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Zápis z jednání krajské rady dne 2. května 2017 
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–21:00 

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

Lukáš Pechoušek – Napoleon (místopředseda krajské rady), Jan Dočekal – Lupen (volený člen), Dagmar Brabcová 
(volená členka), Vít Henych – Bobr (volený člen), David Černý (hospodářský zpravodaj) Dominik Bláha – Nik (zpravodaj 
pro rovering), František Šereda – Moulin (organizační zpravodaj), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot 
(Praha 3), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Kristina Fejková – Krisťu (Praha 8), Tomáš Petřík – Fido (Praha 9), Ondřej 
Přerovský - Lazebník (KD) 

hosté:  Sepka 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Jan Dočekal - Lupen       zapisující: Hana Märzová - Bivojka 

termín příští rady: 5. 6. 2017       klubovna Na Křížku 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Lupen) 2 

2. Skautský závod napříč Prahou přes tři jezy (Sepka) 2 

3. Svojsíkův závod (Chobot a Rocky) 2 

4. Vlčata a světlušky v jedné družině (Lupen) 3 

5. Poděkování (Dáša) 3 

6. Web (Nik) 3 

7. Propagační kampaň (Lupen) 4 

8. Setkání krajů (Napo) 4 

9. Víkend PRJ (Napo) 5 

10. Zástupce kraje v NJ 6 

11. Kolečko okresů, KD a VS 6 

12. Různé 7 

 

Úkoly: 

[2] Předsedové okresů: Na okresních radách předají informace o Závodu napříč Prahou přes tři jezy svým střediskům, 
případně zjistí zpětnou vazbu, proč o akci nemají zájem. Připojí i výzvu aby se lidé v září hlásili jako dobrovolníci 
k zajištění akce. 

[3] Rocky a Chobot: Nahlásí PRJ prostřednictvím emailu požadavky na počet organizátorů potřebných pro závod. [co 
nejdříve] Předsedové okresů osloví lidi na svých okresech a zprostředkují jejich zapojení. 

[3] Rocky a Chobot: Ověří možnosti zajištění tradičními způsoby dopravy / i alternativní oslovené dopravce do lokality 
závodu. Zvolí-li se následně doprava alternativní, kontaktují vedení KRJ a hospodáře a požádají PRJ o případné 
navýšení rozpočtu, pokud to bude třeba. Poté informují reprezentanty hlídek o termínech odvíjejících se od organizace 
společné dopravy, aby se předešlo nejasnostem ohledně závaznosti přihlášek k dopravě a následnému zmatku ve 
fakturaci. [11. 5.] 

[3] Předsedové okresů: na svých okresech (nejlépe hned okresních kolech) zjistí, jestli některá z postoupivších družin 
nepojede. Pokud by k tomu došlo, informují Rockyho nebo Chobota. 
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[4] Předsedové okresů: Na okresních radách proberou problém koedukace vlčat a světlušek a zjistí zájem o využití 
vytvořené metodiky a stezky pro koedukované oddíly. 

[5] Předsedové okresů: Na okresních radách zjistí názory na vhodný formát a termín Poděkování (viz diskuse). 

[7] Lupen: pošle do konference návrh otázky ohledně kapacity oddílů. [asap] 

[9] Karamela: na červnovou radu zařadit hledání vhodného termínu víkendu – určíme-li si, že má cenu jej nadále 
pořádat. [5. 6.] 

 [10] Členové PRJ: V případě zájmu odpovědět na výzvu: do dvou týdnů se může kdokoliv z členů PRJ přihlásit, že 
v období Lupenovi dobrovolnické dovolené bude dělat zástupce kraje v NJ. [do 21.5.] 

