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Zápis z jednání krajské rady dne 7. – 8. dubna 2017 
místo konání: hájovna Říčany 375     čas konání: 19:00 – 22:00 

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

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

David Černý (zpravodaj pro ekonomiku a hospodaření), Jan Dočekal – Lupen (zástupce kraje v NJ), Dagmar Brabcová 

(zpravodajka pro projekty a akce), Dominik Bláha – Nik (zpravodaj pro rovering), František Šereda -  Moulin 
(organizační zpravodaj), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4, na část jednání), Zbyněk 

Kocman – Zbýňa (Praha 5) 

hosté:   

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Hana Bejčková      zapisující: Hana Bejčková 

termín příští rady: 2. 5. 2017, velká zasedací místnost, Senovážné nám. 24 

Program 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 1 
2. Předsněmová diskuze a sněm 1 
3. Usnesení našeho kraje na sněmu 2 
4. Prodej na sněmu 2 
5. Granty 2 
6. Program MHMP na podporu vzdělávání 2 
7. Kulatý stůl s MHMP 2 
8. Zastupování kraje v NJ 3 
9. Výběr asistentky 3 
10. Proplacení poplatků za sněm delegátům za kraj Praha 3 
11. Potvrzení elektronického hlasování 4 
12. Nový web 4 
13. „Přímka“ okresů 4 
14. Různé 4 
 

 

Úkoly: 

[8]  Napoleon pošle do rady kraje (po domluvě s Lupenem), zda by někdo o tuto pozici neměl zájem s tím, že máme i 

jiné řešení (Máju). 

 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.  

David zvažuje zda tvořit otevřený dokument k připomínkám ke granům MHMP, zda má smysl.  

2. Předsněmová diskuze a sněm 
Tři dny před sněmem proběhla pražská předsněmová diskuze nad navrženými uneseními pro Valný sněm. Zúčastnilo se 

asi 24 lidí (delegáti z různých krajů). 
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Někteří delegáti jeli na sněm poprvé a bylo pro ně užitečné setkat se i nad pravidly, jak to na sněmu chodí, jaká jsou 

pravidla hlasování apod. 

Děkujeme Nikovi za uspořádání diskuze. 

3. Usnesení našeho kraje na Valném sněmu 

Logo – Sešlo se mnoho podnětů z krajů, o kterých se postupně hlasovalo. Převážně šlo o návrhy na změnu textové 

značky pod lilií. Výsledné usnesení je formulováno jako výzva Náčelnictvu, aby zvážilo možnost používání symbolu s 

textovou značkou „skaut“, „junák“ a bez textu. 

Formulace vlčáckého slibu, zákona a hesla - bylo schváleno usnesení navrhované naším krajem o reformulaci 

vlčáckého hesla, zákona a slibu. („Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby se vážně zabývalo zněním slibu, zákona a hesla 

vlčat a případně připravilo jejich vhodnější formulaci a předložilo ji příštímu Valnému sněmu k diskuzi.“) 

Vzdělávání dospělých – schváleno („S ohledem na aktivní zapojení dospělých v organizaci Valný sněm ukládá, aby se 
Náčelnictvo zabývalo metodikou vzdělávání pro starší dospělé vedoucí oddílů bez vůdcovských zkoušek, pro něž je 

obtížné skloubit pracovní vytížení s požadavky dlouhotrvajících kurzů zaměřených na mladší frekventanty.“) 

Program pro koedukované oddíly světlušek a vlčat – nebylo přijato; Dick zmínil, že je v plánu něco s tím dělat; 
Karamela má pocit, že to řešit nechtějí, na Lupena to tak nevyznívá, Napo by chtěl vidět čísla z koedukace, jak je to v 

rámci republiky – mimo Prahu o to není zájem? Pražáci byli spíš pro („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.“) 

4. Prodej na sněmu 

Před sněmem jsme (Karamela, David, Napo) domluvili s Fredem za TDC prodej jejich zboží na sněmu. Šlo o 
výjimečnou situaci a nepočítáme s jejím opakováním. TDC na akcích zpravidla prodává zboží v JUNu, kde činovníci 

zaplatí navíc DPH. Nechystají se prodávat jinak než přes internet či přes JUN, nechtějí tedy zavádět pokladnu EET. 

