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Zápis z jednání krajské rady dne 2. ledna 2017 

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), Jan Dočekal – Lupen (místopředseda krajské rady), 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), 

Dominik Bláha – Nik (zpravodaj pro rovering), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), Jan 

Peroutka – Rocky (Praha 4), Ondřej Pytela – Ondra (Praha 6), Vojtěch Čech – Scrivi (Praha 8), Jan Kolomazník – 
Thorin (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10) 

hosté: Jakub Martínek – Škebloň, František Topinka, Vít Henych – Bobr  

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Karamela         zapisující: Radka Kočová 

termín příští rady: 6. 2. 2017 v 18:00      Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 1 
2. Zhodnocení Betlémského světla 1 
3. Zhodnocení Poděkování 2 
4. Zimní přechod Brd 2 
5. Doprava na Valný sněm 2 
6. Výjezdní zasedání 3 
7. Sněm 3 
8. Kolečko okresů, KD a VS 3 
9. Různé 4 

 

Úkoly: 

[1]  Thorin se zeptá jednotky Athabaska, jestli zajistí občerstvení na Zimní přechod Brd. [10. 1. 2017] 

[2]  Poslat dotazník delegátům, zda mají zájem o autobus na Valný sněm. [20. 1. 2017] 

[3]  Udělat hlasování o termínu výjezdního zasedání. [31. 1. 2017] 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. Jednotky Douglaska, Pasát a Prosek stále neuzavřely tábory ve Skaut- 
ISu. Neuzavřené tábory se nezapočítávají do výpočtu výše dotace a negativně tak ovlivňují výši přidělených finančních 

prostředků.  

2. Zhodnocení Betlémského světla 

Napoleon promítl fotografie a shrnul všechny aktivity, které proběhly v rámci předávání Betlémského světla. Akce měla 

tradičně velkou účast. Při předávání BS v katedrále nastaly komplikace se správou Pražského hradu – nesmyslná 

bezpečnostní opatření. Museli jsme mít hlídače u služebního vstupu na bráně v ulici U Prašného mostu. Rozpočet akce 
bude dodržen dle plánu. Podrobnější zhodnocení je přílohou zápisu.   
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Píšťalka (Barbora Radová) a dvě světlušky přiblížily tradici předávání BS divákům Snídaně s Novou. Myška (Michaela 
Urbanová) a tým donesly BS do ČRo, kde s nimi následně proběhla reportáž.PRJ děkuje Rackovi za dovoz Betlémského 

světla z Brna a Juanovi, Dáše, Veverce a Rumpálovi a jejich týmům za organizování jednotlivých akcí.  

3. Zhodnocení Poděkování 

Závěrečná zpráva Poděkování je přílohou toho zápisu. Příště by bylo dobré, začít akci připravovat dříve. Dáša se ptá na 
typy na místo, raut a hudbu pro příští ročník. Raut byl velice chutný a množství jídla dostatečné. Karamela se ptá rady 

na osobní dojem a zda jim vyhovuje celkový formát akce.  

Z diskuze: 

 Slimák by pro příště zavedl jednotné dárky pro lidi, kterým děkují okresy. Někdo si dárky připravil a někdo nedával 

nic.  

 Rumpálovi přišel program uspěchaný.  

 Juan by příště vylepšil prezentaci. Okresům nebylo jasné, co mají dodat.   

 Slimák by proložil děkování okresů a kraje výběrem fotek nebo krátkým videem.  

 Napoleonovi přišlo, že prostor byl příliš slavnostní. Způsobovalo to zkrácení proslovů a napjatější atmosféru. 

V Institutu se cílil lépe.  
 Davidovi drobné výtky nevadí. Akci si děláme sami, dobrovolně a vždy tam budou nějaké mezery.  

 Slimák si myslí, že i v předchozích letech jsme měli sofistikovanější prostory i moderátora. Akce mu přišla 

uvolněná a pěkná. 

 Lupen byl s moderátorem spokojený. V proslovech mu chyběla zamyšlení, která bývala součástí programu ve 

starších ročnících. 
 Františkovi se prostory líbily. Přišlo mu zajímavé, že to bylo místo, kam se normálně nedostane.  