[12] Lupen: pošle do konference materiály o šátcích z minulého roku, aby bylo zřejmé, co se ve věci šátků řeší. [do 
červnové rady] 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Lupen) 

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

2. Skautský závod napříč Prahou přes tři jezy (Sepka) 
Sepka představila skautský závod s dlouhou tradicí, pod záštitou hlavního města. Jedinečná možnost projet celým 
centrem města. Akce je otevřena pro veřejnost. Je o ni velký zájem z médií a využívá se pro propagaci skautingu. Je 
možné se zúčastnit v roli zástupců skautských oddílů/přístavů nebo jen v roli zástupců veřejnosti, případně je možné se 
podílet na organizaci. Přihlášky a informace: prestrijezy.skauting.cz [pozn. Bivojka: v této chvíli ale na webu možnost 
přihlášení se, ani aktuální informace nevidím]. Případně je možné podávat přihlášky až na místě. Dobrovolníci na 
organizaci se mohou také hlásit přes uvedený web nebo přes web vodni.skauting.cz/. Kapacita pro účastníky je obvykle 
naplněna dostatečně, jen je dlouhodobě málo organizátorů. Organizátoři přitom nemusí mít žádnou zvláštní kvalifikaci 
(jde o podpůrné práce jako starání se o veřejnost). Mnoho oddílů o akci údajně neví. Téma bude znovu zařazeno na 
program rady v září, aby se sehnali organizátoři. Sepky prezentace v příloze zápisu. 

Úkoly: 

• Předsedové okresů: Na příštích okresních radách předají informace o Závodu napříč Prahou přes tři jezy svým 
střediskům, případně zjistí zpětnou vazbu, proč o akci nemají zájem. 

3. Svojsíkův závod (Chobot a Rocky) 
Krajské kolo Svojsíkova závodu probíhá od soboty do neděle ve Vlašimi. 

Chobot informuje o problémech s Českými drahami, které nechtějí posilovat spoje, i když se o to včas požádá. Chobot 
zkusí i přesto podat objednávku na posílení spoje. Pokud to nevyjde, tak Chobot a Rocky zkusí sehnat autobus od 
soukromého dopravce. I z toho důvodu bude hlídkám, které mají postoupit, napsán email, aby svoji případnou neúčast 
co nejdříve hlásili. Problém je v tom, že polovina kol je až v polovině května, takže není možné včas zjistit, kolik bude 
účastníků krajského kola. Očekává se odhadem 150 – 180 účastníků. Lupen navrhuje počet účastníků odhadnout, 
objednat autobusy pro účastníky, a pokud se jejich kapacita nakonec nevyčerpá, obsadit místa organizátory 

Informace ohledně nutnosti hlásit případné hlídky, které se nezúčastní, budou poslány do konference. 

Rocky a Chobot postupujícím hlídkám oznámí, že pokud se neomluví, bude počítáno s jejich účastí a bude po nich 
požadováno zaplacení startovného. Jedna z možností, jak tuto informaci rychle předat hlídkám postupujícím 
z posledních základních kol, je dát ji organizátorům daných kol, kteří ji oznámí hned po vyhlášení výsledků. 

Úkoly: 

• Rocky a Chobot: Nahlásí PRJ prostřednictvím emailu požadavky na počet organizátorů potřebných pro závod. 
[co nejdříve] Předsedové okresů osloví lidi na svých okresech a zprostředkují jejich zapojení. 
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• Rocky a Chobot: Ověří možnosti zajištění tradičními způsoby dopravy / i alternativní oslovené dopravce do 
lokality závodu. Zvolí-li se následně doprava alternativní alternativní, kontaktují vedení KRJ a hospodáře a 
požádají PRJ o případné navýšení rozpočtu, pokud to bude třeba. Poté informují reprezentanty hlídek o 
termínech odvíjejících se od organizace společné dopravy, aby se předešlo nejasnostem ohledně závaznosti 
přihlášek k dopravě a následnému zmatku ve fakturaci. [11. 5.] 

• Předsedové okresů: na svých okresech (nejlépe hned okresních kolech) zjistí, jestli některá z postoupivších 
družin nepojede. Pokud by k tomu došlo, informují Rockyho nebo Chobota. 

