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Zápis z jednání krajské rady dne 5. června 2017 

místo konání: klubovna Na Křížku       čas konání: 18:00–19:15 

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

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně krajské rady), 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), Petr Brabec - Juan (zpravodaj pro výchovu), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel Coufal – Chobot (Praha 

3), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman – Zbýňa (Praha 5), Jan Kolomazník - Thorin (Praha 9), Martin 
Adámek - Rumpál (Praha 10), Ondřej Přerovský - Lazebník (KD) 

hosté: Ladislav Pelcl - Bilbo, Daniel Pokorný – Daňák (Praha 10) 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Hana Bejčková - Karamela      zapisující: Vít Henych - Bobr 

termín příští rady: 4.9. 2017 na Senovážném náměstí 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela) 1 
2. Zástupce kraje v NJ 1 
3. Krajské kolo Svojsíkova závodu 2 
4. Poděkování 2 
5. Šátky 2 
6. Propagační kampaň 3 
7. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2016 3 
8. Kolečko okresů 3 
9. Různé 3 

 

Úkoly: 

[3] Rocky a Chobot: Předloží na radě v září závěrečnou zprávu z krajského kola Svojsíkova závodu vč. výsledku 
hospodaření.  

[9] Karamela: zařídit aktualizaci stránky o půjčování na krajském webu. 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.  

2. Zástupce kraje v NJ 

 Úkol z minule – 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.] – Na 

tuto výzvu se nikdo neozval. 
 Kraj by ráda v Náčelnictvu zastupovala Mariana Ermlová – Mája a nikdo jiný se nepřihlásil. Mája byla oslovena, 

i aby kandidovala přímo, což odmítla, protože neměla konkrétní téma a je v organizačním týmu Jamboree, 

které proběhne v roce 2019, v tomto roce předpokládá, že nebude mít kapacitu se Náčelnictvu věnovat. 
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Nabídka od nás ji poskytuje náplň (zastupování kraje) a je časově ohraničená, proto je ochotná ji přijmout. 
Řešili jsme s ní i ochotu konzultovat jednotlivá témata a být v kontaktu s radou a je nakloněna diskuzi a 

nastavení systému užitečného pro obě strany.  

 

Usnesení 2017-15: 

Krajská rada jmenuje Marianu Ermlovou – Máju jako svého zástupce kraje v Náčelnictvu Junáka s účinností od 1. 7. 

2017. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 13 členů. Proti: 0. Zdržel se: 0. 

3. Krajské kolo Svojsíkova závodu 

 Celá akce proběhly úspěšně a bez komplikací. 

 Krajská rada vyslovuje poděkování Rockymu, Chobotovi - Františku Topinkovi, Lukáši Hodáňovi – Badovi,  

Tereze Stachové – Čiku, Marii Špičákové – Mufě, Bublovi, Davídkovi a všem ostatním organizátorům a jejich 

pomocníkům z Prahy 3 a 4. 

 Do celostátního kola postoupily dvě družiny z Prahy 6 – v dívčí kategorii družina Rajky ze střediska Kruh a 

v chlapecké kategorii družina Maníci a Plejády ze střediska Javor, kteří také byli hlídkou s nejvyšším počtem 

bodů celkově - krajská rada vítězným hlídkám blahopřeje a doufá, že budou se ctí reprezentovat kraj 

v celostátním kole, dle zvyklosti kraj podpoří účast hlídek finančně zaplacením účastnického poplatku. 

 V září bude radě předložena závěrečná zpráva s diskusí k ní, dle Chobotovi předběžné informace to vypadá, že 

alokovaný rozpočet nebude vyčerpán. 

Úkoly: 

 Rocky a Chobot: Předloží na radě v září závěrečnou zprávu z krajského kola Svojsíkova závodu. 

