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Zápis z jednání krajské rady dne 6. února 2017 

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): 

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně krajské rady), Lukáš Pechoušek – Napoleon (místopředseda krajské rady), 

Klára Škvorová – Kl (místopředsedkyně krajské rady), David Černý (volený člen), Petr Brabec – Juan (zpravodaj pro 
výchovu), Jan Dočekal – Lupen (volený člen), František Šereda – Moulin (organizační zpravodaj), Dagmar Brabcová 

(volená členka), Vít Henych – Bobr (volený člen), Jan Petera – Slimák (Praha 2), František Topinka (Praha 3), Ondřej 

Tesař – Bóža (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), Vojtěch Čech – Scrivi (Praha 8), Jan Kolomazník – Thorin (Praha 
9), Ondřej Přerovský – Lazebník (zpravodaj kmene dospělých) 

hosté:  Kristina Fejková – Krista 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Karamela         zapisující: Radka Kočová 

termín příští rady: 6. 3. 2017 v 18:00      Senovážné nám. 24, Praha 1, 110 00 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 1 
2. Dotační vyhlášky 2 
3. Registrace 2 
4. Výjezdní zasedání PRJ 2 
5. Svojsíkův závod 3 
6. Vyznamenání 3 
7. Sněm 3 
8. Zimní přechod Brd 3 
9. Kolečko okresů, KD a VS 4 
10. Různé 4 

 

Úkoly: 

[4]  Okresy zkontrolují a odevzdají registraci ve Skaut-ISu. [15. 2. 2017]  

[5]  Ráďa zařadí všechny členy RK do konference. [15. 2. 2017]  

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.  

Jmenování zpravodajů proběhne na březnové PRJ. V moderování rad se budou střídat Karamela, Napoleon a Kl. 

V programu nebude uvedeno, kdy rada končí, protože moderátor byl často pod tlakem. Časy u jednotlivých bodů jsou 
orientační, ale budeme se snažit je dodržovat. Krajský sněm je již zadán ve Skaut-ISu.  

Moulin poslal dotazník delegátům, zda mají zájem o autobus na Valný sněm. Více než polovina odpověděla a 2/3 (cca 
30 lidí) by autobus uvítali.  
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2. Dotační vyhlášky  

David představil dotační vyhlášky. Vyhláška 2017/1 je o obecném rozdělování dotací kraje a navazuje na směrnici 

ústředí. Změny jsou zejména v datech, významově se oproti loňskému roku nemění. Druhá vyhláška 2016/2 o 
rádcovských kurzech ad. je platná a nemusíme ji měnit. Tato vyhláška bývá delší dobu ponechávána beze změny.  

Scrivimu přijde nesrozumitelný odstavec 9 vyhlášky 2017/1. „Výpočet nadstavbové složky dotace je založen na 
lineárním porovnání hodnot kritérií, kterých dosáhly jednotlivé okresy s tím, že u některých kritérií bude stanovena 

maximální a minimální hranice. Při výpočtu bude zohledněn význam jednotlivých kritérií.“ David vysvětlil metodu, 
kterou odstavec popisuje: Výsledky jednotek za dané kritérium se uspořádají vedle sebe, a podle procentuálního 

výsledku je jim přidělená částka. Stanovení minimálních a maximálních hodnot slouží k zamezení excesů.  

 

Usnesení 2017-04: 

Krajská rada Junáka schvaluje představenou dotační vyhlášku 2017/1. 

Usnesení bylo přijato optickou většinou.  

3. Registrace 

Moulin představil aktuální stav registrace středisek. Střediska, která svou registraci ještě neodevzdala, by tak měla 

učinit co nejdříve. Odevzdanou registraci za všechny své jednotky má Praha 2 a 8.  

Thorin se ptá, jak vyřešit tento problém: vůdce oddílu je členem revizní komise. Skaut-IS vykonávání těchto funkcí 

zároveň nepovoluje. Nejvhodnějším postupem je, že by dotyčná osoba odstoupila z revizní komise a místo ní by komise 

kooptovala někoho jiného.   

Úkol: 

 Okresy zkontrolují a odevzdají registraci ve Skaut-ISu. [15. 2. 2017]  

4. Výjezdní zasedání PRJ 

Termín výjezdního zasedání je stanoven na 7. - 8. dubna. Zveme PRJ i členy okresních rad. V pátek bude na programu 
jednání PRJ, rada v dubnu tedy nebude. Karamela se ptá, jaká očekávání mají od víkendu členové rady a co by si přáli 

zařadit do programu.   

Vyjádření jednotlivých členů PRJ: 

Praha 2 – Zatím nemá nic.  

Praha 3 – Za Prahu 3 pojede na výjezdní zasedání Chobot a nabídnou to radě. Do programu by zařadili neformální 
povídání o tom, co koho trápí. Dále by tam rádi probrali plány na další volební období a Svojsíkův závod. Obecně by se 

zamysleli nad konceptem pražských závodů po obsahové stránce.   

