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

Zápis z jednání krajské rady dne 5. 3. 2018
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00

čas konání: 18:00–20:30

přítomni podle prezenční listiny – členové krajské rady (s právem hlasovat):
Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně), Lukáš Pechoušek – Napo (1. místopředseda), Petr Brabec – Juan (volený
člen), Vít Henych – Bobr (volený člen), Dominik Bláha – Nik (volený člen), František Šereda – Moulin (volený člen),
Dagmar Brabcová (volená členka), David Černý (volený člen), Jan Petera – Slimák (Praha 2), Pavel Coufal - Chobot
(Praha 3), Jan Peroutka - Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), Kristina Fejková - Krisťu (Praha 8), Martin
Adámek – Rumpál (Praha 10), Ondřej Přerovský - Lazebník (Kmen dospělých).
hosté: Olga Šerclová - Hrabalka, Miroslav Hopfinger - Jistič
program: schválen dle zaslaného návrhu
předsedající: Lukáš Pechoušek (Napo)

zapisující: Hana Märzová (Bivojka)

termín příští rady: 3. 5. 2018

Program
1. Připomínky k zápisu, úkoly...................................................................................................................................1
2. Krajské kolo ZVAS (Dáša, Slimák)........................................................................................................................2
3. Podpora kontingentu na světové Jamboree 2019 (Karamela).................................................................................2
4. Poděkování 2018 – úprava rozpočtu (Dáša)..........................................................................................................2
5. Soustředění oddílových rad (Nik).........................................................................................................................2
6. Revize statutu medaile A. B. Svojsíka (Hrabalka a Jistič)........................................................................................3
7. Registrace (Moulin).............................................................................................................................................4
8. Kolečko okresů...................................................................................................................................................4
9. Různé................................................................................................................................................................4
Úkoly:
[1] Rumpál: Pořídí 4 chobotnice.
[3] Karamela: Pošle tabulku s počtem účastníků a přepošle email s žádostí od účastníků kontingentu.
[3] Všichni: Pošlou Karamele případné tipy na sponzory a granty pro účastníky světového Jamboree.
[9] Předsedové okresů: Připomenou vedoucím oddílů/středisek Květinový den.

1. Připomínky k zápisu, úkoly
Připomínky k zápisu nejsou. Středisko Bílý vlk bylo zrušeno, Rumpálův úkol trvá.
Úkoly:


Rumpál: pořídí 4 chobotnice. V této chvíli nejsou dostupné, bude to sledovat a pak je koupí.
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2. Krajské kolo ZVAS (Dáša, Slimák)
Proběhla diskuse o použití postupového klíče 4 nebo 5, organizační tým navrhuje klíč 4, s tím, že odhadovaný počet
hlídek zvládne.
Rumpál apeluje na okresy, které ještě nezadaly do systému svá kola, aby je tam doplnily.
Do 15. 3. musí organizační tým předat ústřednímu štábu podrobnosti o konání krajského kola ZvaSu.
Usnesení 2018-08:
Krajská rada Junáka schvaluje do Krajského kola Závodu vlčat a světlušek 2018 postupový klíč číslo 4.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.
Usnesení 2018-09:
Krajská rada Junáka schvaluje Jana Peteru – Slimáka jako hospodáře Krajského kola Závodu vlčat a světlušek
2018.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

3. Podpora kontingentu na světové Jamboree 2019 (Karamela)
Karamela prosí předsedy okresu, aby zvážili podporu účastníků Jamboree 2019. Dále prosí o tipy na firmy, které by
účast na Jamboree mohly podpořit, případně na granty, o které by bylo možné požádat.
PRJ pomůže účastníkům s žádostí o grant na rok 2019 od Magistrátu.
Dále účastníci prosí o finanční podporu. Je možné za to něco od nich chtít (pomoc při přechodu Brd, při pomníčkových
akcích, na propagačních akcích , při pořádání závodu).
David: Standardně se vždy podporovali účastníci (ne servistým). Dávalo se jim 1 000 Kč na účastníka a dohromady
maximálně 50 000 Kč.
Úkoly:


Karamela: Pošle tabulku s počtem účastníků a přepošle email s žádostí od účastníků kontingentu.



Všichni: Pošlou Karamele případné tipy na sponzory a granty pro účastníky světového Jamboree.

4. Poděkování 2018 – úprava rozpočtu (Dáša)
Dáša navrhuje navýšit rozpočet na Poděkování 2018 o přibližně 5300 Kč, aby bylo možné pokrýt náklady na pronájem
prostor na Hradčanském náměstí – viz materiál přiložený k zápisu.
Usnesení 2018-10
Krajská rada Junáka schvaluje navýšení rozpočtu Poděkování 2018

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.
Počty lidí k poděkování oznámí předsedové okresů nejpozději na říjnové radě.
Proběhla diskuse o tom, kdo má dávat dárečky těm, kterým děkují okresy. Podle Slimáka by měli všichni ocenění
dostat od pražského kraje klidně něco menšího, se symbolickou hodnotou, ale hlavně stejného.