4. Vlčata a světlušky v jedné družině (Lupen) 
Za Karamelu prezentuje Lupen: Tento bod se vztahuje k usnesení Pražského sněmu, které se týká potřebnosti 
jednotné stezky, resp. metodiky pro vlčata a světlušky. Je obava, že se Náčelnictvo tímto problémem nebude v blízké 
době zabývat, a proto by se tím mohla zabývat PRJ. Představa je taková, že by se našel (a zaplatil) nějaký člověk, 
který by pro PRJ tuto stezku připravil (podobným způsobem, jako se připravují materiály na ústředí) a zároveň by se 
oslovilo ústředí ke konzultaci a metodické záštitě. 

• Slimák: Ptá se, jestli je to opravdu nutné v Praze, kde je dostatek až přetlak dětí, které se mohou rozdělit do 
družin světlušek a vlčat, takže by nebylo nutné je spojovat. 

• Rocky: Takových družin podle něj je paradoxně hodně, s různou mírou koedukace (společné schůzky, oddíly, 
tábory...), ale poptávka o vytvoření metodiky podle něj velká nebude. 

• Lazebník: Myslí si, že to byl problém na Praze 10, ale obecně v Praze to takový problém není. Má kraj 
„posvětit“ tu koedukaci? Jestli to ty oddíly dělat chtějí, tak to nějak stejně už dělají. 

• Lupen: Koedukace nemusí být z nutnosti, ale jako výchovný koncept. 

• Krisťu: Nechala by to na příště, aby bylo možné problém probrat na okresních radách.  

Úkoly: 

• Předsedové okresů: Na okresních radách proberou problém koedukace vlčat a světlušek a zjistí zájem o využití 
vytvořené metodiky a stezky pro koedukované oddíly. 

5. Poděkování (Dáša) 
Dáša připravila dvě možnosti poděkování, které byly předem poslané emailem. 

• Krisťu: Obě akce se jí líbí, ale brala by něco mezi.  

• Rocky: Navrhuje lednový termín. 

• Fido: Jsou pro neformální verzi. 

• Lazebník: Prosinec je ideální. 

• Slimák: Návrh změny akce na neformální (zahradní party) vycházel ze snahy přitáhnout další lidi, a proto to 
mělo být i venku, aby bylo jedno, jestli přijde více nebo méně lidí. 

• Lupen: Současný formát akce se mu líbí. Změny v posledních letech jdou správným směrem, ale akce je drahá. 
Přesunutím na léto by se mohla zlevnit o polovinu. Navíc řadě lidí, kteří na konci roku mají hodně práce, by se 
květen nebo červen více hodil. Ohlídat si kolizi s Perplexem. 

• Dáša: Udělala by akci na konci listopadu nebo začátku prosince, ale zatím počkáme do příště na další názory 
z okresů. 

Úkoly: 

• Předsedové okresů: Na okresních radách zjistí názory na vhodný formát a termín Poděkování (viz diskuse). 
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6. Web (Nik) 

Nik prezentoval možnost přidávání příspěvků na web. Příspěvek může přidat každý i bez registrace pomocí tlačítka 
hned na první stránce. Příspěvky schvaluje asistentka. 

Lupen upozorňuje, že web je hlavním komunikačním nástrojem kraje a bylo by dobré všem v okresech říci, že ho mají 
používat, zejména pro vyhledávání aktuálních vyhlášek kraje, a dalších organizačních informací. Pro sledování novinek 
a informací o akcích je dobré sledovat konferenci info@praha.skauting.cz a pražský facebook.com/skautipraha 

7. Propagační kampaň (Lupen) 
Nějaká propagace proběhne, protože jsou na to alokované prostředky, ale možná to bude propagace spíše pro dobré 
jméno skautingu a ne jako nábor do oddílů. Je třeba nejdřív zjistit, kolik nových členů budou oddíly v Praze schopné 
v září přijmout. 

• Rocky: Kapacitu zjišťují pravidelně v létě, ale kapacita na Praze 4 je každoročně naplněná. Ověření je možné 
provést do příště. 

• Krisťu: Stejný stav jako na Praze 4. 

• Lazebník: Nebylo by tedy lepší peníze dát na něco jiného? Například navrhuje peníze dát na podporu nošení 
krojů/krojových součástí – například by bylo možné darovat cenné dary do okresů (případně nějakých jejich 
soutěží). 

