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Zápis z jednání krajské rady dne 3. 5. 2018  
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00    čas konání: 18:00–20:00 

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

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně), Lukáš Pechoušek – Napo (1. místopředseda), Vít Henych – Bobr (volený 
člen), František Šereda – Moulin (volený člen), Dagmar Brabcová (volená členka), David Černý (volený člen), Jan 

Petera – Slimák (Praha 2),  František Topinka (Praha 3), Zbyněk Kocman (Praha 5), Kristina Fejková - Krisťu (Praha 8), 

Tomáš Petřík – Fido (Praha 9), Martin Adámek – Rumpál (Praha 10), Ondřej Přerovský - Lazebník (Kmen dospělých). 

hosté: 

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. Revize Statutu medaile A. B. Svojsíka (Napo) ........................................................................................................ 2 

3. Hospodářská vyhláška (David) ............................................................................................................................. 2 

4. Rotoped – pražské střediskové minimum (Karamela) ............................................................................................. 2 

5. Podpora kontingentu na světové Jamboree 2019 (Karamela) ................................................................................. 2 

6. ZVaS (Dáša, Rumpál) .......................................................................................................................................... 2 

7. Kolečko okresů ................................................................................................................................................... 3 

8. Různé ................................................................................................................................................................ 3 

 

Úkoly: 

[4] Předsedové okresů: Budou propagovat kurz střediskového minima „Rotoped“ v rámci okresů. 

[6] Bivojka:  Zakoupí 200 ks placek velikosti 37 mm. 

[8] Bivojka: Rezervuje prostory Na Křížku pro grilování. 

1. Připomínky k zápisu, úkoly  

Připomínky k zápisu nejsou. 

Rumpál našel nabídku party stanu, konkrétně typ „jehlan static base 12 m“ (http://www.partystany.cz/jehlany/). Bude 
prověřeno, jestli nejsou k dostání ještě jiné podobné (lehčí, levnější…) stany, a pokud ne, bude pro pražský kraj 

zakoupený uvedený typ.  

Karamela přeposlala členům rady email od kontingentu Jamboree. Žádné návrhy na potenciální sponzory nikdo 
neposlal. 

http://www.partystany.cz/jehlany/
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2. Revize Statutu medaile A. B. Svojsíka (Napo) 

Napo vysvětlil zapracování minule probraných změn ve Statutu. 

Usnesení 2018-18: 

Krajská rada Junáka schvaluje statut A. B. Svojsíka v navrženém znění. 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

Na nové členy medailové komise byli navrženi dva noví kandidáti. 

Usnesení 2018-19: 

Krajská rada Junáka schvaluje jmenování Václava Dostála - Václavku a Františka Topinky členy medailové komise 

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

Probíhá diskuse s medailovou komisí o změně grafické podoby dekretu. 

3. Hospodářská vyhláška (David) 

David seznámil radu s hlavními změnami v hospodářské vyhlášce (viz příloha).  

Upustilo se od pojmu „garant“, který byl nahrazen „odpovědnou osobou“, resp. „vedoucím akce“. Upravené jsou otázky 

finanční volnosti- do jaké míry může příslušná odpovědná osoba překročit stanovený rozpočet. Předseda a hospodářský 
zpravodaj mají možnost schválit i další výdaje nad rámec rozpočtu do určité stanovené částky atd. 

Byly zapracovány drobné připomínky. Další připomínky je ještě možné doplnit do příští PRJ, kdy bude vyhláška 
předložena ke schválení: https://docs.google.com/document/d/1ZFA9DOXLVlk-kS0_nddkiO36NANhOg-WH-

XBLqQb2cs/edit?usp=sharing. 

4. Rotoped – pražské střediskové minimum (Karamela) 

Rotoped je střediskové minimum připravované Výkonným týmem pro pražský kraj.  

