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

Zápis z jednání krajské rady dne 8. 1. 2018
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), 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), František Topinka (Praha 3), Jan Peroutka – Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman
(Praha 5), Kristina Fejková (Praha 8), Tomáš Petřík - Fido (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10)
hosté:
program: schválen dle zaslaného návrhu
předsedající: Hana Bejčková - Karamela

zapisující: Hana Märzová - Bivojka

termín příští rady: 5. 2. 2018

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela)
Plán zpravodajů (Karamela)
Betlémské světlo (Juan, Rumpál, Napo)
Organizační vyhláška (Bobr)
Dotační vyhlášky (David)
Vyúčtování MHMP a grantu na vzdělávání (Napo)
Vyznamenání (Karamela)
Zimní přechod Brd (Napo)
Krajské kolo ZVAS (Napo)
Kolečko okresů
Různé

1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3

Úkoly:
[1] David: Podnikne kroky potřebné k likvidaci střediska Bílý vlk.
[1] Rumpál: Pořídí 4 chobotnice (až budou k dostání).

1. Připomínky k zápisu a rekapitulace úkolů (Karamela)
Připomínky k zápisu nejsou.
Rumpál: pořídí 4 chobotnice. V této chvíli nejsou dostupné, bude to sledovat a pak je koupí.
David: Podnikne kroky potřebné k likvidaci střediska Bílý vlk.
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2. Plán zpravodajů (Karamela)
Zpravodajové představili své plány na další rok (viz. příloha).
Usnesení 2018-01:
Krajská rada Junáka schvaluje plán zpravodajů na rok 2018.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

3. Betlémské světlo (Juan, Rumpál, Napo)
Akce k Betlémskému světlu proběhla v tradičním duchu. Betlémská tramvaj byla doplněna o vlečňák a ozdobena
vánočním stromkem. Účast byla tradiční. Pro světlo si chodí lidé, kteří už o akci vědí z minulých let. Betlémská pošta
proběhla opět v rámci vánočních trhů na Náměstí Míru, a to v neděli. Účast byla standardní, rozdalo se asi 400 svíček.
Bohužel komunikace s brněnskými skauty, kteří světlo rozváží, byla složitější. Napo děkuje všem pražským
dobrovolníkům, kteří se zapojili do rozdávání Betlémského světla.

4. Organizační vyhláška (Bobr)
Bobr seznámil radu se změnami v organizační vyhlášce (viz. příloha).
Záměry úprav kromě formální aktualizace bylo zejména upravit některé procesy mezi VT a PRJ podle jejich současného
stavu a odstranění nesouladu s některými později vzniklými předpisy, jako např. hospodářskou vyhláškou.
Karamela zdůraznila, že v rámci změn byly z textu odstraněny i některé povinnosti výkonného týmu vůči PRJ.
Zároveň s jejím schválením se ruší vyhláška o elektronickém hlasování a o určení zástupce kraje v Náčelnictvu Junáka,
které do ní byly vtěleny.
Usnesení 2018-02:
Krajská rada Junáka schvaluje přiloženou Organizační vyhlášku.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

5. Dotační vyhlášky (David)
Vyhláška bude představena na příští radě, nicméně nedojde v ní k žádným velkým změnám. Velký problém spočívá
v pozdním odevzdávání vyúčtování dotací, proto bude pravděpodobně ve vyhlášce uveden deadline pro jejich
odevzdání.
Slimák navrhuje elektronizovat vyúčtování. Podle Davida se o to pražská rada snaží, nicméně pozdní odevzdávání to
pravděpodobně nevyřeší.

6. Vyúčtování MHMP a grantu na vzdělávání (Napo)
Nejzazší termín odevzdání vyúčtování grantů MHMP je 26. ledna. Více viz článek https://praha.skauting.cz/vyuctovanigrantu-mhmp-roku-2017/
Kontroly MHMP jsou poslední dobou hlubší. Kromě větší pečlivosti při vyúčtování je proto třeba také reagovat na
případné dotazy a výtky MHMP k vyúčtování.
Grant na vzdělávání byl využit z větší části, část peněz jsme vraceli z důvodu pro nás nevhodně nastavených
podmínek, kdy bylo možné proplácet z grantu jen kurzy konané po 20. červnu.