4. Poděkování 

 úkol z minula – Předsedové okresů: Na okresních radách zjistí názory na vhodný formát a termín Poděkování 

(viz diskuse). 
 výsledek vyjádření okresů je nejednoznačný,  velká část zastává konzervativní přístup – pokračovat v akci 

stejně jako dříve, na druhou stranu se ale nebrání změně, pokud by byla podložena smysluplnou proměnou 

akce, v případě zachování charakteru akce spíše v prosinci než lednu 
 Poděkování proběhne v tradičním formátu, ale s upravenou dramaturgií 

 některé okresy ještě neměly v mezičase radu popř. vůbec zápasí s akcí jako takovou (a jejím smyslem) 

 VT se po interní diskusi kloní pro zachování akce v tradičním termínu a navrhuje termín 7.12., Lupen 

upozorňuje na možnou kolizi s termínem Perplexu před Miquikem, konečný termín zvolen  30. 11. 2017 

 

Usnesení 2017-16: 

Krajská rada jmenuje Dášu Brabcovou vedoucím akce Poděkování. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 13 členů. Proti: 0. Zdržel se: 0. 

5. Šátky 

 úkol z minule  – Lupen: pošle do konference materiály o šátcích z minulého roku, aby bylo zřejmé, co se 

ve věci šátků řeší. [do červnové rady] - splněn 

 Lupen se nemůže zúčastnit hlasování o šátcích – viz zápis z minulé rady 

 jednání náčelnictva se uskuteční ve 12 hodin v neděli 11.6. na Křížku 

 proběhla krátká diskuse ohledně materiálu a jeho obsahu, dle Lupena se bude jednat spíše víckrát a teď 

se nedojde k žádnému závěru 

 konsensus na radě vzhledem k nepřehlednosti materiálu nepanuje, shoda je na neukvapené projednávání 

a konzultaci s hnutím před finálním rozhodnutím, to Lupen předá k diskusi 
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 nenašel se zájemce, který by se chtěl či mohl hlasování  za kraj účastnit 

6. Propagační kampaň 

 kolečko okresů 

o Praha 4 – shánějme spíše vedoucí, ne děti 

o Praha 9 – totéž 

o Praha 5 – je podobná, ale ještě to sepíše 

o Praha 3 – podobně 

o Praha 10 – udělala průzkum, kapacity jsou a střediska nabírají 

o Praha 2 – jen lokálně, návrh přesunout peníze 

 podpora náborů není zatím potřeba, dotazník vedoucím oddílů se pozmění a pošle 

 Lupen: peníze by měly být vynaloženy na posílení dobrého jména skautingu 

 Rocky: dobrá by byla aplikace na náborové údaje 

o existuje skaut.cz 

o spousta oddílů to neví, nebo nechce sdělit 

 Řešení zkusí vymyslet VT 

 Jak vynaložit peníze? 

 David: V minulosti nebyl schvalován vedoucí propagační akce. Měli bychom schválit někoho 

zodpovědného. 

 Lupen si myslí, že ano – on to v minulosti dělal bez schválení jako místopředseda, teď už to dělat nebude 

 Karamela se ptá na názor rady – orientační hlasování - Chceme kampaň? 

o Kampaň ano, spojení se Třemi jezy 

o Kampaň bude, podobu určí VT – odsouhlaseno zjevnou většinou 

7. Schválení zprávy o hospodaření za rok 2016 

 David představil zprávu o hospodaření za rok  2016 zaslanou elektronicky 

 Co se zbývajícími  penězi? 

 Rocky: nechat na okresech? 

 David: z okresů většinou nic nevzejde. 

 

Usnesení 2017-17: 

Krajská rada schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2016. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

8. Kolečko okresů 

 Praha 2: nic 

 Praha 3: příště lépe se vyhnout ČD, některé tratě v okolí Prahy např. Olbramovice – Sedlčany či Benešov 

– Vlašim nechtějí ČD posilovat, i když zakoupíte jízdenku předem, protože by to pro ně znamenalo 

výrazné náklady navíc – účastníci Svojsíkova závodu využili z Benešova do Vlašimi busů za prakticky 

shodnou cenu  

 Praha 4: nic 

 Praha 5: Letiště Točná je super na Svojsíkáče, na okrese působí nová výchovná zpravodajka, rozjezd 

agendy, zapojení do projektu 

 Praha 6: neměla radu, proběhl Svojsíkáč + okresní setkání, obojí povedené, hlídky připravené 

