Junák – český skaut

Zápis ze 115. řádného zasedání Náčelnictva
Praha, 11. 10. 2020, Meet
Zahájení jednání: neděle 9.00 hodin
Ukončení jednání: neděle 16.30 hodin
Přítomni:

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

Prezence
ses. Bušková, Menclová, Havránková, Volavková (na část jednání),
Jechová, Ondříčková, Jonášová, Marešová, br. Vokál, Pelcl, Koutenský,
Pytela, Rusňák, Šereda, Špaček, Dočekal, Šinágl, Kolovský, Kučera,
Fogl, Hájek, Dvořák (na část jednání), Macek, Michna, Bartoň
ses. Žampachová, br. Svoboda, Wolf, Körber
br. Kubát
br. Pavlok
br. Výprachtický, br. Vaněk, ses. Tichavová, ses. Olišarová, ses. Jirasová
br. Peřina, br. Hlavinka, br. Olbrecht
ses. Šablová

Počet přítomných 25 (21), Náčelnictvo bylo po celou dobu jednání usnášeníschopné.
Předávání náčelnické sekery práce
Schválení programu jednání
Úvod do práce Náčelnictva
Zpráva Výkonné rady
Činnost Náčelnictva 2020+
Návrh usnesení pro Valný sněm
Zpráva Náčelnictva
Změna pravidel provádění změn rozpočtu
Ukončení jednání
Předávání náčelnické sekery práce
Na úvod jednání předali symbolicky odcházející náčelníci Evi, Čiča a Majkl Náčelnictvo a
náčelnickou sekeru práce z Valného sněmu ve Velkém Meziříčí nově zvolené Radě
Náčelnictva - Véně, Vokinovi, Tynus a Bilbovi.
Poblahopřáli novým členkám a členům Náčelnictva ke zvolení, poděkovali za spolupráci
Výkonné radě, dobrovolníkům z odborů a pracovních skupin, skautským krajům a
zaměstnancům Kanceláře ústředí.

Poté proběhlo (online) předání náčelnické sekery práce.
Br. Vokál - Vokin poděkoval odcházejícím náčelníkům za příkladnou práci pro Junáka českého skauta a popřál jim další úspěšné putování na skautské stezce a hodně štěstí v osobním
životě.
Ses. Bušková - Véňa přivítala nové členky a členy Náčelnictva na prvním jednání. Vyslovila
přání, aby se z nového Náčelnictva stalo dobře spolupracující společenství, aby se dařilo dál
dobře spolupracovat s VRJ a dalšími ústředními orgány. Vyzvala všechny ke vzájemné
shovívavosti i odpovědnosti při rozhodování, která dopadají na celou organizaci.
Schválení programu jednání
Br. Vokál - Vokin oznámil, že stahuje předložený materiál k dalšímu postupu u tématu Idea
vlčat a světlušek (zatím není k dispozici výklad RSRJ, který by měl vyjasnit možnosti). Dále
upozornil, že v dokumentu je připravena varianta B programu, která zahrnuje více přestávek
než původně navržený program. Poté Náčelnictvo schválilo upravený program ve variantě B.
Úvod do práce Náčelnictva
V první části programu proběhly hromadné a skupinové seznamovací aktivity členek a členů
Náčelnictva, v druhé pak ses. Menclová - Tynus představila (zejména nováčkům) to podstatné
z Jednacího řádu Náčelnictva a nastaveného procesu jednání.
Br. Michna - Gonzáles vznesl dotaz, zda Náčelnictvo již může přijímat usnesení i během online
jednání.
Br. Pelcl - Bilbo - ano, v červnu schválený dodatek Stanov toto umožňuje.
Ses. Jechová - Mája - je možná účast veřejnosti na online jednání?
Ses. Bušková - Véňa - nevidí důvod, proč by se hosté nemohli zúčastnit, technicky je to jistě
možné (zvlášť pokud bude zájem tak přiměřený jako doposud).
Zpráva Výkonné rady
Br. Výprachtický - José na úvod stručně představil zpravodajky a zpravodaje Výkonné rady a
br. Petra Zarembu, který s VRJ úzce spolupracuje na řízení TDC, JUNu a projektu Skautské
energie.
Dále konstatoval, že se v minulých dnech VRJ (zejména br. Vaněk - Permi) intenzivně
věnovala komunikaci nařízení vlády v důsledku epidemiologické situace.
Poté dal prostor pro dotazy.
Br. Pelcl - Bilbo připomněl, že NJ/VRJ řídí organizaci. Zpráva VRJ je jeden ze základních
informačních kanálů o činnosti VRJ pro NJ.
Poděkoval také br. Peřinovi - Jerrymu a celé VRJ za přípravu online voleb, streamů atp., vše
proběhlo hladce.

