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

Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

praha.skauting.cz

Zápis z jednání krajské rady dne 3. 9. 2018 
místo konání: Senovážné náměstí 24, Praha 1, 110 00 čas konání: 18:00–19:45

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), Petr Brabec – Juan (volený člen), Dominik Bláha – Nik (volený člen), Jan Petera  – Slimák (Praha 2),
Jan Peroutka - Rocky (Praha 4), Zbyněk Kocman (Praha 5), Kristina Fejková (Praha 8), Martin Adámek – Rumpál
(Praha 10)

hosté: Michal Janata – Kalich  (revizní komise), Anna Šlechtová – Pírko, Matěj Šturma – Vojín (Praha 9)

program: schválen dle zaslaného návrhu

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

termín příští rady: 1. 10. 2018

Program

1. Připomínky k zápisu, úkoly...................................................................................................................................2

2. Oddíly v přírodě (Pírko).......................................................................................................................................2

3. Hledání asistentky (Karamela).............................................................................................................................2

4. Poděkování (Dáša)..............................................................................................................................................2

5. Hodnocení kvality (Moulin)..................................................................................................................................2

6. 50. ročník Zimního přechodu Brd.........................................................................................................................3

7. Granty MHMP (Napo)..........................................................................................................................................3

8. Granty na vzdělávání (Karamela).........................................................................................................................3

9. Vyúčtování dotací (Karamela)..............................................................................................................................3

10.  Kurz střediskového minima Rotoped (Kl)...........................................................................................................3

11.  Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek (Rumpál).................................................................................................3

12. Kolečko okresů..................................................................................................................................................4

13. Různé...............................................................................................................................................................4

Úkoly:
[3] Všichni členové rady: Hledat a oslovit možné kandidáty na asistentku PRJ.
[7] Všichni členové rady: Do 23. září vyplnit hodnocení kvality kraje za rok 2018. Za každý okres vyplní alespoň 
jeden zástupce (předseda/místopředseda), mohou ale oba .
[9] Předsedové okresů: Do příští rady uvedou, kdo za jejich okres zodpovídá za vyúčtování dotací MŠMT.
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1. Připomínky k zápisu, úkoly 

Připomínky k zápisu nejsou. Úkoly byly splněny.

2. Oddíly v přírodě (Pírko)

Pírko představila projekt, který má za cíl zapojit oddíly do udržování a ochrany cenných přírodních lokalit na území
hlavního města Prahy . Jsou vytipované lokality, které vyžadují nějaký zásah (vysekávání, hrabání, pomoc konkrétnímu
druhu...), organizátoři předpokládají 1-2 do roka, v délce skautské schůzky. Nyní se hledají oddíly, které by se chtěly
do projektu zapojit (alespoň na rok, ale raději déle). Nejprve proběhne schůzka s odborníkem a seznámení s danou
lokalitou, pak samotný zásah v terénu a nakonec analýza a monitorování dopadu. Více informací a přihlašování oddílů
dostupných zde: https://www.skautskyinstitut.cz/oddily-v-prirode/

Termín přihlášek je do 15.září.

3. Hledání asistentky (Karamela)

Karamela prosí členy rady o sdílení inzerátu na místo asistentky PRJ, případně oslovení konkrétních lidí s nabídkou
pozice. Inzerát je k dispozici zde: https://praha.skauting.cz/skautsky-kraj-praha-hleda-asistenta-ku/

Pozice je vhodná zejména pro studenty VŠ, časová náročnost cca 20-30 hodin měsíčně, zejména na přelomu roku. 

Nalezení  kvalitní  asistentky  PRJ  je  o  to  důležitější,  že  Karamela  s Napem  očekávají  v lednu  narození  potomka,
v následujícím období bude jejich činnost výrazně omezena. 

Úkoly:

● Všichni členové rady: Hledat a oslovit možné kandidáty na asistentku PRJ.

4. Poděkování (Dáša)

Jsou zajištěny prostory pro konání Poděkování a zároveň raut: http://www.pronajemhradcany.cz/

V rámci tří menších skupin byly promyšleny různé podněty týkající se programu a dárků na Poděkování. Dáša níže
uvedené podněty vezme při přípravě v potaz .

Nápady k programu:

 Prohlídka okolí/Pražského hradu…

 Hudba je velmi důležitá – měla by být spíš k poslechu (jako koncert), než podkresová

 Všichni by měli být zapojeni, mít pocit, že je jim také poděkováno (aktivní prvky v programu jako fotokoutek
apod., potřesení rukou od předsedkyně, předání malého dárečku apod.).