• Lupen: Chápe to tak, že je legitimní peníze přesunout na něco jiného, pokud nebude o kampaň zájem. 
V takovém případě by pak bylo dobré konkretizovat, na co peníze půjdou. Bylo by tedy dobré zjistit ten zájem 
o kampaň asi do 3 týdnů, aby byla možnost případně peníze na příští radě dát na něco jiného (třeba také 
propagačního, ale s jiným zacílením). 

• Dáša: Také mají přetlak menších dětí, ale skautek (a skautů) mají málo, protože jim odchází. 

• Slimák: Pokud by se měla dělat kampaň, měla by se opravdu soustředit na skautský věk, případně i na 
rovery/dospělé dobrovolníky. 

• Lupen: Je třeba položit přesnou otázku oddílům. Otázka bude rozdělena na kategorie dle věkových skupin.  

• Rocky: To číslo může být hodně zkreslené, protože nejvíce dětí se pak hlásí přes léto. Teď třeba řeknou, že 
někoho přijmou, ale nakonec to nemusí vyjít. 

• Lupen: Otázka tedy bude směřovaná na nějaké rozsahy počtu nováčků, které se chystají přijmout do různých 
kategoríí (1-5, 6-10 vlčat/skautů/roverů... apod.). 

Úkoly: 

• Lupen: pošle do konference návrh otázky ohledně kapacity oddílů. [asap] 

8. Setkání krajů (Napo) 

Na Křížku se příští týden (13.5) koná setkání krajů a náčelnictva. U té příležitosti se řeší otázka, jestli mají některá 
střediska zkušenosti se  založením nových oddílů. Pokud by někdo měl nějaký tip, tak ať ho napíše Napoleonovi. 

Další otázka, která byla k této příležitosti položena, se týká možnosti/vhodnosti placení vedoucích činovníků. Vychází 
z toho, že v Královéhradeckém kraji jsou placeni předseda a místopředseda kraje. Otázkou tedy je, jestli mohou/měly 
by být některé pozice placené. Napo se na to ptá, aby znal názory ostatních, které případně může na setkání 
prezentovat. Také  situaci v Královéhradeckém kraji rozumí jako precedentu, ke kterému je třeba se vyjádřit, pokud 
podle nás není v pořádku. 

• Rocky: Pozice by neměly být placené. To by měl být až ten krajní případ, když není žádný dobrovolník. 

• Slimák: Pozice by neměly být placené, ale měly by se proplácet opravdu veškeré náklady, aby na tom 
dobrovolníci netratili. 
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• Lupen: Myslí si, že výchovná práce by placena být neměla, ale je možné platit organizační pracovníky. Hranici 
vidí v množství času, které daný člověk tou prací tráví. Pokud tím tráví hodně času, tak Lupenovi naopak 
připadá neetické mu neplatit. 

• Napo: Otázka podle něj je, jestli vůbec takové zástupce Junák má mít. U koho to je v pořádku a u koho ne? 
Není to otázka porušení stanov nebo řádů, je to dovolené. 

• Lupen: Podle odpovědi na těžkou otázku nemají být placené výchovné činnosti, ale mají být placené některé 
potřebné pozice nebo pozice, na které se nedaří sehnat dobrovolníky. Podle Lupena spíš může být 
problematické, jak k tomu zvolení placených činovníků v KH kraji vůbec došlo (měli to v programu?). 

• Slimák: Myslí si, že není možné se o tom bavit abstraktně. Závisí to vždy na konkrétní situaci. 

Pokud by měl někdo nějaký další názor/připomínku, může napsat Napovi. 

9. Víkend PRJ (Napo) 
Byla malá účast. Proč není akce pro lidi atraktivní? 

• Dáša: Asi je to dáno vytížeností lidí, je pro ně složité dostat se mimo Prahu. 

• Krisťu: Má stejný názor. Kdyby se to konalo v Praze, ukázala by se aspoň na část. 

• Rocky: Jeho to baví, ale myslí si, že účast a motivovanost lidí klesá. Někteří, kteří tam byli jednou, pak už jet 
nechtěli. Odráží to situaci v radě – lidé z okresů se nechtějí podílet na vedení kraje, ani na takové akci. Myslí si, 
že kdyby ta akce byla pro lidi větší prioritou, tak by dorazili i mimo Prahu, i v termínu, který se jim tak úplně 
nehodí. 