Praha 4 – Uvítali by procházku.   

Praha 5 – Z části by zasedání udělali jako neformální setkání. Probrali by, jak budou vypadat další 3 roky a zabývali by 

se problémem nedostatku vedoucích v Praze.  

Praha 6 – Bobr se zasedání nemůže zúčastnit, ale někdo za Prahu 6 snad dorazí.   

Praha 8 – Rádi by, aby se na výjezdním zasedání diskutovalo o zjednodušení dotační vyhlášky, nedostatku kapacit a 

vedoucích v Praze. Scrivi pravděpodobně na akci pojede.  

Praha 9 – Souhlasí s návrhy ostatních. Thorin doufá, že pojede.  

KD – Zatím má problém s termínem, akce koliduje s náčelnictvem.  

Dále dávala PRJ podněty na místa, kde by se výjezdní zasedání mohlo uskutečnit. Kapacita základny by měla být cca 

25 osob a měla by mít dobrou dopravní dostupnost. Navrhovaná místa: Jílové u Prahy, Roztoky u Prahy, Klecany, 
Zbraslav, Tetín, Nymburk náměstí a Říčany.  
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5. Svojsíkův závod 

Letošní krajské kolo pořádají okresy Praha 3 a Praha 4. Proběhla první schůzka k přípravám. Závod se bude konat 

3. – 4. června 2017. Možné místo pro konání krajského kola Svojsíkova závodu je Měsíční údolí ve Vlašimi. Závod 
začne v sobotu odpoledne a poběží až do noci. V neděli dopoledne proběhne terénní hra a vyhlášení. Rozhodčí by na 

místo přijeli v pátek večer. Organizátoři hledají velitele závodu a hlavního rozhodčího, jinak jsou funkce obsazeny. 
Rocky bude vedoucí akce.  

František se ptá, jakou finanční podporou můžou na závod očekávat a kdo bude pořadatelem akce. V rozpočtu kraje 
Praha je na závod vyhrazeno 15 000,-. Pořadatelem akce může být kraj nebo jeden z okresů. V případě že 

pořadatelem bude kraj, budeme od okresů vyžadovat perfektně vypracované vyúčtování. Když jím bude některý 

z okresů, dostane od kraje dotaci. Napoleon dále upozorňuje na problém s dopravou do Měsíčního údolí, bude potřeba 
zařídit posílení vlaku.  

Juan připomíná, že se PRJ nevrací k původnímu kolečku, kde celý závod organizují okresy. VT nabízí pomocnou ruku 
při organizování. Dáša ráda pomůže a počítá s další schůzkou k přípravám závodu.  

Usnesení 2017-5: 

Krajská rada Junáka schvaluje pro krajské kolo Svojsíkova závodu postupový klíč č. 5.  

Usnesení bylo přijato optickou většinou.  

6. Vyznamenání 

Karamela informovala, že dva návrhy na medaile Díků, které jsme schválili na prosincové radě, byly přepracovány a 
poslány na Ústředí. Na zbývajících dvou návrzích se stále pracuje. Návrh na medaili ABS pro Mirka Hlaváče byl mírně 

upraven a je možné, že se o něm vyhlásí elektronické hlasování.  

7. Sněm 

Kl děkuje Janině a ostatním za občerstvení, Rackovi za oběd, skrutátorům, Robovi a Rádě za zápis, komisím – 
kandidátní, volební, návrhové, moderátorům – Rockymu, Lupenovi, Ondrovi; Moulinovi a Gymi za organizaci sněmu a 

Zilvarovi za zařízení prostorů a tiskový servis během sněmu. Dále žádá o zpětnou vazbu na akci - jak se PRJ sněm líbil, 
zda byla dobrá informovanost před akcí a co by se do příště dalo zlepšit.  

Vyjádření jednotlivých členů PRJ: 

 Lazebník upozorňuje na problém se Skaut-ISem. Systém smazal některé delegáty, a proto se k nim informace 
před akcí nedostaly.  

 Thorin poukazuje na pozměněný harmonogram. Před akcí šel program, který končil dříve než tomu nakonec bylo. 

To způsobilo, že někteří zástupci z Prahy 9 museli odejít dříve.  

 Slimákovi přišly moc dlouhé přestávky.  

 František děkuje Moulinovi za souhrnný e-mail před sněmem, přišel mu velice užitečný.  

 Bobr by při diskuzích stopoval povinné dvě minuty. Zdálo se mu, že je někteří překračovali.  

 Napoleonovi přišly diskuze dlouhé, ale připadaly mu kultivované a na úrovni.  

 David děkuje ještě jednou Zilvarovi, za zařízení prostorů a za výborný přístup na místě.  

 Zbyňkovi se prostory líbily, ale kromě hlavní místnosti byla všude zima.  

 Občerstvení bylo výborné a podávání mikrofonu urychlilo diskuzi.  

Kl všem děkuje za příspěvky.  

