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Zápis z jednání krajské rady dne 4. 12. 2017  
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–19:40 

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

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně), Lukáš Pechoušek – Napo (1. místopředseda), Klára Škvorová – Kl (2. 
místopředsedkyně), Dagmar Brabcová (volená členka), Petr Brabec – Juan (volený člen), 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), 

hosté:  Matěj Šturma – Vojín (Praha 9) 

program: schválen dle zaslaného návrhu 

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

termín příští rady: 8. 1. 2018 

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

2. Projekt Betlémské světlo (Dáša) 2 

3. Vyznamenání (Karamela) 2 

4. Rozdělení dotací na provoz a na akce (Karamela) 2 

5. Dotace z MŠMT a MHMP (David) 2 

6. Skutečnost táborů (Napo) 2 

7. Rozpočet (David) 2 

8. Zpětná vazba na Poděkování 3 

9. Projekt Tří věží 3 

10. Kolečko okresů 3 

11. Různé 3 

 

Úkoly: 

[1] David: Podnikne kroky potřebné k likvidaci střediska Bílý vlk. 

 

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela) 

Rumpál požádal o přeformulování informace o pohřbení vlka v minulém zápisu do srozumitelnější podoby. 

Web půjčovny byl doplněn. Vedoucí oddílů a středisek Bivojka oslovila a čeká na jejich reakci. 

Chobotnice zatím nebyly pořízeny, protože nejsou dostupné. 

Kroky k likvidaci střediska Bílý vlk zatím David nepodniknul. [do příště] 
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2. Projekt Betlémské světlo (Dáša) 
PRJ bude v neděli 17. 12. organizovat pouze Betlémskou tramvaj (Juan) a Betlémskou poštu (Rumpál). V katedrále sv. 
Víta neproběhne slavnostní předávání Betlémského světla, jak to bylo obvyklé, nicméně světlo na nedělní mši od 10:00 
dopraveno bude a mše se můžou zájemci zúčastnit. Dopravu světla na mši organizuje tým Betlémského světla – 
Brouček. Ve Skautském institutu proběhne v neděli 17. 12. od 18:00 ekumenická bohoslužba a od 19:00 Večerní 
setkání s Betlémským světlem. Tyto akce organizuje ústředí. Více informace viz email, který Napo zašle do konference 
pražské rady. 

3. Vyznamenání (Karamela) 
Vyznamenání bude schvalováno až na příští radě, protože medailová komise si vyžádala více času na projednání. 

4. Rozdělení dotací na provoz a na akce (Karamela) 
Karamela se ptá, zda by okresy chtěly mít v dalším roce možnost použít část dotací na akce nebo jim vyhovuje celou 
částku využít na dotování provozních nákladů. 

Praha 2, Praha 3 a Praha 4 by použila celé dotace na provozní náklady. Na Praze 6 je přinejmenším jedno středisko, 
které potřebuje čerpat dotace i na akce. 

5. Dotace z MŠMT a MHMP (David) 
V současné době probíhá kontrola vyúčtování dotací MŠMT. Vyúčtování, která už jsou zkontrolovaná, by měly okresy 
postupně vybírat podepsaná, aby je mohly včas odevzdat. 

Systém na zadávání vyúčtování grantů MHMP je připravený, David pouze ještě provede kontrolu funkčnosti formuláře. 
Pravidla pro vyúčtování se prakticky nezměnila, článek s informacemi je již na webu. Vyúčtovat a vrátit peníze je třeba 
nejpozději do konce ledna 2018, konečný termín pro elektronické odevzdání do systému 26.1.2018. 

Další podrobnosti viz článek na webu - https://www.praha.skauting.cz/vyuctovani-grantu-mhmp-roku-2017/.  

Přeplatky se posílají na účet pražského kraje, a to hned, jak jednotka zjistí, že prostředky nevyčerpá. Pražský kraj 
následně přeposílá peníze MHMP. Ve formuláři vyúčtování je třeba stisknout tlačítko kontrola, případně opravit chyby.  

Pokud formulář hlásí, že je někde chyba, ale neukazuje kde, je nějaký problém technického rázu přímo ve formuláři. 
V tom případě je třeba „rozbitý“ formulář odeslat na kancelář PRJ a ta to vyřeší s MHMP. Na to je třeba mít dostatek 
času a je proto lepší neodevzdávat vyúčtování na poslední chvíli. 

Pozor, MHMP kontroluje dotace čím dále více do hloubky. Pokud napíší, že nalezli nějakou chybu, je třeba, aby 
realizátor reagoval a odepsal jim alespoň, že problém řeší.  