• Bobr: Nikdo zrovna neměl čas/nechtěl jet. 

• Lazebník: Nebyl tam ze zdravotních důvodů, ale stejně má pocit, že by tam k ničemu nebyl, protože se spíše 
diskutuje o problémech spojených s dětskými oddíly. 

• Slimák: Souhlasí s Rockym. Také se mu nedaří lidi k účasti nadchnout. Hodně pomůže nějaká přidaná hodnota 
(grilování, party apod.). Myslí si, že programově akce stagnuje. Mělo by tam být ještě něco dalšího, než jen 
schůzování. 

• Lupen: Může se něco zlepšit v podávání informací a propagaci akce? Byl nějaký problém s volbou termínu? 

• Lazebník: Vlastně ani nevěděl, že má zvát někoho dalšího...? Nehledal proto za sebe náhradu. Termín v zimě 
by asi byl lepší. Měl by být znám dlouho dopředu, pevně daný každý rok. 

• Rocky: Termín není ten hlavní problém. Jeho názor je, že by se měl změnit spíš formát akce, její obsah. 

• Fido: Bylo by dobré mít předem daný termín. 

• Napo: Čtyři lid se omluvili těsně před akcí. Akce sice není míněna pro úplně kohokoliv, ale zvaní jsou tam i 
členové okresních rad. Měla by jít témata, o kterých se diskutovalo, více rozpracovaná dopředu? 

• Slimák: Témata předem by asi nepomohla. Ve srovnání s minulými ročníky se mu příprava zdála trochu 
odfláknutá. 

• Napo: Program byl připravený pro sdílení zkušeností okresů, jejich předsedové ale nepřijeli, tak musel být 
změněn. Návštěva hosta se vypustila kvůli zkrácení víkendu. 

• Slimák: V minulých letech tam byla lépe připravená snídaně, byl výlet a další aktivity. 

• Krisťu: Protože je nová, tak když přišel email o chystaném zasedání, tak z něho vůbec nebylo patrné, jestli ta 
akce je pro ni a jestli je pro další, v čem spočívá atd. 

• Lazebník: Nejen o tomto víkendu, ale i o dalších akcích kraje by bylo dobré vždy po sněmech a nástupu nových 
předsedů okresu všem poslat informace. 

Úkoly: 



Junák – český skaut, kraj Praha, z. s. 

Zápis z jednání krajské rady dne 6. 3. 2017 

6/7 

• Karamela: na červnovou radu zařadit hledání vhodného termínu víkendu – určíme-li si, že má cenu jej nadále 
pořádat. [5. 6.] 

10. Zástupce kraje v NJ 
Lupen si chce dát na jeden, až rok a půl dobrovolnickou dovolenou. Slibuje, že příště postupovat korektněji při řešení 
podobné situace, protože minule byl jeho postup kritizován. Lupen oslovil Máju z Prahy 6, ale po diskusi na víkendu 
PRJ se zdá, že ideální by bylo oslovit s problémem napřed vedení Kraje a až pak domlouvat náhradního adepta. Navíc 
je principielně vhodné aby zástupcem v NJ byl někdo přímo z krajské rady, protože takový člověk má bezprostřední 
informace z rady. Bude nabídnuto výběrové řízení na zástupce kraje v NJ, do kterého se bude možné hlásit do dvou 
týdnů od zaslání zápisu. Z přihlášených kandidátů (a Máji) bude na příští krajské radě vybrán zástupce kraje. Nový 
zástupce by měl chodit do NJ od září (Lupen tam bude naposledy v červnu.). Termíny Náčelnictev do konce roku jsou: 
23-24. září + 2-3. prosince.  

• Rocky: v té výzvě by nesvazoval možného kandidáta nutností jít do náčelnictva na rok a půl, ale nechal tam jít 
člověka třeba na půl roku. Probrat by se to mělo až na příští radě. 