Prodejem na sněmu jsme neporušili žádný zákon. Máme z něho zisk 1000 Kč. 

5. Granty 

Byly rozděleny granty, Napo, David a Karamela měli schůzku s panem Čutou a zjišťovali důvody k nepodpoření 

projektů. 

Chyběly smlouvy, bez kterých nelze grant přidělit. Pokud má jednotka smlouvu i jen na část roku, může požádat o 

poměrnou část peněz. 

Zvolili jinou politiku v přidělování peněz podle bodů v programech u táborů a výprav. Plnou částku přidělují jen při 

obdržení 100% bodů, aby jednotky upozornili na drobné nedostatky v projektech. 

Pokud jednotky žádají o grant na táborovou základnu, musí tam probíhat v létě nějaký program (tábor…). 

Poplatek do Společenství vlastníků nemovitostí není nájem a nelze tak o něj žádat, ze zkušenosti je možné žádat v jiné 

kolonce např. jako drobnou údržbu. Napíšeme článek na web. 

6. Program MHMP na podporu vzdělávání 

Magistrát vyhlásil nový program, který se zaměřuje na vzdělávání vedoucích pracujících s dětmi. Podpořeny mohou být 

akreditované kurzy a účastníci kurzů. 

Program je v pilotním režimu a magistrát nemá pevně ujasněny podmínky. Podali jsme za kraj projekt podporující 

kurzy a jejich účastníky, abychom zkusili s MHMP případně nastavit podporu. 

7. Kulatý stůl s MHMP 

Proběhl poslední kulatý stůl v tomto školním roce, na kterém padlo několik návrhů na změny: 

 Definice tábora, aby korespondovala s metodikou MŠMT, tedy aby tábor byl 7 a více dní. 

 Testování formuláře na podávání projektů a vyúčtování delší dobu před zveřejněním. 

 Možnost sjednocení programů (tábory, výpravy a možná i základny/klubovny), aby se zjednodušila 

administrativa. 
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 Materiálně technické zabezpečení je nyní stanoveno jednou sazbou na všechny tábory, ať je jich v programu 

podáno libovolně. 

8. Zastupování kraje v NJ 

Lupen by si rád odpočinul od skautských projektů, přibližně na rok až dva. Týká se to i kraje a jeho zastupování v 

Náčelnictvu. Potom by se rád do pozice vrátil. Má předem domluvenou Máju jako náhradníka, který by začal pozici 

vykonávat od září. Na červnovém zasedání by nás pravděpodobně ještě zastupoval Lupen. 

Karamela s Napem nesouhlasili s postupem Lupena, kdy nejprve hledal náhradu a oslovil ji a až následně o tom 

informoval vedení kraje a radu. Diskutovali jsme nad tím, jaké jsou výhody a nevýhody různých variant.  

Je dobře, že Lupen jen neříká, že končí, ale snaží se situaci řešit. Nicméně obecně by bylo lepší, kdyby šel prvně za 

vedením kraje či radou. 

Ohledně zastupování v Náčelnictvu padly dvě připomínky. Jednak je malý zájem kraje o práci krajánka a pak krajánek 

málo informuje kraj o dění. 

Komunikace s krajánkem může být nastavena různě, ale chceme, aby komunikoval s radou. Výhodou by tedy bylo, 

kdyby to byl člen rady s chutí zastupovat nás. Nevylučujeme externistu, který je ochotný komunikovat. Je zde i 

možnost, že by se na té pozici mohlo střídat více lidí, kdyby měli zájem zkusit to. 

Na pozici zastupování v Náčelnictvu nebudeme hledat člověka pomocí otevřeného tenderu. Napoleon pošle do rady 

kraje (po domluvě s Lupenem), zda by někdo o tuto pozici neměl zájem s tím, že máme i jiné řešení (Máju). 

Úkol: 

- Napoleon pošle do rady kraje (po domluvě s Lupenem), zda by někdo o tuto pozici neměl zájem s tím, že máme i jiné 

řešení (Máju). 

9. Výběr asistentky 

Do výběrového řízení se přihlásili 3 uchazečky, jsou všechny skautky, žádná není z Prahy, všechny mají výhled na 1-1,5 

roku. Nemají zkušenost s granty či dotacemi. 