 Rocky by příští rok stanovil dříve datum projektu. Akce podle něj má být hlavně dojemná.  

 Juan byl s výběrem místa spokojen, k Poděkování hezké prostory patří.  

 Nikovi přišlo, že prostory ubíraly na vřelosti. Více se mu líbilo v SI, kde byla příjemnější atmosféra. 

 Na Scriviho působilo místo neosobně, i když bylo krásné. Dává tip na catering hotelovou školu v Tróji, která by 

mohla mít levnější občerstvení. Kontakt je schopný dohledat.  

4. Zimní přechod Brd 

Napoleon představil projekt Zimní přechod Brd 2017. Akce se bude konat 28. ledna na Kytínské louce. Na tradičním 

programu se v zásadě nic nemění, ve 13:00 proběhne společný nástup s praporem a trubkou. Thorin se zeptá 
střediska Athabaska, zda  tradičně zajistí občerstvení. Soutěž o nejhezčí Brděnku letos proběhne kromě facebooku i 

s hodnocením  „odbornou“ krajskou porotou. Zájemci do poroty jsou vítáni. 

Bylo zažádáno o posílení vlakového spoje, ale nevíme, zda bude vydáno oficiální rozhodnutí. Nově je potřeba objednat 

skupinové jízdenky od 5 osob výše 72 hodin předem. Chobot avizuje, že se jízdné musí zaplatit předem, ale v případě 

neúčasti bude jízdné vráceno. 

 Úkol: 

 Thorin se zeptá jednotky Athabaska, zda zajistí občerstvení na Zimní přechod Brd. [10. 1. 2017] 

5. Doprava na Valný sněm  

Přišel dotaz od Ústředí, zda budeme vypravovat autobus na Valný sněm. Má to smysl?  

Slimák navrhuje online dotazník. Praha 4 společnou dopravu nepotřebuje.  

Pošleme krátký online dotazník delegátům, kteří jsou uvedeni ve Skaut-ISu. Když se ozve alespoň 25-30 lidí, 

objednáme autobus. Dále se Karamela ptá, zda někdo nezná autobusovou dopravu za přijatelnou cenu. 

Úkol: 

 Poslat dotazník delegátům, zda mají zájem o autobus na sněm. [20. 1. 2017] 
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6. Výjezdní zasedání 

Karamela vznesla dotaz, zda má být i v tomto roce výjezdní zasedání PRJ. Obvykle se jezdí na jaře a jeho součástí je 

jednání krajské rady, rozvojová témata a další. Na předchozích zasedáních se probírala například identita kraje, 
hodnocení období a dotační kritéria.  

Vyjádření jednotlivých členů PRJ: 
 Rocky si myslí, že výjezdní zasedání má smysl a chystá se jet. 

 David je toho názoru, že nová rada je nosné téma a zasedání by uspořádal. Přišlo by mu atraktivnější jedno 

přespání, tři dny jsou dlouhé.  

 Praha 3 se přimlouvá pro dřívější jarní termín a souhlasí s jedním přespáním.  

 Slimák by jel, snaží se pravidelně účastnit. Změnil by místo akce.  

 Praha 5 by uvítala blízkost k Praze, aby lidi mohli odjíždět a přijíždět. Účast na akci by mohla podpořit nějaká 

zajímavá aktivita.   
 Ondrovi se akce líbí. Uvažoval by např. o Roztokách a je pro dřívější termín přelom února a března.  

 Praha 8 je pro jet blízko Prahy a jen na dva dny.  

 Thorin by rád jel a jako vhodný termín mu přijde v březnu.  

 Rumpál by se účastnil, ale dost často termín koliduje s jinými akcemi, kterým dává přednost.  

 Lupen nechce jet do Roztok. Přišlo by mu vhodné jet na výjezdní zasedání až po Valném sněmu.   

 David, Ondra a Rocky by se neřídili Valným sněmem. 

 

Proběhne hlasování o termínu akce (od přelomu února a března do konce dubna). Karamela všechny prosí, aby 

hlasovali co nejdříve.  

