Junák – český skaut

Zápis ze 110. řádného zasedání Náčelnictva
Praha, 28. 3. 2020
Zahájení jednání: sobota 9.00 hodin
Ukončení jednání: sobota 11.30 hodin
Přítomni
online:

Omluveni:
Nepřítomni:
ÚRKJ:
RSRJ:
VRJ:
KÚJ:
Hosté:

Prezence
ses. Měřínská, Bušková, Parvonič, Večeřová, Menclová, Rychnovská, Marešová,
Žampachová, br. Baláš, Tarant, Vokál, Křivánek, Pelcl, Koutenský, Pytela,
Svoboda, Dočekal, Šinágl, Štěrba, Kučera, Körber, Fogl, Hájek, Dvořák, Michna,
Macek, Bartoň
ses. Martinková, br. Wolf, Kubát

br. Výprachtický, br. Vaněk
ses. Šablová
br. Bednář - Geralt (Karlovarský kraj)

Počet přítomných 26.
Jednání Náčelnictva proběhlo, vzhledem k opatřením souvisejícím s epidemií
koronaviru, online a Náčelnictvo proto nebylo usnášeníschopné (Stanovy ani Jednací řád
Náčelnictva nepočítají s takovou formou jednání.)
Zpráva VRJ
Zpráva Náčelnictva
Plán NJ 2020+
Ukončení jednání Náčelnictva
Br. Baláš - Čiča přivítal všechny přítomné. Vzhledem k online formě nemůže Náčelnictvo (dle
RSRJ) přijímat usnesení. Cílem jednání je diskuze nad stávající situací a nad tím, co by
Náčelnictvo/PS NJ mohlo zvládnout do odloženého Valného sněmu. Nejsou-li námitky,
považujme navržený program za schválený.
Zpráva VRJ
Br. Výprachtický - José - spíš obecně - VRJ se aktuálně schází online každý týden
(řádně/mimořádně).

-

-

Br. Vaněk - Permi dál koordinuje věci kolem koronaviru, programovou oblast má na
starost ses. Tichavová - Rozárka a programový tým.
Ve středu 1. dubna VRJ projedná návrhy zpravodaje pro vzdělávání a OVČINu ke
zjednodušení pro vzdělavatele i vzdělávané, abychom neztratili letošní rok.
Z MŠMT máme rozhodnutí o přidělení dotace v plné výši, peníze by měly reálně dorazit
do konce dubna. Co bude třeba řešit, jsou dopady stávající situace v příštím roce.
Jednáme s MŠMT ohledně vyúčtování dotací, změně účelu … V rámci ČRDM
připravujeme podklad pro Radu vlády pro NNO - dopady koronaviru na NNO.
V pátek 27. 3. proběhlo online setkání se zástupci krajů, bude-li důvod, proběhne další.
Bylo zrušeno Setkání krajů a VRJ/NJ plánované na 16. 5. a budeme s kraji hledat nový
termín po Valném sněmu.