5. Soustředění oddílových rad (Nik)
Nik představil projekt TEAM – Soustředění oddílových rad. PRJ žádá Nika, aby následně upřesnil program a cíle
soustředění.
Usnesení 2018-11
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Krajská rada Junáka schvaluje projekt Team 2018 včetně rozpočtu a Dominika Bláhu – Nika jako vedoucího akce.
Pro: 10. Proti: 0. Zdržel se: 4.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

6. Revize statutu medaile A. B. Svojsíka (Hrabalka a Jistič)
Komise pro řády a vyznamenání předložila návrh na úpravu statutu, který už byl zastaralý. Bobr návrhy změn po
diskusi ve Výkonném týmu do textu zapracoval.
Proběhla diskuse nad spornými body, týkající se zejména oddílu 3 Udělení, odstavců 10, 12 a 13.
Usnesení 2018-12
Krajská rada Junáka schvaluje úpravu „musí“ na „by měl“ v odstavci 10 Statutu medaile A. B. Svojsíka.
Pro: 10. Proti:0. Zdržel: 4.
Usnesení 2018-13
Krajská rada Junáka schvaluje vypuštění části věty „spoluprací s okupanty a nespolupracoval s orgány totalitní
moci “ z odstavce 10 Statutu medaile A. B. Svojsíka.

Pro. 8 Proti: 4. Zdržel se: 2
Usnesení 2018-14
Krajská rada Junáka schvaluje vypuštění slov „v dobách totality“ z odstavce 10 Statutu medaile A. B. Svojsíka.

Pro: 10. Proti: 0. Zdržel se: 4.
Usnesení 2018-15
Krajská rada Junáka schvaluje odstavec 12 Statutu A. B. Svojsíka v následujícím znění:
(12) Medaile ABS se uděluje členům registrovaným v Kraji za:
a) úspěšné dlouhodobé vedení skautské organizační jednotky v Kraji nebo působení v ní,
b) úspěšné dlouhodobé působení při výchovných a vzdělávacích akcích pořádaných Krajem,
c) činy prospěšné vlasti (účastníkům odboje, perzekvovaným, ilegální činnost),
e) zásluhy o obnovu skautingu a následnou práci v hnutí v Kraji,
f) významnou reprezentaci Kraje na celostátních a mezinárodních skautských akcích,
g) významnou práci a pomoc při krizových, živelných a humanitárních akcích,
i) celoživotní přínos skautskému hnutí v Kraji,
j) vzornou a dlouhodobou propagaci Junáka na veřejnosti,
k) významnou uměleckou činnost, publicistiku a historické mapování dějin hnutí.

Přijato zjevnou většinou.
Usnesení 2018-16
Krajská rada Junáka schvaluje zachování textu odstavce (13) a) v původním znění.

Pro: 6. Proti: 0. Zdržel se: zbytek. Neschváleno.
Komise hledá další členy, v současné době má 4 členy a uvítala by lichý počet. Zájem o členství v komisi má Václavka.
Hrabalka vyzývá předsedy okresů, aby zvážili, koho by chtěli v letošním roce 100. výročí republiky na ocenění
navrhnout.
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7. Registrace (Moulin)
V Praze je 7389 skautů. Velikost oddílů stále roste. V současnosti má průměrně 29 členů. V registraci ubývá
nedostatků, nicméně problémem jsou neslučitelné funkce u členů a členek revizních komisí. Je třeba se tím zabývat.
Více k registraci viz přiložená prezentace.

8. Kolečko okresů


Praha 10: Rumpál zvažoval možnosti ocenění činovníků. Zjistil, že čestná léta může získat jen ten, kdo byl
členem Junáka před rokem 1970. Rumpál prosí, aby byl podán podnět na ústředí, zda by bylo možné toto
změnit tak, aby čestná léta mohli dostávat i mladší činovníci.



Praha 8: Nic



Praha 9: Nic



Praha 4: Na podzim budou pořádat vůdcovský kurz Ventus, přihlašování začne na jaře.



Praha 3: Proběhla akce Malé oči. Nikdo neodpověděl na jejich výzvu k připojení se.



Praha 2: Zítra proběhne okresní rada, kde budou mj. oslavovat 101. narozeniny svého čestného předsedy
Marka Hroznýše.



KD: 1. - 3. 6. proběhne oldskautský víkend v Miletíně. Všichni jsou zváni.



VT: Připravuje se revidovaná Hospodářská vyhláška, která bude předložena na květnové radě.

9. Různé
Hrabalka: Posílala pozvánku na Květinový den. Zatím se přihlásilo jen 5 oddílů. Prosí o připomenutí vedoucím.
Dáša: Děkuje Jističovi za návrhy na 50. ročník Zimního přechodu Brd. Jeho dokument doplnila a bude přiložen k
zápisu. Dáša prosí všechny, aby se na to podívali. Dále prosí, jestli někdo má historické materiály k předchozím
ročníkům Brdů.
Slimák: Ví to Windy, Jistič, případně je možné hledat v archivu PRJ.
Karamela: Navrhuje zrušit dubnovou radu. Další rada se bude konat až 3. května 2018.
Usnesení 2018-17
Krajská rada Junáka ruší dubnové zasedání.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.
Napo: Kraj Praha obdržel od Magistrátu granty ve výši 9,9 mil. Kč, o 1,4 mil. Kč více než loni. O důvodech nepřidělení
či částečného přidělení grantu bude vedení kraje s MHMP mluvit a dá příslušným jednotkám vědět.
Napo: 15. 4. se uskuteční setkání krajů s Výkonnou radou, a to v Praze. Podněty na setkání jsou vítány. Zájemci jsou
případně zvaní.
Chobot: Ptá se, jestli není problém s vratkami grantů Magistrátu. Podle informací, které mají Karamela a Napo se
nezdá, že by to byl problém, nicméně je vhodné se snažit akce naplánovat co nejpřesněji.
Úkoly:


Předsedové okresů: Připomenou vedoucím oddílů/středisek Květinový den.

Zapsala: Hana Märzová

Schválil: Lukáš Pechoušek
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