7. Vyznamenání (Karamela)
Rocky: Za Prahu 4 navrhují Kateřinu Hrdličkovou - Matýska na medaili Merkura.
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Slimák: Za Prahu dva navrhují tři Medaile díků pro tři oldskauty, Milana Provazníka – Soba, Stanislava Křečka –
Jestřába a Adolfa Sochera – Dolfiho.
Usnesení 2018-03:
Krajská rada Junáka schvaluje návrh na udělení bronzového stupně medaile Merkura Kateřině Hrdličkové –
Matýskovi.

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 1.
Usnesení 2018-04:
Krajská rada Junáka schvaluje návrh na udělení Medaile díků Milanu Provazníkovi – Sobovi, Stanislavu Křečkovi –
Jestřábovi a Adolfu Socherovi – Dolfimu.

Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 1

8. Zimní přechod Brd (Napo)
Akce se uskuteční v sobotu 27. 1. 2018 s tradičním setkáním na Kytínské louce, kde bude zajištěno občerstvení
střediskem Athabaska z Prahy 9, výměnou Brděnek a tradičním nástupem v 13.00 hod.
Vlak Os 2053 jedoucí v 8.55 hod. z Prahy - Hlavního nádraží bude jako obvykle posílen.
Na akci je rozpočtováno pro rok 2018 5 000 Kč, které budou použity na obvyklé výdaje spojené s občerstvením,
cestovným atd.

9. Krajské kolo ZVAS (Napo)
Pořádá Praha 2 a Praha 10.
Rumpál: Proběhla první schůzka pořadatelského týmu, kde si jeho členové rozdělili úkoly. Postupový klíč a velitel
závodu budou schvalovány na příští radě.

10. Kolečko okresů


Praha 10: Proběhl rádcovský kurz s velkou účastí.



Praha 8 a 9: Nic zvláštního se nestalo.



Praha 6: Chystají se semináře pro rovery a vedoucí.



Praha 5: V listopadu proběhl rádcovský kurz.



Praha 4: Zítra mají okresní radu, které se budou účastnit skauti ze Švédska.



Praha 3: Praha 3 byla oslovena Bio Oko z Prahy 7, která se opět chce účastnit akce Malé oči (na konci února).
Jedná se o dětský festival s různými doprovodnými programy. Uvítají případně pomoc oddílů či středisek z jiné
bližší části, např. z Prahy 6, s přípravou programu. Zároveň je možné tam prezentovat Junáka. V případě
zájmu pište na: topinka.fr@seznam.cz



Praha 2: Dokončili čekatelský kurz. Za týden proběhne Společenský večer.



Kmen dospělých: Nic zvláštního.

11. Různé
Rumpál: Nabízí kurzu Šikovné ruce, případně i dalším kurzům a zájemcům příručku o uzlování, které mají několik set
kusů zdarma.
Zápis z jednání krajské rady dne 8. 1. 2018
3/4

Junák – český skaut, kraj Praha, z. s.
Karamela: VT provedl úklid kanceláře, která se možná bude stěhovat kvůli chystané rekonstrukci.
Karamela: Na příští radě se bude probírat dotační vyhláška a současně s tím i rozdělení dotací na provozní náklady a
na akce.
Karamela: Blíží se setkání krajů. Podněty k diskusi je možné posílat Karamele.
Karamela: Seminář pro vedoucí středisek bude, zatím se hledá termín
Napo: Termíny dubnové a květnové rady: 9. 4. a 3. 5. Je možné, že dubnová rada bude zrušena, pokud nebude nic
důležitého k projednání.
Zapsala: Hana Märzová

Schválil: Lukáš Pechoušek
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