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Zápis z jednání krajské rady dne 6. března 2017 

místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–19:30 

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

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

David Černý (volený člen), Petr Brabec – Juan (zpravodaj pro výchovu), Jan Dočekal – Lupen (volený člen), Dagmar 
Brabcová (volená členka), Vít Henych – Bobr (volený člen), Dominik Bláha – Nik (zpravodaj pro rovering), Jan Petera – 

Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 3), Ondřej Tesař – Bóža (Praha 4), Kristina Fejková – Krista (Praha 8), 

Jan Kolomazník – Thorin (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10) 

hosté:  Michal Janata – Kalich (revizní komise) 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Karamela         zapisující: Radka Kočová 

termín příští rady: 7. 4. 2017       Říčanská hájovna u Světic, Říčany 375 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 2 
2. Projekt Svojsíkova závodu 2 
3. Jmenování zpravodajů 2 
4. Registrace 2 
5. Výjezdní zasedání PRJ 3 
6. Setkání delegátů VSJ 3 
7. Web 3 
8. Dotační vyhláška 3 
9. Kolečko okresů, KD a VS 4 
10. Různé 4 

 

Úkoly: 

[6] Pořadatelé SZ zadají krajské kolo na www.skautskezavody.cz a pošlou informace o projektu ústřednímu štábu. [15. 
3. 2017]  

[7]  Karamela vytvoří hlasování o termínu schůzky ke zrušení střediska Bílý Vlk. [20. 3. 2017]  

[8]  Karamela pošle harmonogram akce. [20. 3. 2017]  

[9]  Kalich informuje revizní komisi o výjezdním zasedání. [15. 3. 2017] 

[10]  Nik spustí web. [13. 3. 2017]  

[11]  Lupen doladí barevné řešení webu. [30. 3. 2017] 

[12]  Karamela pošle do konference pozvánku na KVM Kapka. [15. 3. 2017]  

[13]  Napoleon a David vytvoří otevřený dokument, kde bude možné připomínkovat podávání a vyúčtování grantů. 

[15. 3. 2017] 

[14]  Karamela rozešle materiály pro vedoucí středisek ze semináře. [13. 3. 2017] 

[15]  Ráďa přidá na pražský web informaci o místě uložení velkého matriálu PRJ. [13. 3. 2017] 
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1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

Na začátku PRJ se Bóža rozloučil s členy rady, stěhuje se do Švédska. Nějaký čas se také Kl, z důvodu pobytu v 

zahraničí, nebude moci účastnit jednání krajské rady.  

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. Registrace byla včas odevzdána a revizní komise byla přidána do 

konference.  

2. Projekt Svojsíkova závodu 

Chobot představil projekt krajského kola Svojsíkova závodu. Závod proběhne 3. – 4. června 2017 v Měsíčním údolí. 
Projekt je přílohou tohoto zápisu.   

Tým připravil dva variantní návrhy rozpočtu akce. Ve variantě „A“ by dotace od kraje byla 15 000,- a účastnický 
poplatek činil 200,- na osobu. V případě že by kraj poskytl dotaci 22 000,-, by poplatky soutěžících klesly na 150,-. 

Chobot odkazuje na příspěvek Prahy na rádcovské kurzy, kde kraj dává až 70,- na osobu na den. Vyúčtování akce 
zpracuje hospodář pořádající jednotky Prahy 3. Organizátoři budou zajišťovat vlak z Benešova do Vlašimi. Dále Chobot 

upozorňuje na to, že některé hlídky úmyslně nepostupují, aby se nemusely účastnit krajského kola.  

Slimák by závod podpořil vyšším příspěvkem. Je to důležitá akce a kraj má dostatek finančních prostředků. Karamela a 
Napoleon jsou také pro variantu „B“, dotaci od kraje 22 000,-. Zároveň se ale shodují, že snížení účastnického poplatku 

nemotivuje hlídky, aby se závodu účastnily. Jednotky mají nabitý program a projekt často koliduje s celostátními 
akcemi. Jednotky si také stěžují, že se o termínu krajského kola dozvídají pozdě. Slimák by nezodpovědným hlídkám, 

které zruší svou účast na poslední chvíli, fakturoval storno poplatky.  

Chobot dále žádá o přidělení krajských práv ve Skaut-ISu. Karamela Chobotovi a Badovi příslušně práva poskytla.   

Usnesení 2017-06: 

Krajská rada Junáka schvaluje předložený projekt Svojsíkova závodu s navýšením příspěvku o 8 000,- na 22 000,- a 

jmenuje velitelkou závodu Terezu Stachovou a hlavním rozhodčím Vladislava Páleníka. 

Usnesení bylo přijato. Schváleno optickou většinou.  

Úkol: 

 Pořadatelé SZ zadají krajské kolo na www.skautskezavody.cz a pošlou informace o projektu ústřednímu štábu. 

