
Junák – český skaut, kraj Praha, z. s. 
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 

praha.skauting.cz 

 

 

 

Zápis z jednání krajské rady dne 4. 9. 2017 

1/3 

Zápis z jednání krajské rady dne 4. 9. 2017  
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–19:15 

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

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně), Lukáš Pechoušek – Napoleon (místopředseda), Klára Škvorová – Kl 
(místopředsedkyně), 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), Vojtěch Čech – Scrivi 
(Praha 8), Tomáš Petřík – Fido (Praha 9) 

hosté:   

program: schválen dle zaslaného návrhu 

předsedající: Hana Bejčková - Karamela      zapisující: Hana Märzová - Bivojka 

termín příští rady: 2. 10. 2017 

Program 
1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela) 1 

2. Seznam akcí (Napo) 1 

3. Granty MHMP (Napo) 2 

4. Dotace (David) 2 

5. Mediální kampaň (Bivojka) 2 

6. Kolečko okresů 2 

7. Různé (Karamela) 3 

 

Úkoly: 

[1] Rocky a Chobot: Předložit závěrečnou zprávu z krajského kola Svojsíkova závodu. 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela) 

K minulému zápisu nebyly žádné připomínky. Úkoly: 

Karamela: K aktualizaci stránky půjčovny došlo, ale zatím to není finální. 

Rocky a Chobot: Závěrečnou zprávu ke Svojsíkovu závodu předloží příště příště. 

Úkoly: 

• Rocky a Chobot: Předložit závěrečnou zprávu z krajského kola Svojsíkova závodu. 

2. Seznam akcí (Napo) 
Seznam akcí na školní rok 2017/2018 viz přiložená tabulka. Krajské kolo ZVaS se bude konat 8. – 10. 6. 2018, 
celostátní potom 21.-23.9. 2018. 

Dáša: Jsou nová pravidla ZVaSu. Mj. se počítá s tím, že krajské kolo by mělo být minimálně s jedním přespáním. 
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3. Granty MHMP (Napo) 
Sběrný systém žádostí o granty zatím není spuštěný. Termín pro elektronické odevzdání na pražský kraj je 24. září. 
Pravidla šla do konference. Až bude spuštěný systém, bude opět zaslán email do konference a bude uveřejněn článek 
na webu. Pravidla se oproti minulým letům  minimálně změnila, hlavní změny jsou následující: 

• opět byla vrácena možnost změny účelu čerpání přiděleného grantu – na základě písemné žádosti žadatele do 
konce září 2018 

• u programů, kde je počítán tzv. osoboden bude rozpětí čerpání, součástí usnesení Rady HMP, Zastupitelstva 
HMP a Smlouvy o poskytnutí účelové dotace, stejně jako maximální částka možná pro čerpání grantu  

• v programu I je nyní nově možná podpora „materiálně technického vybavení“ (MTZ). Na rozdíl od drobné 
spotřeby jde o možnost pořídit předměty dlouhodobého užitku. V programu I je možné nově získat peníze na 
„vybavení kluboven“, maximálně 20 000 Kč (a nejedná se o MTZ na činnost) a lze žádat ke každé klubovně, 
dále je možné na MTZ získat až 50 000 Kč oproti 30 000 Kč letos 

• Program II. - Tábory mimo území hl. m. Praha jsou nově v délce 7 dnů a déle (pouze příměstské tábory jsou 
od 2 dnů), akce délky 2 -6 dnů jsou nově zařazeny do Programu IV 

• byl zrušen samostatný podprogram pro táborové základny IIc, podpora přesunuta do programu IIa, kde do 
ubytování lze zahrnout náklady turistických a táborových základen a skladů mimo území hl. m. Prahy 

Pokud zatím nemá jednotka k dispozici novou smlouvu na pronájem na další rok, zatím může přiložit starou a novou je 
třeba co nejdříve (nejdéle do prosince) dodat. 

Vyúčtování grantů na rok 2017 je třeba dodat do konce ledna 2018 na MHMP, přesný termín pro nahrání do sběrného 
systému kraje bude stanoven do konce roku 2017. 