6. Skutečnost táborů (Napo) 
Termín odevzdání skutečnosti táborů byl do 15. 11., některá střediska nemají přesto vše odevzdáno. U některých je 
třeba doplnit celkové náklady, jinde je třeba jen odkliknout odevzdání skutečnosti, neproběhnuvší tábory je nutné 
zrušit. Je třeba odevzdat i podzimní tábory. 

7. Rozpočet (David) 
Na minulé radě byla zatím nejasná výše částky určené na marketing/kampaň. Po zvážení se výkonný tým rozhodl ji 
ponechat ve stejné výši jako vloni, protože zatím není úplně jasné, v jaké podobě proběhne kampaň v následujícím 
roce. Je proto možné, že bude třeba zaplatit nějaké brigádníky. V rozpočtu je plánováno tvoření větších rezerv, jak již 
bylo řečeno na minulé PRJ. 

 

Usnesení 2017-19: 

Krajská rada Junáka schvaluje rozpočet na rok 2018. 
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Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

. 

8. Zpětná vazba na Poděkování 
Obecně: Špatný catering – málo jídla, nebylo příliš dobré a neadekvátní ceně.  

Rocky: Prostory jsou hezké, ale lepší by bylo, kdyby byl k dispozici i jeden větší prostor, kam by se alespoň na část 
večera vešli všichni. Je příznivec formátu Poděkování tak, jak probíhalo dříve. Jeden blok v kuse, ve větších prostorách. 

David: Prostory se mu líbily, lidé, kteří se Poděkování účastnili se do SI běžně nedostanou, proto to pro ně bylo 
zajímavé. Hudba byla dobrá. 

Rocky: Pro příští rok, kdy bude desátý ročník, by bylo možné zkusit znovu rezervovat sál na Vítkově, kde probíhal první 
ročník. 

Nikovi se líbila neformální atmosféra ve Skautském institutu. 

Chobot pro příště navrhuje Dům dětí a mládeže v Karlíně. 

Juan: Přípitek byl příliš dlouhý. 

Slimák: Na darovaných sešitech mohla být nějaká skautská samolepka. Týmy a jednotlivci mohli dostat dary 
podobného charakteru (čokoláda versus notýsek). 

Karamela: Je škoda, že někdo na okrese ani nepředal informaci, že se Poděkování koná. 

9. Projekt Tří věží 
Projekt je zaslán jako příloha zápisu. 

 

Usnesení 2017-20: 

Krajská rada Junáka schvaluje projekt Tří věží a Denisu Raichlovou jako vedoucí akce. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 

10. Kolečko okresů 
• Praha 2: Zve na Skautský společenský večer 20. ledna 2018 od 19:00 v KD Krakov (více informací: 

https://tancovani.skauting.cz/ples/). Dále zve na Vlčácký lesní kurz VLK, na který je již možné se hlásit (více 
informací: http://vlk.skauting.cz/). 

• Praha 3: Nic. 

• Praha 4: Chystají vánoční party. 

• Kmen dospělých: Skončil Movember a proběhla kmenová rada Kmene dospělých včetně bouřlivé debaty o 
záměru zrušit Kmen dospělých v jeho současné podobě. Výsledkem je představa, že by i v rámci Kmene 
dospělých mělo existovat více výchovných kategorií, protože není možné pracovat stejně s lidmi ve věku od 26 
do 100 let. 

11. Různé 

Dáša: Ptá se Prahy 9, jestli počítá s pořádáním Brd. Počítá. V roce 2019 navíc proběhne 50. ročník Zimního přechodu 
Brd, proto Dáša prosí všechny o nápady, jak to pojmout. 
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Lazebník: Zimní přechod Brd by bylo dobré více popularizovat, aby si akci zapsali ve všech jednotkách do kalendářů 
včas, například včas napsat do konference včetně stručného nastínění historie akce. 

Bobr: Připravovala se úprava vyhlášky o organizaci PRJ. V příštím týdnu pošle vyhlášku do konference a na příští radě 
se bude schvalovat. 

David prosí všechny, aby si vyhlášku opravdu pročetli a hledali případné chyby. 

Karamela: Připravuje další seminář pro vedoucí středisek o hospodářských výkazech do rejstříku. Ačkoliv se jedná o 
hospodářské téma, bude seminář určen pro střediskové vedoucí, aby se naučili ve výkazech zkontrolovat alespoň 
základní věci. 

Karamela: PRJ přišla nabídka na slevu na lasergame výměnou za reklamu na facebooku, na webu do konference apod. 
VT se rozhodlo toto odmítnout, protože sleva nebyla příliš zajímavá a znamenalo by to uveřejnit reklamu na webu. VT 
je spíše nakloněn podobné nabídky směrovat na poskytování skrze členskou kartičku EYCA, než podporovat jednotlivé 
nabídky. 

 

Zapsala: Hana Märzová       Schválil: Lukáš Pěchoušek 