8. Zimní přechod Brd 

Akce se uskutečnila 28. ledna na Kytínské louce za bohaté účasti. Napoleon děkuje všem, kteří se podíleli na organizaci 

zejména středisku Athabaska za palačinky a občerstvení vůbec, Chobotovi za troubení na nástupu, Standovi Míkovi a 

klukům ze střediska Ostříž za stavění stožáru,  Rysákovi za vylepšení konstrukce stožáru a ORJ Praha 4 za jeho 
zapůjčení.  
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Soutěž o nejhezčí Brděnku letos proběhne kromě facebooku i s hodnocením „odbornou“ krajskou porotou. Zájemci do 
poroty jsou vítáni. Do soutěže bylo přihlášeno kolem 80 Brděnek.  

49. ročník se uskuteční 27. ledna 2018. 

Thorin se zeptá Athabasky, zda i na příští rok zařídí občerstvení. Slimák upozorňuje, že při nástupu nebylo slyšet. Příště 
by uvítal megafon, který má k dispozici.  

9. Kolečko okresů, KD a VS 

Praha 2 – Mají za sebou náročný leden. Proběhla ELŠ a Skautský ples. Kvůli velkému zájmu o společenský večer se 
pro příští rok budou hledat nové prostory.   

Praha 3 – Jeden oddíl „ve výstavbě“, který se hlásí k židovské víře, by se chtěl připojit k naší organizaci. 

Z náboženských důvodů se však nemohou účastnit sobotních akcí. František tedy dává podnět k zamyšlení, 
v budoucnu by to mohlo kolidovat například s krajskými koly závodů. Rád by tento bod probral na výjezdním zasedání. 

Dále je okres v kontaktu s ukrajinskými skauty, kteří žijí v ČR a prošli skautingem na Ukrajině. Poskytli jim ubytování a 
uvidí, jak bude vypadat další spolupráce.  

Praha 4 – V únoru proběhne druhý víkend vůdcovského kurzu Ventus.  

Praha 5 – Příští rok chtějí zorganizovat čekatelský kurz.  

Praha 6 – Řešili vchod do klubovny a registraci.  

Praha 8 – Našli v pravidlech, že termín konání závodu 12. – 14. května je regulérně možný, není třeba žádat o 
výjimku.  

Praha 9 – Pořádají čekatelský kurz, v únoru proběhne první víkend.  

KD – Lazebník žádá o zařazení všech členů RK do konference. Zástupce revizní komise bude chodit na pražská 
jednání.  

Úkol: 

 Ráďa zařadí všechny členy RK do konference. [15. 2. 2017]  

10. Různé 

Setkání hospodářů a vedoucích středisek – Seminář vedoucích středisek proběhne 20. února 2017 od 18:00 

v nové zasedací místnosti na Senovážné nám. 24. Na setkání se vedoucí naučí základy práva, personalistiky, 

vyúčtování dotací a finance. Důležité také bude, že se s nimi potkáme a budou vědět, že se na PRJ mohou obrátit. 
Seminář pro hospodáře se uskuteční taktéž v nové zasedací místnosti 27. února 2017 od 18:00. Přednášet, zejména o 

finančním řízení jednotek, bude Olga.  

Kulatý stůl neziskových organizací – Této akce se za nás zúčastnil Napoleon. V příštím roce to vypadá na mírně 

nižší podporu. Komise RHMP pro udělování grantů pro volnočasové aktivity zasedla 18.1., zápis z jejího jednání šel do 

konference rady, předpokladem je schválení jejího návrhu do konce února RHMP a do konce března ZHMP, tedy by 
vyhlášení výsledků mělo být dříve než v minulém roce. 

V půlce května by odbor rád poslal novou směrnici do RHMP. Do půlky dubna mohou jednotky přes kancelář vznášet 
připomínky a náměty na změny pro další rok vzešlé z vyúčtování grantů roku 2016 a zpracování projektů na rok 2017. 

Slimák se ptá, zda má velikost vratky vliv na nižší podporu. David odpovídá, že toto rozhodnutí padlo nezávisle na 
vratkách. Magistrát v tu chvíli neměl data k dispozici. Kraj Praha za své jednotky vracel 400 tis. ze 7 mil. Magistrát chce 

rozdávat peníze, ale zatím hledá vhodnou výši dotace.  

Liga lesní moudrosti upozornila na problém s revizemi kotlů a podobných zařízení. Městská část Praha 6 po nich 
vyžadovala její provedení. Napoleon se proto ptá, zda s tím některá jednotka nemá obdobný problém.  

Podle Davida to mají jednotky pronajímající si prostory na Praze 6 jako povinnost nájemce ve smlouvách. 

Květnová PRJ – Kvůli státnímu svátku se květnová rada přesouvá na úterý 2. května.  
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Tým na řešení problému s nedostatkem vedoucích a kluboven – Bóža navrhuje, aby vznikl tým, který by se 
tímto problémem zabýval. Tým by zjistil, jakých jednotek se to týká a snažil se jim pomoci. 

 

Zapsala: Radka Kočová         Schválila: Hana Bejčková 


