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Zápis z jednání krajské rady dne 6. 11. 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), Klára Škvorová – Kl (2. místopředsedkyně), Dagmar Brabcová (volená 
členka), Vít Henych – Bobr (volený člen), Ondřej Přerovský - Lazebník (volený člen KD), František Šereda – Moulin 
(volený člen), Dominik Bláha – Nik (volený člen), David Černý (volený člen), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel 
Coufal – Chobot (Praha 3), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), Vojtěch Čech – Scrivi (Praha 
8), Martin Adámek - Rumpál (Praha 10) 

hosté:  Kateřina Hrdličková (Praha 4) 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

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

termín příští rady: 4. 12. 2017 

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

2. Projekt Poděkování (Dáša) 2 

3. Kampaň (Bivojka) 2 

4. Kolečko okresů 2 

5. Betlémské světlo (Dáša) 3 

6. Členské poplatky a rozpočet (David) 3 

7. Dotace MŠMT (David) 3 

8. Různé 4 

 

Úkoly: 

 [1] Napo + kancelář: Zajistit doplnění všech možných věcí k zapůjčení na web. 

 [2] Předsedové okresů: Do 12. listopadu napíší počet lidí, kterým budou chtít děkovat. 

 [3] Bivojka: Osloví vedoucí středisek s dotazem ohledně jejich zkušenosti se získáváním vedoucích. 

 [6] Rumpál: Pořídí 4 chobotnice. 

 [8] David: Pohřbí vlka. 

 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela) 

Karamela: Předá podnět k dřívějšímu stanovování členských poplatků Máje. [splněno] 

Napo + kancelář: Zajistit doplnění všech možných věcí k zapůjčení na web. [splnit do prosincové rady] 

Připomínky k zápisu nejsou. 
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2. Projekt Poděkování (Dáša) 
Rozpočet Poděkování se mírně změnil – oproti původnímu plánu bylo přesunuto 2500 Kč z rezervy do platby kapele. 
Poděkování proběhne ve Skautském institutu od 18.30 do 22:00. Děkování bude rozděleno do bloků přibližně mezi 
19:00 a 20:00. Pak proběhne raut. Během celé akce (především na začátku a pak při rautu) by měla hrát hudba, 
kterou zatím hledáme. 

Úkoly: 

• Předsedové okresů: Do 12. listopadu napíší počet lidí, kterým budou chtít děkovat. 

 

Usnesení 2017-18: 

Pražská rada schvaluje projekt Poděkování. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

3. Kampaň (Bivojka) 
V rámci kampaně byla vytvořena jednotná grafika pro 3 jezy a samotnou „náborovou“ kampaň, grafika byla použitá na 
plakáty v menzách a budovách VŠ, měl být plakátek v Roverském kmeni (kam ho ale redaktorka zapomněla umístit), 
na facebooku (propagováno placenou kampaní), poslána jako grafika k použití oddílů a středisek v Canvě pro vytvoření 
vlastních plakátků. Přihlásil se bohužel jen jeden člověk. 

V příštím roce by kampaň měla být dlouhodobějšího rázu a zaměřená spíše na pomoc přímo konkrétním střediskům a 
oddílům se získáváním dospělých vedoucích. 

Úkoly: 

• Bivojka: Osloví vedoucí středisek s dotazem ohledně jejich zkušenosti se získáváním vedoucích. 

4. Kolečko okresů 
• Praha 2: V lednu budou pořádat společenský večer. Prosí o opravu kalendáře akcí – seminář ELŠ pořádá SI, 

ne Praha 2. 

• Praha 3: Nic. 

• Praha 4: Nic. 

• Praha 5: Uskutečnil se okresní víkend v Plzni, na kterém proběhlo hodnocení kvality okresu, navštívili jsme 
Techmanii (a pustili si film Scouts Guide to Zombie Apocalypse). 13. října proběhla roverská hra po Praze 
Grand Chase. 16. - 19. listopadu proběhne rádcovský kurz Sameťák, akce přesunuta z Měsíčního údolí do 
Hradce Králové. Okresní výchovná zpravodajka se zúčastnila setkání výchovných zpravodajů SeVýz. Reference 
na akci byly velmi pozitivní. 

• Praha 6: Nic. 

• Praha 8: Proběhl okresní večer, kdy se bavili o budoucnosti ORJ, kterou chce současné vedení po tomto 
volebním období předávat. Městská část vytvořila projekt na výstavbu nové klubovny pro jedno ze středisek. 
Stavbu klubovny je městská část ochotná sama zaplatit. 