Nápady k dárkům:

 Dárek jako poděkování – čokoláda nebo něco jiného menšího, ale personalizovaného – se skautským logem a
případně i jménem obdarovaného

 K dárku přidat dekret.

 Děkovat by všem měl moderátor, ne předseda okresu, aby to bylo slavnostnější.

Nápady k programu (skupina 1)

 podkresová hudba stačí, hlavně aby byla možnost si povídat, vystoupení jako součást programu krátí čas …
 zvážit, zda program nezačíná moc brzy
 doprovodné aktivity v rámci volné zábavy nevadí, ale nejsou zásadní a měli by být dobrovolné 

Zápis z jednání krajské rady dne 3. 9. 2018

2/5

http://www.pronajemhradcany.cz/
https://praha.skauting.cz/skautsky-kraj-praha-hleda-asistenta-ku/
https://www.skautskyinstitut.cz/oddily-v-prirode/


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

 nedělit hlavní linii programu, nechat dost prostoru pro neformální diskuse
 zamyšlení, prohlídka, odkaz na 100 let republiky a důležité 8 ? – Skauutský institut má putovní výstavu pro

oddíly

Nápady k dárkům (skupina 1)

 spíš symbolický/praktický dáreček
 pokud není přímo součástí alespoň označit skautskou nálepkou
 nápady:

o děkovací nášivka
o malovaná pralinka
o pytlíky na záda s lilií
o propiska
o odrazka s logem
o vypalovaný turbánek ze dřeva
o jablko s děkovací cedulkou
o plecháček
o pletené náramky

 pozornost pro každého – pěkné, ale ne nutné

5. Hodnocení kvality (Moulin)

Minulý sněm zadal všem okresům i kraji provést během volebního období alespoň jednou hodnocení kvality. Návody
jsou  dostupné  zde:  https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/rizeni/hodnoceni-kvality Krajské  hodnocení  kvality  nám
poskytne zpětnou vazbu k činnosti PRJ a bude i pro předsedy okresů dobrou zkušeností při případném následném
hodnocení v rámci okresů.

Pro vyplnění hodnocení je třeba ve skautisu mít zvolenou roli editora hodnocení kvality nebo aktivního člena kraje. V
případě nedostatečných práv ve skautisu je možné napsat Moulinovi, práva k vyplnění přidělí.

Hodnocení nejprve všichni vyplní  individuálně sami (zabere to asi  30 – 60 minut). Na říjnové radě pak proběhne
společné hodnocení kvality, během kterého se bude diskutovat o nejvíce důležitých či kontroverzních otázkách.

Úkoly:

● Všichni členové rady: Do 23. září vyplnit hodnocení kvality kraje za rok 2018. Za každý okres vyplní alespoň jeden 
zástupce (předseda/místopředseda).

6. 50. ročník Zimního přechodu Brd

Hledáme vedoucího akce buď z řad členů rady, nebo i z okresů a účastnících se oddílů.

Pokud nebude nalezen vedoucí  akce,  bude  nutné  si  jednotlivé  úkoly/nápady  rozdělit  mezi  členy  rady.  Nápady  k
propagaci a pozvánce jsou k přečtení/doplnění zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fAeUuIfOz8Dmdry5-H8znW6N5vCSZlYWri-1znsX9Os/edit?usp=sharing

Nápady k průběhu akce jsou k přečtení/doplnění zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cZF_ADszJFev4NTy5uewDFWnBZQBTNLcmQqxBxnUaAc/edit?usp=sharing 

7. Granty MHMP (Napo)

Žádost o grant je třeba na MHMP  doručit  do 1. října, střediska a okresy musí své žádosti odevzdat do neděle 23. září.

Stále se nahrávají ve formátu .zfo -Jednotky musí letos formulář před nahráním elektronicky odevzdat pomocí tlačítka
na konci dokumentu. 
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Více informací: https://praha.skauting.cz/granty-mhmp-pro-rok-2019/

8. Granty na vzdělávání (Karamela)

Z grantů  na vzdělávání  je  možné proplatit  studujícím do 26 let  akreditované vůdcovské nebo zdravotnické  kurzy
súčetním dokladem z roku 2018. Žádat mohou účastníci kurzů nebo jednotky, které jim kurz již proplatily, a to do 1.
11. 2018. 

Více informací: https://praha.skauting.cz/granty-na-vzdelavani-prispevky-na-vudcovky-a-zdravotaky-2/

9. Vyúčtování dotací (Karamela)

Letos je nutné vyúčtování dotací odevzdat opravdu včas! 

Do příští rady je třeba za každý okres uvést jméno člověka, který za vyúčtování zodpovídá (předseda okresu nebo
někdo jiný).