[15. 3. 2017]  

3. Jmenování zpravodajů 

Usnesení 2017-07: 

Krajská rada Junáka jmenuje a pověřuje vykonáváním funkce zpravodaje KRJ: 

Petra Brabce – Juana (zpravodaj pro výchovu) 
Dominika Bláhu – Nika (zpravodaj pro rovering) 

Dagmar Brabcovou – Dášu (zpravodajku pro projekty a akce) 
Františka Šeredu – Moulina (organizační zpravodaj) 

Davida Černého (zpravodaj pro ekonomiku a hospodaření) 
Víta Henycha – Bobra (organizační zpravodaj junior) 

 

Usnesení bylo přijato. Pro: 12 Zdrželi se: 1 Proti: 0 

4. Registrace 

Napoleon chválí okresy za včasné odevzdání registrace. Data zatím nemáme k dispozici. Nejčastějším problémem bývá 
obsazení revizní komise. Často jsou jejími členy osoby, které tam být nemají. Příkladem jsou vedoucí oddílu, kterým 

může být udělena výjimka, ta by ale měla být nejprve projednána na okresní radě. 
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Rumpál v souvislosti s registrací upozorňuje na rušení jednotky Bílý Vlk. Odevzdal všechny žádosti a dosud jim nebylo 
vyhověno. Karamela vytvoří hlasování o termínu schůzky ke zrušení jednotky Bílý Vlk. David by se rád setkal 

s vedoucími Bílého Vlka.  

Úkol: 

 Karamela vytvoří hlasování o termínu schůzky ke zrušení střediska Bílý Vlk. [20. 3. 2017]  

5. Výjezdní zasedání PRJ  

Výjezdní zasedání se uskuteční 7. – 8. dubna v Říčanské hájovně, která je dostupná autem a od vlakové zastávky ve 

Světicích je vzdálena cca 1,5 km. Na programu bude dotační vyhláška, neformální setkání, kapacity oddílů  v Praze, 
Svojsíkův závod, Poděkování a jeho koncept, plán kraje na další volební období, sdílení zkušeností okresů a hodnocení 

kvality. Pražská rada proběhne v pátek ve večerních hodinách.  

Úkoly: 

 Karamela pošle harmonogram akce. [20. 3. 2017]  

 Kalich informuje revizní komisi o výjezdním zasedání. [15. 3. 2017] 

6. Setkání delegátů VSJ 

Nik zve na setkání pražských delegátů VSJ, které se uskuteční 21. března od 18:00 ve Skautském institutu 

na Staroměstském náměstí. Prosí, aby předsedové předali tuto informaci na okresních radách. Budeme rádi, když 

potvrdíte svou účast e-mailem nebo ve FB události a dáte nám vědět, o kterých tématech byste rádi diskutovali. 

Před setkáním se můžete podívat na materiály pro delegáty a to především na návrhy usnesení a témata předsněmové 

diskuze. 

7. Web 

Nik představil nový pražský web. Připomínky pražské rady byly zapracovány a web může být spuštěn. Přibyla políčka 
Hledat a Rada. Záložka domů byla nahrazena obrázkem domečku. Příspěvek může přidat kdokoli, následně ho musí 

někdo z VT schválit.   

Lupen navrhuje, aby byl do kontaktů uveden odkaz na naše facebookové stránky. Tento podnět bude ještě projednán. 

Dále Lupen doladí barevné řešení webu.  

Úkoly: 

 Nik spustí web. [13. 3. 2017]  

 Lupen doladí barevné řešení webu. [30. 3. 2017] 

8. Dotační vyhláška 

Revizní komise doporučuje uvést ve vyhlášce k dotacím limity na některá vybavení stejně, jako je nově uvádí i 

Směrnice k dotacím. David proto upravil řádek 15 dotační vyhlášky a předkládá ji radě ke schválení.  

 

Usnesení 2017-08: 

Krajská rada Junáka schvaluje představenou dotační vyhlášku 2017/01 – 1. doplnění k dotacím kraje Praha. 

Usnesení bylo jednomyslně přijato.   

https://www.google.com/maps/place/%C5%98%C3%AD%C4%8Dany+375,+251+01+%C5%98%C3%AD%C4%8Dany,+%C4%8Cesko/@49.974898,14.669259,14z/data=!4m5!3m4!1s0x470b8914b6052533:0xf66b6bc886363b58!8m2!3d49.9753228!4d14.6704456?hl=cs
http://www.skautskyinstitut.cz/staromak/
mailto:nik@skaut.cz
https://www.facebook.com/events/1804720219780849/
https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/valny-snem/valny-snem-2017-velke-mezirici/valny-snem-2017-informace-pro-delegaty/2901-materialy-pro-delegaty
https://krizovatka.skaut.cz/dokumenty/file/1679?autologin=1
https://krizovatka.skaut.cz/predsnemova-diskuze?view=featured
https://krizovatka.skaut.cz/predsnemova-diskuze?view=featured
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9. Kolečko okresů, KD a VS 

Praha 2 – Má 7. března v rámci okresní rady oslavu dlouholetého skauta Eduarda Marka – Hroznýše. Dožívá se  

100 let. Strávil dlouhá léta ve vězení. Nyní je stále aktivní a používá nejmodernější technologie. Dále připravují okresní 
kolo Svojsíkova závodu.   