• Praha 10: Protože pořádají krajské kolo ZVaSu, nezvládnou pořádat základní, a proto by rádi poslali své 
družiny do základních kol jiných středisek. Chobotnice jsou opět na trhu, Rumpál je může koupit. Ptá se na 
možnost proplacení Světového Jamboree. 

• Kmen dospělých: Nic. 

• Výkonný tým: Proběhl víkend VT, kde se mimo jiné mluvilo o připravovaném společném projektu, o kterém 
se v budoucnu bude mluvit i v radě. Mluvilo se také o rozpočtu, organizační vyhlášce, kampani, poděkování. 
VT podnikl také společný výlet. 
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• Proběhla diskuse o tom, kdo má být v konferenci rady. Každý okres si může říct, koho tam chce přidat. 

5. Betlémské světlo (Dáša) 

V Praze proběhne roznos Betlémského světla v neděli 17. prosince. Rozdávání na trzích na Náplavce neproběhne, 
protože v neděli tam trhy nejsou. Rumpál jako obvykle koupí svíčky. Samolepky na svíčky zajišťuje Juan. Záložky 
zajišťoval Napo. 

6. Členské poplatky a rozpočet (David) 

Návrh rozpočtu viz příloha. Může se ještě trochu měnit částka na mediální kampaň, jinak by to mělo být finální. Výše 
členský příspěvků je navržena na 70 Kč. V minulých letech byl (neplánovaně) plusový rozpočet. 

Rocky: Navrhoval by členské příspěvky stanovit na 60 Kč, aby se tak pokryl nárůst členských příspěvků na ústředí 

Slimák: Souhlasí se 70 Kč, případně by se spíše klonil k tomu více přispívat na SZ a další akce. 

Scrivi: Ze středisek má zpětnou vazbu, že nárůst příspěvků jim tolik nevadí, víc jim vadí, že nemají výhled ohledně 
příspěvků více dopředu. 

David: Tvoření rezervy má smysl. Dává nám to prostor pak uvažovat například o koupi tábořišť. 

Dále proběhla diskuse o nákupu chobotnic. 

 

Úkoly: 

• Rumpál: pořídí 4 chobotnice. 

 
Usnesení 2017-18: 

KRJ schvaluje členské poplatky na rok 2018 ve výši 60 Kč. 

Usnesení nebylo přijat. Pro: 2 Proti: 8 Zdržel se: 4 

 
Usnesení 2017-19: 

KRJ schvaluje členské poplatky na rok 2018 ve výši 70 Kč. 

Usnesení bylo přijato. Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2 

7. Dotace MŠMT (David) 
Střediska nahrají vyúčtování do 27. listopadu do sběrného systému. Nahrává se především tabulka dot_v2. Na webu 
bude uveřejněn metodický článek. PRJ provádí kontrolu, která má být pomůckou pro okresy, nicméně neznamená, že 
by bylo kontrolováno vše. 

Trilobit z Prahy 4 dotace nečerpá. 

Karamela: Nejčastější chyby: Pokud někdo dotuje zálohy, resp. dohadnou položku, musí její výše ve výsledku 
odpovídat. Existují limity na nákup výpočetní techniky. U předmětů osobní potřeby je případně třeba dokázat, že byly 
použity na nějaké společné aktivity. U dokladů EET je třeba dávat pozor na to, aby tam byl opravdu uveden název 
zboží, které bylo nakoupeno. Případný doklad bez názvu zboží pokud možno nedotovat. Dále je důležité si dát pozor na 
to, že lze dotovat jen náklady za rok 2017. 

David: Do vyúčtování pokud možno uvádět dostatečně popisný název položky (např. ne pasta, ale zubní pasta apod.). 

Do 15. listopadu je třeba uzavřít skutečnost táborů i jarních nebo podzimních prázdnin. 

Nové nastavení vyúčtování MŠMT: Od příštího roku bude nutné dodržet pevně dané rozdělení dotací na provoz a na 
akce. Rozdělení si bude určovat kraj, ale zatím není jasné, jak přesně to bude probíhat. 
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8. Různé 

• Do dneška se mělo hlásit o dotace na vzdělávací kurzy. 

Úkoly: 

• David: Pohřbí vlka. 

 

Zapsala: Hana Märzová       Schválila: Klára Škvorová 