- Bivojka – vedoucí střediska, zkušenost s hospodařením, dělá asistentku v centru na VŠ už nyní, je ráznější, 

- Ljusy – zástupce vedoucího střediska, malá zkušenost s hospodařením, působí spíš ve výchově, spíš servisní 

stránka věci, pečující 

- Kačka – nemá zkušenost ze střediska, je aktivní ve Skryptě, studuje VŠE, tam spíš chce asi dělat něco jiného 

10. Proplacení poplatků za sněm delegátům za kraj Praha 

Diskutovali jsme, zda a v jaké výši proplácet poplatek za delegáty, kteří byli voleni na krajském sněmu.  

Z diskuze: 

- David v obecné rovině vnímá, že k nám propadávají hlasy zespoda a nevyužili se a tak máme nějakého 

zástupce; umí si představit, že se to proplatí členům rady, třeba se dotyční nedostali ze své jednotky, není to v 
rozpočtu 

- Lupen – je pro, je zvykem proplácet, je chyba, že to není v rozpočtu, hodně jednotek to proplácí, kdyby to 

neproplácely, může na tom Junák být bit 
- David téhle rovině nevěří (že by tam nejeli, když je to drahé) 

- Náklady jsou 400 Kč jako účastnický poplatek + další věci (autobus 440 Kč, nadstandard ubytování). 
- Slimák – osobní přínos to má, základ by proplatil; proplácel by všechny náklady; když jsou možnosti… a my ty 

možnosti máme 

- Lupen – zvažují i variantu, že by se to prostě platilo z ústředí všechno; možná by za to mohli být i placení 

David byl proti proplacení. 

Usnesení 2017-09: 

Krajská rada schvaluje proplacení základního poplatku za sněm (400 Kč).  

Usnesení bylo přijato. Pro: 8, Proti: 1, Zdržel se: 1 
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Usnesení 2017-10: 

Krajská rada schvaluje proplacení cestovného v maximální výši sjednaného autobusu (440 Kč).  

Usnesení bylo přijato. Pro: 7, Proti: 1, Zdržel se: 2 

Usnesení 2017-11: 

Krajská rada schvaluje proplacení cestovného v jakékoli výši.  

Usnesení nebylo přijato. Pro: 0, Proti: 7, Zdržel se: 3 

Usnesení 2017-12: 

Krajská rada schvaluje proplacení nadstandardního ubytování na posteli. 

Usnesení nebylo přijato optickou většinou. 

11. Potvrzení elektronického hlasování 

Usnesení 2017-13: 

Krajská rada schvaluje udělení vyznamenání medailí A. B. Svojsíka II. stupně pro Mirka Hlaváče.Usnesení bylo přijato. 
Pro 8, proti 0, zdržel se 2. 

12. Nový web 

Nik nám ukázal, jak na novém webu přidat příspěvek, vzhledem k malé účasti okresních předsedů se zopakuje i na 

květnové radě. 

Krajská rada se přiklonila k realizaci plánovaného kalendáře akcí. 

Nik doplní do mobilní verze menu. 

13. „Přímka“ okresů 

Praha 2 – jsou rádi, že s logem nejsou jediní, sněm jim přišel takový nemastný neslaný 

Praha 5 – výchovná zpravodajka chce skončit, připravuje závod, na podzim rádcovský kurz, někdy výhledově čekatelky 

14. Různé 

Středisko Bílý vlk – uskutečnila se schůzka kvůli slučování střediska s okresem Praha 10 s Rumpálem a Jerrym, je 

naplánován další postup činnosti, tak aby mohlo ke sloučení dojít co nejdříve. 

20.4. se uskuteční Perplex. 

Kája Brabcová si chválila Ventus, Dáša děkuje Rockymu a Praze 4 za jeho pořádání. 

Rocky informuje, že Bóža odjíždí do zahraničí, Praha 4 zatím nebude svolávat sněm na zvolení nového místopředsedy. 

Napoleon žádá předsedy okresů a velitele krajského závodu přes Prahu 4, aby základní kola informovali o 
odhlasovaném postupovém klíči č. 5. Má čerstvou negativní zkušenost z loňska, že dva okresy si nepřečetli informace a 

na závodech vyhlásili špatně postupové hlídky 

 

Zapsala: Hana Bejčková     Schválil: Lukáš Pechoušek 