V následné diskuzi br. Výprachtický odpovídal zejména na otázky týkající se plánovaných
zjednodušení v oblasti vzdělávání. Upřesnil, že zvažované změny jsou dočasné a týkají se
pouze letošního roku.
Další dotazy se týkaly nového termínu Valného sněmu - br. Peřina doplnil, že termín byl vybrán
mj. po dohodě s pronajímatelem prostor a dodavateli stravovacích a ubytovacích služeb.
Dalším omezením byly Stanovy, podle nichž musí sněm proběhnout do konce září 2020.
Ses. Parvonič - Káča vznesla dotaz, zda VRJ pracuje s nějakými variantními plány v oblasti
programu - kam dál se budou vyvíjet programové varianty, které se budou nabízet, co se bude
dít, když bude období přerušení činnosti dlouhé, nebo se bude opakovat?
Br. Výprachtický - José konstatoval, že VRJ zatím primárně řeší aktuální situaci. VRJ se bude
v dohledné době věnovat scénářům, které mohou nastat - ať už při opětovném návratu k běžné
činnosti, nebo při opakování situace. VRJ vítá podněty, jak se dívat dopředu, o čem přemýšlet.
Br. Bartoň - Kuchtík se zeptal, zda VRJ počítá s nějakým vyjádřením k táborům (zda s nimi
počítat nebo nikoliv).
Br. Výprachtický - José - VRJ chystá vyjádření, ač samozřejmě aktuálně nikdo neumí
konkrétně odpovědět. Ve vyjádření budeme říkat, že tábory máme připravovat a počítat s jejich
uskutečněním s tím, že jakmile se něco začne jasnit, tak budeme informovat.
Br. Pytela - Ondra - díky za odvahu rozhodnout o omezení skautské činnosti. Je představa, k
čemu má dojít předtím, než se činnost obnoví. Soukromě si myslel, že to bude navázané na
otevření škol.
Br. Výprachtický - José - návaznost na školy tam jistě bude, ale nikoli nepřekročitelná. Přes
ČRDM se obrátíme na hlavní hygieničku, zda připouští a jak by mohlo probíhat uvolnění před
prázdninami, příp. jaká by mohla být omezení. Je tam hodně proměnných, zatím těžko říct více.
Budeme pracovat s nejlepším, co budeme mít - pozastavení bylo relativně ze dne na den,
vracení k normálu velmi pravděpodobně bude postupné.
Zpráva Náčelnictva
Br. Baláš - Čiča - nejen náčelníci se dostali do situace, že místo předávání sekery na Valném
sněmu jednáme online ze svých domovů. Jednání Náčelnictva je aktuálně naplánované na
květen a červen. Jistě je možné se online krátce setkat také v dubnu. Pokud má být Valný sněm
v září, tak se jeví jako potřebné jednání Náčelnictva v srpnu.

Náčelnictvo se po krátké diskuzi shodlo na termínech jednání do září:
- 23. 4. 2020 od 19 hodin (online) - doplněný termín
- 17. 5. 2020 (pravděpodobně online)
- 5. - 7. 6. 2020
- 8. - 9. 8. 2020 - doplněný termín
Plán Náčelnictva 2020+
Br. Baláš - Čiča - náčelníci předkládají materiál, do kterého zkusili shrnout věci, jež
Náčelnictvo může dokončit či nově udělat do Valného sněmu v posunutém termínu. Jednak to
jsou nedokončené úkoly z Plánu Náčelnictva na uplynulé období, jednak to jsou věci
související s tématy Valného sněmu, třetí skupina jsou úkoly spojené s Valným sněmem (jdou
především za PS NJ pro VSJ), poslední skupina jsou různé další podněty.
Br. Vaněk - Permi - VRJ se materiálem zabývala a vložila do něj připomínky. Bude rád, když
Náčelnictvo bude brát v potaz zátěž, v jaké VRJ teď je. Zároveň je VRJ přesvědčena, že
oponentura VRJ je žádoucí. Možnost navýšit kapacity, aby teď stačila Náčelnictvu v
rozvojových věcech, VRJ spíš nemá.
Po té Náčelnictvo postupně diskutovalo o jednotlivých částech materiálu a shodlo se na tom,
že se bude věnovat zejména:
- posunu v oblasti Dospělých (v mezích možností s ohledem na podmínky karantény),
- vytvoření časového harmonogramu přípravy nové strategie (navazující na Strategii
2022),
- posunu témat Valného sněmu - Změna Stanov ve věci revizních komisí, Revize idey
vlčat a světlušek, Kodex chování dospělých,
- dokončení “krojového manuálu”.
Na závěr projednávání bodu Náčelnictvo zjevnou většinou přítomných potvrdilo výše popsané
rozhodnutí (nejedná se o usnesení Náčelnictva):
Náčelnictvo projednalo plán práce na prodloužené období spojené s posunem konání
Valného sněmu v roce 2020.
Ukončení jednání Náčelnictva
Br. Baláš - Čiča - poděkoval za proběhlé diskuze, i přes online formu bylo setkání přínosné a
jednání konstruktivní.
Ses. Měřínská - Evi zrekapitulovala dohodnuté termíny jednání Náčelnictva do září 2020 a
popřála všem pevné zdraví. Po té ukončila jednání Náčelnictva.