 Praha 8: není přítomna 

 Praha 9: měla Svojsíkáč 

 Praha 10: měla Svojsíkáč – plánují termín krajského kola ZVaSu pro rok 2018, prosí upozornit na kolize 

s jinými okresními či dalšími akcemi 
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 KD: týden před prázdninami Pařezská Lhota, tradiční tábor, pořádá Královehradecký kraj 

9. Různé 

 Lupen si bere skautskou dovolenou – informace – požádá Karamelu o pozastavení výkonu činnosti 

voleného člena rady, aby nezvyšoval po dobu volna potřebné kvorum 

 Informace o vývoji ke stezkám pro koedukované oddíly  

o úkol z minule – Předsedové okresů: Na okresních radách proberou problém koedukace vlčat a 

světlušek a zjistí zájem o využití vytvořené metodiky a stezky pro koedukované oddíly – vrátíme se 

k tomu na zářijové radě 

o uskutečnila se schůzka na ústředí, za PRJ se zúčastnili Napo a Karamela, za tým připravující nové 

stezky pro vlčata a světlušky Dick, Gymi, Denisa a Máňa + další účastníci; během schůzky jsme  

probírali, jak zapojit do revize stezek i tématiku koedukovaných oddílů, na dalším postupu budeme 

spolupracovat  

 Informace  ze setkání s VRJ a náčelníky 13.5. na Křížku 

o zúčastnili se Napo, Karamela, Lupen 

o několik postřehů a proseb: 

 Rozárka hledá profesionály ochotné se zapojit do rozjezdu strategického tématu „Ochrana 

a bezpečnost dětí“ – zejména dětské psychology, sociální pracovníky, pedagogy, 

mediátory atd.  

 kraj by měl pomoci s vyřešením situace ohledně zápisu problematických jednotek do 

spolkového rejstříku – zejména s ohledem na hospodářské výkazy 

 proběhla avizovaná diskuse ohledně placených činovníků ve vedení krajů  

 krátké info o situaci v HK - dle Bumeranga diskutovali v kraji dlouho před 

sněmem, výše odměny byla stanovena na max. 10 Kč/registrovaný člen/ rok; pro 

3 lidi (předseda, místopředseda, hospodář), z kraje se ani na sněmu nevole 

nezvedla 

 názory v často emotivní diskusi se různily, byla nastolena i otázka kontroly – 

vedení kraje není stejné jako placený tajemník, či asistentka, které mají i jiné 

kraje; další aspekty diskuze byly více filozofické 

 na závěr Bumerang označil diskusi za nezvládnutou a jednostrannou a po bodu 

setkání opustil; s tím, že odměnu nebude dále využívat 

 dále se představovaly nové krajské rady a diskutovalos e mj. o spolupráci 

s veřejnoprávními kraji, zkušenostech se zakládáním nových oddílů, reakcemi na 

VSJ, dostupném vzdělávání a účasti krajů na řízení kvality VZA a jak dál se Stategií 

2022 

 Nik:  30.5. proběhl seminář k novému grafickému stylu v SI, přišlo 18 lidí, mělo to přínos 

 Rumpál: Nákup chobotnice za Plšíkovské peníze, vhodné aktualizovat web ohledně půjčování 

 Dáša: ze střediska bylo požádáno o předání zprávy/prosby o vícero termínů na Poradní skálu – byla hned 

plná 

 vedoucím středisek přišel mail o zařazení do konference Praha info, pokud se budou chtít odhlásit, mohou  

 20. 9. PRJ pořádá setkání vedoucích středisek – téma vedení porad efektivně 

 Pozvání na válku o Cintru, uskuteční se 29.9. – 1. 10. 2017 

 2 oddíly ze střediska Hiawatha si nejspíše budou hledat jiné středisko (Paráda a Vlčáci a LongLine) 

 Karamela poděkovala Kytkovi zástěrou za dlouholetou přípravu a organizaci Grilování krajské rady 

Úkoly: 

[9] Karamela: zařídit aktualizaci stránky o půjčování na krajském webu. 

 

Zapsal: Vít Henych        Schválila: Lukáš Pechoušek 


