína Benjamína Svojsíka, bronzový stupeň” Jiřímu Bicanovi. 

Návrh nebyl přijat. Pro: 2 Proti: 0 Zdrželi se: 11 

 

Usnesení 2016-26: 

Krajská rada Junáka doporučuje návrh „Medaile Díků“ Janě Štěchové a Radce Floriánové. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 11 Proti: 0 Zdrželi se: 2 

 

Návrh usnesení: 

Krajská rada Junáka doporučuje návrh „Medaile Sv. Jiří, bronzový stupeň” Anežce Havránkové. 

Návrh nebyl přijat. Pro: 0 Proti: 0 Zdrželi se: 13 

 

Usnesení 2016-27: 

Krajská rada Junáka schvaluje udělení „Medaile Antonína Benjamína Svojsíka, bronzový stupeň” Karlu Švejdovi.  

Usnesení bylo přijato. Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 6 

 

Návrh usnesení: 

Krajská rada Junáka schvaluje udělení „Medaile Antonína Benjamína Svojsíka, bronzový stupeň” Miroslavu Hlaváčovi.  

Návrh nebyl přijat.  Pro: 4 Proti: 0 Zdrželi se: 9 

Hrabalka prosí, aby okres Praha 9 doplnil schválené návrhy. U Miroslava Hlaváče by se měla rozmyslet, zda ho 

nenavrhnout na jiné vyznamenání. 

Úkoly: 

 Kontaktovat navrhovatele Medailií díků z Prahy 9 (Racek) kvůli doplnění žádosti. [16. 12. 2016] 

 Kontaktovat Minewakana kvůli diplomu Medaile ABS pro Martina Mašína a vyřešit předání. [15. 12. 2016] 

7. Členské příspěvky na rok 2017 

Usnesení 2016-28: 
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Krajská rada stanovuje členský příspěvek pro Kraj na rok 2017 ve výši 75 Kč na osobu. 

Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

8. Rozpočet na rok 2017 

David představil návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2017. Návrh neobsahuje žádné výrazné změny oproti loňskému 

roku, můžeme v něm najít pouze drobné přesuny, kromě odrážky krajský sněm, která souvisí s novým volebním 
obdobím. Oproti předchozím rokům dotujeme některé projekty z vlastních prostředků. 

Usnesení 2016-29: 

Krajská rada Junáka schvaluje rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.  

Usnesení bylo přijato. Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

9. Vyúčtování grantů  

Vyúčtování grantů se provádí obdobně jako v předchozích letech na elektronickém formuláři formátu .ZFO, do kterého 
je potřeba naskenovat prvotní účetní doklady k dotovaným nákladům. Pokyny a tipy k vyúčtování grantů jsou uvedeny 

v článku na webu PRJ. Vyúčtování grantů je nutné zaslat nejpozději do 24. 1. 2017. Vypočítané vratky posílají jednotky 
ihned po spočtení výše částky na účet kraje Praha.  

Úkol: 

 Jednotky elektronicky odevzdají vyúčtování grantů MHMP. [24. 1. 2017] 

10. Kolečko okresů, KD a VS 

Praha 2 – Zve na Skautský ples 21. ledna v Krakově. Lístky jsou již v předprodeji. Okres pořádá Vlčácký lesní kurz - 
VLK. Proběhl sněm. Slimák zůstává předsedou, ale byla zvolena nová místopředsedkyně.  

Praha 3 – Ve středu bude mít sněm.  

Praha 4 – Měla sněm, předseda i místopředseda zůstali stejní. Pořádá VK Ventus.  

Praha 7 – Od 1. prosince je jednotka Vatra pod Prahou 8. Nyní se bude rušit okres.  

Praha 8 – Proběhl sněm a změnilo se vedení.  

Praha 9 – Měla sněm, na kterém bylo zvoleno nové vedení.  

Praha 10 – Proběhl sněm a některé pozice se mírně obměnily.  

11. Různé 

Předsněmová diskuze – Proběhla v úzkém kruhu. Další předsněmová diskuze bude 10. ledna od 18:30 v nové 
zasedací místnosti Junáka (Senovážné nám. 24, 4. patro).  

Setkání hospodářů a vedoucích středisek – 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.  

Potencionální klubovna na Praze 3 ulice Jagellonská – Juan informoval o prostorách, které by bylo možné využít 

jako skautskou klubovnu. Kdyby měla některá jednotka zájem, může kontaktovat Jana Horela – Jeníkovi (tel.:  

607578577, e-mail jhorel@seznam.cz), který podá bližší informace.  

Vánoční koncert Ligy proti rakovině – Hrabalka předala dvě pozvánky na akci, která se koná 7. prosince od 19:00. 

https://praha.skauting.cz/zpravodajstvi/389-vyuctovani-grantu-mhmp-roku-2016/
mailto:jhorel@seznam.cz
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Registrace 2017 – Byla založena krajská registrace. Okresy založí do 1. ledna registraci ve Skaut-ISu. Okresy předají 
registraci kraji nejpozději 14. 2. 2017 a zaplatí členské příspěvky do 14. 3. 2017. Zvláštní organizační jednotky 

odevzdávají nově registraci do 31. ledna.   

Finanční prostředky od MHMP – Magistrát zvažuje přidat prostředky na volný čas dětí a mládeže. Sbírá náměty, kde by 
se daly využít. David se ptá, zda umíme nabídnout účelné využití. Svoje nápady mu můžete zasílat.  

Materiál PRJ – Rumpál nabízí uschování materiálu PRJ ve skladu na Budějovické. Sklad je přístupnější než kancelář 
na Jindřišské. Uložil by se tam větší materiál PRJ.   

Konference – Nově zvolené předsedy a místopředsedy přidáme do pražských konferencí.  

Úkol: 

 Okresy založí registraci ve Skaut-ISu [1. 1. 2017] 

 

Zapsala: Radka Kočová         Schválil: David Černý 