Úkoly: 

• Členové PRJ: V případě zájmu odpovědět na výzvu: do dvou týdnů se může kdokoliv z členů PRJ přihlásit, že 
bude dělat zástupce kraje v NJ. [do 14 dnů od zaslání zápisu]. Výzvu zaslal Napo do konference. 

Usnesení 2017-14: 

Krajská rada schvaluje navržený postup vyhlášení výběrového řízení na zástupce kraje v NJ, do kterého se kandidáti 
mohou hlásit do 14 dnů od zaslání zápisu. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 10 členů. Proti: 0. Zdržel se: 0. 

11. Kolečko okresů, KD a VS 

Praha 2 (Slimák) – Proběhlo základní kolo SZ (téma Bitva u Štěrbohol), byla zima, pršelo... Plánují čekatelský a 
vůdcovský dvojkurz, který by chtěli nabídnout spíše zkušenějším lidem, kteří nemají čas někam na delší dobu vyjet. Měl 
by být formou asi víkendu a dvou večerů. Případně asi nabídnou několik míst i účastníkům z jiných okresů. 

Praha 4 – Proběhlo základní kolo SZ.  

Praha 6 (Bobr) – Základní kolo SZ u nich bude za dva týdny. Bude mít velkou kapacitu – je možné poslat případné 
přebývající hlídky. Začali hodnotit kvalitu okresu. 

Praha 8 (Krisťu) – Také budou mít SZ. 

Praha 9 (Fido) – Mají 30 nových čekatelů, kteří právě udělali ČZ. Za týden budou mít SZ. 

Kmen dospělých (Lazebník) – Proběhla reflexe sněmu.  Proběhlo setkání exilových skautů ve Sluneční zátoce. 
Bohužel informace o tom nebyla moc dobře distribuovaná, ale akce byla zajímavá. 

• Lazebník: Je škoda, že se informace přes ústředí do Prahy/Kmene dospělých dostala tak pozdě. Zdá se mu, že 
se k němu poslední dobou ty informace nedostávají. Nemělo by to probíhat jen na facebooku. 

• Lupen: O takových akcích je možné informovat na facebooku Prahy, případně v konferenci. To, že se o 
některých akcích neví, je dáno i tím, že těch akcí je tolik. 

• Lazebník: Ptá se, jestli má Praha nějaké volné tábořiště pro tábor? 

• Napo: Praha jako kraj tábořiště nemá. Bylo to zvažováno.  

• Dáša: Doporučuje stránku na facebooku skautskataboriste-reality 
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12. Různé 

Hlasování o šátcích v Náčelnictvu 10. – 11. 6. – Lupen o nich nechce hlasovat (z důvodu pracovního zapojení do 
jejich tvorby), a proto navrhuje, že by mohl přijít někdo, kdo by tam hlasoval místo něho. Bude se hlasovat o 
konceptu, který VRJ vytvoří a předloží jako pilný návrh NJ (materiály budou k dispozici 10 dní před náčelnictvem). 
Koncept vzniká na základě podnětů vzešlých z diskuse v hnutí v minulém roce.. Pravděpodobně bude přijato usnesení 
v tom smyslu, že se má o konceptu otevřít diskuse v hnutí. Materiály ke studiu budou předloženy pilně a budou 
k dispozici až cca 2. 6., tedy 8 dní před jednáním NJ (10. 6.). 

Úkoly: 

• Lupen: pošle do konference materiály o šátcích z minulého roku, aby bylo zřejmé, co se ve věci šátků řeší. 

Pokud by někdo o tomto chtěl přijít na Náčelnictvo hlasovat, může se přihlásit do červnové rady PRJ, kdy by musel být 
odhlasován jako zástupce. (lze se přihlásit do příští rady – hlasující musí být radou schválen) 

Dáša: Ptá se, jestli je možné půjčit si Andulu. (vyřeší Bivojka) 

Napo: Zve na příští radu spojenou s grilováním Na Křížku 5. 6. nejen všechny členy PRJ, ale i všechny další členy 
okresních rad. 

 

Zapsala: Hana Märzová      Schválila: Hana Bejčková + Jan Dočekal 