Praha 6 – Budou hodnotit kvalitu okresu.  

Praha 9 – Řešili okresní Svojsíkův závod, který bude na jeden den.  

VS – Zvou na kurz vodáckého minima Kapka. Karamela pošle pozvánku. 

Úkol: 

 Karamela pošle do konference pozvánku na KVM Kapka. [15. 3. 2017]  

10. Různé 

Zprávy z Náčelnictva – Náčelnictvo proběhlo v sobotu, z velké časti bylo věnováno přípravám Valného sněmu. Dále 

se diskutovalo o tom, jak to bude nadále s časopisem „Magoš“. Náčelnictvo prosí o zpětnou vazbu k tomuto časopisu. 
Proběhl také rozhovor s ústřední revizní komisí, která je kritizována za formalistický přístup. Do prvního čtení se dostal 

řád vzdělávání dospělých v organizaci, který by měl být méně komplikovaný.  

Kulatý stůl neziskových organizací – Na únorové radě byli členové PRJ vyzváni k připomínkování vyúčtování 
grantů. Připomínky k vyúčtování můžete zasílat ještě během března. Napoleon a David mají podněty a vytvoří otevřený 

dokument, kam se budou moci psát další upozornění. 

Magistrát již rozdělil granty pro rok 2017. Požadovali jsme 11 mil. a bylo nám přiděleno 8,5 milionů. Předsedové by 

měli jednotkám připomenout, aby přidělené finanční prostředky spotřebovávaly.  

Magistrát vypsal nový program na vzdělávací kurzy. Program je zaměřen na pořádání kurzů, které jsou akreditovány 
MŠMT. Proplácet se budou náklady vynaložené až po schválení grantů (očekáváno v červnu). Pokud tedy plánujete na 

podzim například vůdcovský nebo zdravotnický kurz či kurz instruktora vodní turistiky, můžete požádat o grant na 
náklady. Program je zaměřen jen na členy s trvalým bydlištěm v Praze. Detailní informace najdete zde 

Asistentka – Pražská rada hledá novou asistentku. Brigáda je vhodná pro studenty bakalářského studia i střední 
školy. Práce v rozsahu 20 – 40 hodin měsíčně je z velké části časově flexibilní.  

Velký materiál PRJ – Chobotnice a ozvučovací souprava jsou uloženy ve skladu na Budějovické. Sklad je přístupnější 

než kancelář na Jindřišské. Rumpál žádá, aby tato informace byla zveřejněna na pražském webu.  

Dále se ptá na plackovač, který je nějaký čas rozbitý. Pokud již není v záruce, nabízí opravu od zámečníka. 

Setkání hospodářů a vedoucích středisek – Oba semináře proběhly. Semináře pro vedoucí středisek se účastnilo 
kolem 18 lidí a trval zhruba dvě hodiny. Karamela rozešle vedoucím materiály z kurzu (prezentaci). Účastníci byli 

osloveni ke zpětné vazbě, z které vyplynulo, že se kloní k častějšímu setkávání a jako nejužitečnější jim přišlo sdílení 

zkušeností.  
Hospodářský seminář navštívilo kolem 30 účastníků. Diskutovalo se především o grantech a dotacích.  

Autobus na VSJ – Autobus bude zajišťovat Ústředí. Cena se bude pohybovat kolem 450,- za zpáteční jízdenku. 
Jednosměrný lístek není možné pořídit.  

Úkol: 

 Napoleon a David vytvoří otevřený dokument, kde bude možné připomínkovat podávání a vyúčtování grantů. 

[15. 3. 2017] 

 Karamela rozešle materiály pro vedoucí středisek ze semináře. [13. 3. 2017] 

 Ráďa přidá na pražský web informaci o místě uložení velkého matriálu PRJ. [13. 3. 2017] 

 

Zapsala: Radka Kočová         Schválila: Hana Bejčková 

https://vodni.skauting.cz/z-nasich-vod/kapka-hkvs-2017
http://granty.praha.eu/grantypublicinfo/ZadatelDetail.aspx?idZadatel=ff4a030a-17d3-44f9-a4fe-28af356ab50e
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/dotace_a_granty/mestske_granty/volny_cas_deti_a_mladeze/naplnovani_koncepce_podpory_mladeze_na.html
https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/3030-skautsky-kraj-praha-hleda-asistentku?autologin=1

