
Junák – český skaut, kraj Praha, z. s.

Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

praha.skauting.cz

Zápis z jednání krajské rady dne 4. 6. 2018 
místo konání: Na Křížku čas konání: 18:00–19:00

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

Hana Bejčková – Karamela (předsedkyně),  Lukáš Pechoušek – Napo (1.  místopředseda),  Klára Škvorová – Kl  (2.
místopředsedkyně),  Vít  Henych  – Bobr  (volený člen),  František Šereda – Moulin  (volený člen),  Dagmar Brabcová
(volená členka), Jan Petera – Slimák (Praha 2),  Pavel Coufal - Chobot (Praha 3), Jan Peroutka - Rocky (Praha 4),
Zbyněk Kocman (Praha 5), Vojtěch Čech - Scrivi (Praha 8), Jan Kolomazník – Thorin (Praha 9), Martin Adámek –
Rumpál (Praha 10), Ondřej Přerovský - Lazebník (Kmen dospělých)

hosté: Michal Janata - Kalich 

program: schválen dle zaslaného návrhu

předsedající: Lukáš Pechoušek (Napo) zapisující: Hana Märzová (Bivojka)

termín příští rady: 3. 9. 2018

Program

1. Připomínky k zápisu, úkoly...................................................................................................................................1

2. Krajské kolo ZVaS (Dáša, Rumpál, Slimák)...........................................................................................................1

3. Projekt lesní školy Plšík (Napo)............................................................................................................................2

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

5. Vyznamenání......................................................................................................................................................2

6. Propagační kampaň.............................................................................................................................................2

7. Hospodářská vyhláška (Napo)..............................................................................................................................2

8. Kolečko okresů...................................................................................................................................................3

9. Různé................................................................................................................................................................3

Úkoly:

[3] Karamela: Zašle informace o Plšíkovi a Rotopedu vedoucím středisek.

[7] Bobr: Schválená vyhláška bude oficiálně vysázena a umístěna na web kraje, dále zaslána do kanceláře ústředí pro
spisovnu.

1. Připomínky k zápisu, úkoly 

Připomínky k zápisu nejsou. Úkoly byly splněny
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2. Krajské kolo ZVaS (Dáša, Rumpál, Slimák)

Online systém pro skautské závody má řadu nedostatků. 

Prostřednictvím Kalicha bude předána zpětná vazba správci systému.

3. Projekt lesní školy Plšík (Napo)

Web kurzu je http://plsik.skauting.cz/. Informace Karamela zašle vedoucím středisek.

Usnesení 2018-21

Krajská rada schvaluje projekt lesní školy Plšík a jmenuje Radka Procyka - Mavericka vedoucím akce a Evu Hladíkovou
hospodářem.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

Úkoly:

 Karamela: Zašle informace o Plšíkovi a Rotopedu vedoucím středisek.

4. Podpora kontingentu na světové Jamboree 2019 (Karamela)

Na základě stanovených mantinelů po diskuzi z minulé rady byla s programem zaslána návrhová tabulka na podporu
účastníků Světového skautského Jamboree.  

Usnesení 2018-22

Krajská rada Junáka schvaluje podporu skautům, účastníkům Světového skautského Jamboree 2019registrovaným v
Praze, v jednotlivé výši 2400 Kč pro vedoucí Jam oddílu a 2000 Kč pro člena servis týmu, v maximální souhrnné výši
nepřesahující 100 000 Kč.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

5. Vyznamenání

Tým vedení LŠ Protos prostřednictvím ORJ Praha 2 požádali o udělení medaile ABS pro Jiřího Zajíce – Edyho, za jeho
dlouholetou  činnost  a  zásluhy  v  rámci  kraje  Praha.  Medailová  komise  po  prostudování  s  udělením  vyznamenání
souhlasí.