Okresy musí do 15. 10. nahlásit, kolik peněz z dotací využijí na akce a kolik na provoz. Pokud nic nenahlásí, pak se
bude předpokládat, že vše půjde na provoz. Vyúčtování je nutné nahrát do sběrného systému do 23. 11., v papírové
formě odevzdat do 14. 12 do kanceláře PRJ. 

Více informací viz Vyhláška k dotacím kraje Praha: https://praha.skauting.cz/wp-
content/uploads/2018/03/2018_vyhlaska_k_dotacim_prazskeho_kraje.pdf

Úkoly:

● Předsedové okresů: Do příští rady uvedou, kdo za jejich okres zodpovídá za vyúčtování dotací MŠMT.

10. Kurz střediskového minima Rotoped (Kl)

V současnosti je přihlášeno 12 účastníků. Pokud se kapacita nenaplní, bude v brzké době otevřeno přihlašování i pro
mimopražské uchazeče. Pokud tedy někdo ví o někom, kdo by se kurzu mohl chtít zúčastnit, může ho na to upozornit.
Více informací o kurzu na webu: https://rotoped.skauting.cz/

11. Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek (Rumpál)

Závěrečná zpráva byla odevzdána v termínu. Spolu s ní byly ústřednímu štábu odevzdány i připomínky k pravidlům a k
webu závodu a jeho chybám.

V průběhu ZVaSu probíhalo natáčení pro dokument Olgy Špátové o skautech. Reakce na závod byly veskrze pozitivní.
Činovníci ocenili komentovanou prohlídku stanovišť.

Hospodaření skončilo v plusu.

Napo: Pořadateli Svojsíkova závodu 2019 mají být okresy Praha 5 a 6.

12.  Kolečko okresů

 Praha 4: Pořádá vůdcovský kurz Ventus, jehož kapacita se rychle plní. Pokud má někdo zájem kurz absolvovat,
musí se tedy rychle přihlásit. Více zde: http://ventus.skauting.cz/

 Praha 5: Chystá se pořádat čekatelský kurz. V říjnu proběhne roverský závod Rejže. Zatím není jisté, jestli
bude otevřen celé Praze.

 Praha 6: Nic.
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 Praha 10: Nic.

 Praha 2: Nic.

 Praha 3: V pořádku proběhly všechny tábory.  Na podzim proběhne rádcovský kurz. Chtějí  více posílit  roli
skautských družin v rámci oddílů. Proběhla výměna vedení v okresním roverském kmeni.

 Praha 8: Připravují  čekatelský kurz,  jehož kapacity  budou pravděpodobně naplněny v rámci  okresu, proto
nebude nabízen mimo okres.

 Praha 9: Nic.

 Výkonný tým: Přihlásil se zájemce jako zástupce kraje do Zdravotní rady Junáka. Kraj nabídl Zdravotní radě
spolupráci   a pokud se do budoucna ukáže jako účelná,  bude rada zástupce případně jmenovat  Mediální
kampaň a návštěvy táborů byly zrušeny. Stanislav Míka chystá účast pomníčkového komanda na Korzu na
Národní.

13. Různé

Bobr:  Instruktorský tým bude pořádat místo kurzu Tři věže jen samotné čekatelské zkoušky pro starší a zkušenější
(víkend v prosinci) a na příští rok plánují i vůdcovský lesní kurz.

Juan: Ústředí nabízí seminář pro výchovné zpravodaje. Pražský kraj si tento seminář chce nechat pro sebe uspořádat.
Otázkou je, jak ho pojmout – je možné ho ušít částečně na míru. Juan dává k zamyšlení, jestli oslovovat spíš stávající
nebo spíš potenciální výchovné zpravodaje.

Rumpál:  Navrhuje  udělit  krajské  vyznamenání  bratru  Dervišovi  (viz  přiložený  návrh).  Medailová  komise  návrh
podporuje.

Usnesení 2018-25

Krajská rada schvaluje udělení medaile A. B. Svojsíka 1. stupně pro Petra Jeschkeho – Derviše.

Usnesení bylo přijato zjevnou většinou.

Napo: Je možné doplnit kalendář akcí, který je uložený zde: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LQkzAyKVgmbGrzsq-vWqtlOdeZnAoEDWLEWqqcRpEZw/edit?usp=sharing 
Na konci září bude finalizován a rozeslán.

Kalich: Zve na Skautské tancování. V neděli 9. 9. proběhne zahajovací tančírna v Emauzích. Během podzimu pak bude
každý pátek probíhat lekce tance pro začátečníky i pokročilé. Více informací zde: https://tancovani.skauting.cz/

Zapsala: Hana Märzová Schválil: Lukáš Pechoušek
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