Grant na vzdělávání, který Praha dostala od MŠMT (celkem 40 000, z toho 20 000 určeno pro Gemini a 20 000 pro 
zbytek): Je možné z něj proplatit účast na vůdcovských kurzech úhradou nákladů vzniklých v období 20.6.2017 
(schválení rozhodnutí Radou HMP) do 31.12.2017. Kdo má doklad, může o proplacení požádat na email pražské 
kanceláře. Je možné požádat i za středisko nebo okres, které již účastnický poplatek proplatili a ty budou moci 
účastnický poplatek přefakturovat na kraj. 

4. Dotace (David) 
Zatím nejsou k dispozici data potřebná k vyhodnocení rozdělení dotací MŠMT.  

Jakmile návrh bude k dispozici, David ho zašle k připomínkám. 

Žádosti o dotace na akce pro neorganizovanou mládež a neinvestiční stavební dotace (na opravy kluboven a základen) 
se vyplňují ve Skautisu – termín podání je 1. října 2017 pro dotace pro neorganizovanou mládež a 27. listopadu pro 
neinvestiční stavební dotace, více informací najdete v článcích na křižovatce. 

5. Mediální kampaň (Bivojka) 

Kampaň připravuje Bivojka a Žabka. Bude rozdělena na propagaci Tří jezů a nábor dospělých vedoucích (především 
z řad skautů přicházejících do Prahy, bývalých skautů, případně studentů), přičemž ale grafika bude jednotná. 

Je připraven půlstránkový plakát propagující nábor do RK, dále grafička připravuje plakáty na Tři jezy a na propagaci 
náboru dospělých, výlep prvních je objednaný, ty druhé budou distribuované především v menzách. Dále bude drobná 
inzerce na Tři jezy v Právu a bude zaplacená propagace náboru cílená na studenty VŠ v Praze na Facebooku. 

Případní zájemci, kteří by rádi vedli družiny nebo i jinak pomohli v oddílech, budou moci psát Bivojce na email 
kancelar@praha.skauting.cz. Ta zároveň má kontakty na oddíly, které projevily o nějakou pomoc zájem a bude tak 
moci zkontaktovat obě strany. V průběhu září půjde do konference ještě jedna výzva, aby se případně přihlásily další 
oddíly, které by měly zájem o další vedoucí. 

6. Kolečko okresů 
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Nikdo nic. 

7. Různé (Karamela) 
• 20. 9. Seminář pro vedoucí středisek zaměřený na vedení porad od 18 hodin v zasedačce na 

Senovážném náměstí, povede ho Karamela. 

• 10. - 12. 11. Celostátní mediální seminář – kraj Praha nabízí zájemcům proplacení nákladů spojených 
s účastí (cestovné). 

• Náklady na pomníčkové akce – Václav Duchek (Kuře) žádá o peníze na věnce a květiny na pomníčkové 
akce, kam chodí.  Karamela navrhuje proplatit mu až 2000 Kč. 

• Slimák: Je to málo. Dal by mu 5000 Kč. 

• Chobot: Na všech akcích není možné kytice či věnce klást, je to otázka protokolu. 

• Všichni souhlasí, ale měly by být vybrány prioritní akce, kde by měl kraj reprezentovat. Je také třeba 
vybrat ty akce, kde je vůbec možné věnce pokládat. 

• Termín lednové rady: Kvůli kolizi s Novým rokem stanoven po orientačním hlasování rady na 8. ledna 
2017. 

• Nik: Další seminář ke skautskému vizuálnímu stylu - 17. října od 18:00 do 21:00 v „Pracovně“ 
na Žižkově, informace včetně informací o přihlašování půjdou v příštím týdnu emailem a budou na 
facebooku. Hodina je věnována teorii a představení vizuálního stylu a dvě hodiny pak tomu, že si účastníci 
mohou prakticky vyzkoušet tvorbu vlastní grafiky. 

• Karamela a Maru nabídly střediskům, která měla problémy s odevzdáním hospodářského výkazu, konzultace 
s Maru, ale většina těch středisek nereagovala. Na leden je plánován další seminář pro vedoucí středisek, který 
se bude týkat právě hospodaření, výkazů atd. 

• Vyšla směrnice o dotacích na rok 2018. Týká se dotací na akce pro neorganizovanou mládež, dotace od 
Ministerstva obrany a podpory akcí naplňujících strategii Junáka. 

• Vyšla směrnice k vydávání dekretů. 

• Vyšla směrnice k vydávání OČK. Získání OČK by tím mělo být usnadněno. 

 

Zapsala: Hana Märzová       Schválila: Hana Bejčková 