Jako výhodné se zdá uspořádat akci pro činovníky z jednoho kraje, protože mají podobné problémy, znají se, můžou 

sdílet své zkušenosti atd. Představa je taková, že proběhnou dvě víkendová a jedno sobotní setkání, jeden večerní 
seminář a účastníci budou mít navíc i nějaký úkol v mezičase. Frontální výuka jednoho lektora by měla být zařazena co 

nejméně. Účastnit kurzu by se měli nejen ti, pro které bude kurz od začátku příštího roku povinný, ale i další, pro které 

by mohl být přínosný (Projekt viz příloha.) 

Usnesení 2018-20 

Krajská rada schvaluje pořádání akce Rotoped, vedoucí akce jmenuje Hanu Bejčkovou - Karamelu a hospodářem 

Davida Černého.  

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

Úkoly: 

 Předsedové okresů: Budou propagovat kurz střediskového minima „Rotoped“ v rámci okresů. 

5. Finanční podpora kontingentu na světové Jamboree 2019 (Karamela) 

Proběhla diskuse o tom, koho podpořit (děti, vedoucí jamoddílů a členy service týmu) a jak velkou částkou.  

Rada se shodla, že by měli být podpořeni dospělí registrovaní v Praze s tím, že vedoucím jamoddílů by měla být 
přidělena vyšší částka. Kontingent by měl být celkově podpořen maximálně částkou 100 000 Kč. Na příští radě bude k 

hlasování předloženo několik variant finanční podpory kontingentu. 

6. ZVaS (Dáša, Rumpál) 

Dáša představila projekt krajského kola ZVaSu (viz příloha). Předpokládá se účast asi 30 hlídek, tedy asi 180 lidí. 
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Projekt viz příloha. 

Usnesení 2018-20 

Krajská rada schvaluje projekt akce krajského kola ZVaS.  

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

Úkoly: 

 Bivojka: Zakoupí 200 ks placek velikosti 37 mm. 

7. Kolečko okresů 

 KD: Lazebník informuje o možnosti pro kraj zapojit se do umístění desky zaniklého střediska na balvan na 

místo, kde roste památná lípa vysazená k výročí republiky. Případně by tam bylo možné vysadit Lípu republiky 

 Praha 2: Úspěšně proběhlo Základní kolo ZVaSu v Roztokách na téma Večerníček. 

 Praha 3: Proběhlo okresní setkání s účastí asi 200 lidí. Zároveň na stejném místě proběhlo Základní kolo ZvaS 

a také zápas ve Famfrpálu.  

Bude Praha ke dni 28. října propagovat skauting formou čestné stráže u pomníčků nebo jiným 
podobným způsobem? Případně je otázka, jestli to má být ponecháno čistě na iniciativě středisek. 

(Karamela: Za Prahu je organizací účasti skautů na těchto akcích pověřený Stanislav Míka, nicméně je k 
tomu potřeba podpory všech.) 

 Praha 5: Seznámili se s GDPR. Na základě hodnocení kvality finalizovali plán pro okres na další dva roky. Mají 

obecně nedostatek lidí. V této chvíli hledají výchovného zpravodaje. Je možné získat do užívání budovu nádraží 

v Hlubočepích. Aktivně o to ve spolupráci s ústředím usilují. 

 Praha 8: Připravují se na okresní sraz. 

 Praha 9: Zrušili starý bankovní účet a založili nový. 

 Praha 10: Připravují aktivity ke sto letům republiky. Dva oldskautské kluby uvažují o umístění pamětní desky 

k lípě na Skalce. 

 Výkonný tým: Zabývá se přípravou Rotopedu a metodickým nastavením procesů spojených s granty a 

dotacemi. 

8. Různé 

Napo: 15. dubna proběhlo v Praze setkání krajů. Jeden z bloků byl věnován GDPR. Proběhla také prezentace o 

hodnocení kvality. V souvislosti s tím Napo připomíná, že podle usnesení ze sněmu mají okresy za úkol provést 

Hodnocení kvality. 

Napo: Na příští radu 4. června je tradičně naplánováno grilování Na Křížku. Rada začíná v 18:00. Grilování bude 

přibližně od 18:45. 

Úkoly: 

 Bivojka: Rezervuje prostory Na Křížku pro grilování. 

 

 

Zapsala: Hana Märzová       Schválil: Lukáš Pechoušek 