Usnesení 2018-23

Krajská rada Junáka schvaluje vyznamenání ABS 1. stupně bratru Jiřímu Zajíci – Edymu.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

6. Propagační kampaň

Dětí je v oddílech globálně dostatek, většina oddílů nepřijímá nebo má čekací listiny, ale (aktivních) vedoucích je v
některých střediscích nedostatek. Kampaň by mohla být zaměřená na nábor dospělých, ale i na posílení „brandu“. Vloni
se osvědčilo spíše vytváření nástrojů pro propagaci, které můžou použít přímo jednotky. Lazebník navrhuje vytvořit
nějaký univerzální banner nebo roll-up, který by si jednotky mohly půjčovat na své akce a sloužit i třeba při výročích .
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7. Hospodářská vyhláška (Napo)

Napo znovu připomněl nejpodstatnější změny v návrhu hospodářské vyhlášky, představené Davidem na minulé radě,
související zejména s vyjasněním  termínu „zodpovědná osoba“ a dále v kapitole Finanční řízení s určitou rozpočtovou
volností, kterou v rámci své odpovědnosti bude mít.

Ve sdíleném dokumentu ani na radě se k vyhlášce neobjevila žádná připomínka.

Usnesení 2018-24

Krajská rada schvaluje Hospodářskou vyhlášku 2018/03.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou

Úkoly:

 Bobr: Schválená vyhláška bude oficiálně vysázena a umístěna na web kraje, dále zaslána do kanceláře ústředí pro 
spisovnu.

8. Kolečko okresů

 Praha 2: V okrese se nestalo nic mimořádného.

 Praha 3: V okrese se nestalo nic mimořádného.

 Praha  4:  Připravuje  kurz  Šikovné  ruce  a  vůdcovský  kurz  Ventus  (http://ventus.skauting.cz/),  oficiální
přihlašování bude spuštěno v září. 

 Praha 5: Pořádali sportovní den a první Inspiro večer na téma Respektující výchova. Chystají okresní grilování
v Radotíně v zahradnictví  a závod Rejže 12. - 14. 10. 2018 Pokud nebude naplněna kapacita v rámci okresu,
pozvou i účastníky z dalších okresů.

 Praha  6:  Proběhlo  okresní  setkání  a  poslední  letošní  miniseminář  s  tématem „Příprava  na  slib“.  Chystají
grilování na Suchdole v komunitní zahradě.

 Praha 8: Uspořádali okresní setkání s bohatou účastí. Na podzim budou pořádat čekatelský kurz ČK Srnky.
Pravděpodobně zbudou místa i pro účastníky z dalších okresů.

 Praha 9: Příští rok pravděpodobně budou také pořádat čekatelský kurz.

 Kmen dospělých: Proběhlo Národní oldskautské jamboree v Miletíně. Nabízí zprostředkování nákupu knihy od
bratra Hroznýše „Nebyl den jako druhý“.

 Výkonný tým: Pokud nebude naplněný kurz Rotoped účastníky z Prahy, bude otevřený i pro účastníky z celé
republiky. Připravují se už konkrétní programy. Hledá se právník (lektor), který by byl ochotný se na kurzu
podílet.

9. Různé

Napo: Po dohodě VT s medailovou komisí dojde k úpravě grafické podoby dekretu k medaili ABS, připravuje ho Lupen
a prvotní návrhy půjdou do rady ke komentářům.

Napo: 6. 12. proběhne Poděkování, prosí okresy, aby na to pamatovaly při tvorbě svých plánů na nový školní rok.
Nápady na možné dárky pro oceněné jsou vítané.

Napo: Připomíná deadline pro odevzdání hlášenek táborů MHMP – 15 dnů před začátkem prázdnin, informace půjde do
konference.
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Bilbo: Zve na Válku o Cintru, která se bude konat 27. - 30. 9. 2018 (https://www.cintra.cz/). Bylo vypsáno výběrové
řízení na starostu Junáka.

Zapsala: Hana Märzová Schválil: Lukáš Pechoušek
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