Úkol: 

 Udělat hlasování o termínu výjezdního zasedání. [31. 1. 2017] 

7. Sněm 

Schválili jsme kandidátní komisi ve složení Gymi, Rocky, Motla, Scrivi, Janina.  

Usnesení 2017-1: 

Krajská rada Junáka navrhuje do volební komise Martina Adámka – Rumpála a Vojtěcha Čecha – Scriviho.  

Usnesení bylo přijato. Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

8. ledna končí lhůta na podávání kandidátek. V nejbližší době budou zaslány praktické informace pro delegáty sněmu.   

8. Kolečko okresů, KD a VS 

Praha 2 – Pořádá skautský ples a seminář ELŠ. 

Praha 3 – Má nového místopředsedu. Bude připravovat Svojsíkův závod s Prahou 4. Má zájemce, který by chtěl 

vstoupit do KD, proto se ptá na nějaký otevřený odlskautský kmen. Bylo by vhodné oslovit Lazebníka, který je 
zpravodaj kmene dospělých.  

Praha 4 – Bude připravovat Svojsíkův závod. 

Praha 5 – Změnila předsedu i místopředsedu. Jednotka Bílý Albatros je už plně integrována. Někteří členové mají i 
funkce v radě okresu.   

Praha 6 – Zvolila nového místopředsedu.  

Praha 8 – Stanovila termín dalšího sněmu.   

Praha 9 – Se ptá, co mají dělat s nevyčerpanými prostředky grantů MHMP. David objasňuje, ať je vrátí kraji na účet.   

Praha 10 – Jedna jednotka má spory, keré pravděpodobně nebude schopna vyřešit interně. Rumpál žádá o pomoc ve 
formě nezaujatého moderátora kraj nebo Ústředí.  
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9. Různé 

Předsněmová diskuze – Druhá předsněmová diskuze proběhne 10. ledna od 18:30 v divadelní místnosti SI.  

Revizní komise – PRJ se poptává po dvou lidech do RK. Pražská revizní komise chce fungovat jako tým. Je zde také 
možnost pro členy ostatních revizních komisí, aby se mohli lecčemu přiučit. 

Kandidáti VT  

Nik chce pokračovat jako roverský zpravodaj. V tomto volebním období si udělal obrázek, co je potřeba a nyní by to 

chtěl realizovat. Jeho hlavním cílem je informovanost roverů.  

Napoleon plánuje kandidovat jako místopředseda. Společně s Karamelou a Kl se budou zabývat řízením kraje.  

Bobr by se rád přidal do výkonného týmu. Pomáhal by více lidem v něm s jejich agendou. Zajímá se hlavně o rovering, 

vzdělávání a organizaci.  

Kl kandiduje na místopředsedkyni. Ráda by pracovala na dotacích na rádcovské kurzy a spolupráci VT s radou. 

Lupen chce zastupovat kraj v Náčelnictvu a rád by našel svého nástupce. 

Moulin bude kandidovat na organizačního zpravodaje.  

Juan chce pokračovat jako výchovný zpravodaj. Chce pořádat vzdělávací a výchovné semináře.  

Dáša by se ráda stala zpravodajkou pro projekty.  

David plánuje být hospodářem kraje.  

Karamela kandiduje na předsedkyni.  

 

Usnesení 2017-2: 

Krajská rada Junáka schvaluje výjimku pro okres Praha 6 z termínu Svojsíkova závodu na termín 12. – 14. května.  

Usnesení bylo přijato. Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

 

Usnesení 2017-3: 

Krajská rada Junáka schvaluje výjimku pro okres Praha 9 z termínu Svojsíkova závodu na termín 12. – 14. května.  

Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

 

Návrh usnesení: 

Krajská rada Junáka je pro postupový klíč č. 5 na Svojsíkův závod.  

Návrh nebyl přijat. Pro: 6 Proti: 2 Zdrželi se: 7 

 

Návrh usnesení: 

Krajská rada Junáka je pro postupový klíč č. 4 na Svojsíkův závod. 

Návrh nebyl přijat. Pro: 6  

O postupovém klíči se bude znovu hlasovat na příští PRJ.  

 

Zapsala: Radka Kočová         Schválila: Hana Bejčková 