Br. Špaček - Štip - víme, jaká část oddílů se během jara dobře popasovala s onlinem? Br. Vaněk
- Permi - čísla nemáme, rozptyl toho, jak oddíly tou dobou pracovaly, byl hodně velký. I proto
jsme teď apelovali na to, aby oddíly na nic nečekaly, proto bude hned v úterý stream k tomu,
jak dobře skautovat v onlinu.
Br. Vokál - Vokin - máme představu, zda měl koronavirus dopady na letošní nábory?
Br. Vaněk - Permi - nemáme jasnou představu, situace není dramaticky odlišná od jiných let na různých místech je to různé. K lednu (registrace) se dívá s respektem, vnímá reálnou hrozbu,
že dojde k poklesu členské základny. Je možné, že registrace bude probíhat v době, kdy se
nebude možné potkávat, což věc zkomplikuje - ale obavy z dlouhodobého poklesu nemá.
Br. Peřina - Jerry - čísla ze skautISu jsou podobná minulému roku. Za září přibylo už přes tisíc
lidí, kteří podali el. přihlášku.
Ses. Bušková - Véňa - ad nábory - je třeba se zaměřit na vysvětlování, že jde o členský
příspěvek a nikoli o platbu za kroužek.
Br. Vaněk - Permi dále zrekapituloval odpověď na komentáře ohledně jednání (místo)starostů
s Radou Skautského institutu (SI) - jeho cílem je lépe než dosud nastavit systém spolupráce a
komunikace mezi Radou/vedením SI a VRJ a to jak při zadávání projektů ke zpracování v SI,
tak v oblasti fundraisingu (nejen mezi Junákem a SI, ale i s TDC/SNJF).
Br. Hájek - Rys - jak je JUN připravený na další lockdown?
Br. Výprachtický - José - JUNu se podařilo “srovnat” výrazný propad z jara a dokonce překročit
loňský prodej. Jak to bude dál, je otázka - nějak se to jistě podepíše, ve chvíli, kdy se zastaví
činnost, jdou dolů objednávky.
Činnost Náčelnictva 2020+
Br. Vokál - Vokin uvedl bod, během nějž by nově zvolené Náčelnictvo mělo diskutovat a najít
shodu na tom, co a jak chce dělat, na prioritách či plánu práce - na konci procesu by mělo být
jasno, čemu se NJ bude věnovat a jak těch cílů, na kterých se shodne, dosáhne. Materiály k
plánu a ustavení pracovních skupin budou předloženy na listopadové Náčelnictvo.
Co je třeba brát v potaz
- povinnosti plynoucí z legislativy,
- usnesení Valného sněmu,
- osobní vklad jednotlivých členek a členů Náčelnictva.
V rámci diskuze se postupně vyjádřili členky a členové Náčelnictva k tomu, na jaké oblasti by
se během svého působení v Náčelnictvu chtěli zaměřit.
Na základě výstupů diskuze osloví náčelníci členky a členy NJ, kteří se hlásili k jednotlivým
tématům, a na listopadové jednání připraví materiál k plánu práce a prioritám Náčelnictva a
vzniku/zrušení pracovních skupin.

Br. Dočekal - Lupen podotkl, že vidí velkou rezervu v kvalitě materiálů - ať už co se týká jejich
oponentury už před předložením do NJ, tak i formě (stručné shrnutí pro všechny, více do
hloubky pro zájemce/odborníky v NJ).
Návrh usnesení pro Valný sněm
Br. Hájek - Rys představil materiál. Návrhům usnesení pro Valný sněm se Náčelnictvo
opakovaně věnovalo a připravilo materiály pro delegáty VRJ v březnu a koncem srpna. Sněm
ale neproběhl, takže témata zůstávají, a podle schváleného dodatku Stanov je třeba je předložit
na mimořádný Valný sněm - ale do té doby nemají stát.
Otázka je, co přesně schválený dodatek Stanov říká - zda umožňuje posun témat a (hlavně)
předložení nového materiálu a stanovisek.
Materiál u jednotlivých usnesení rekapituluje to, co proběhlo a navrhuje, jak s jednotlivými
usneseními může naložit Náčelnictvo do mimořádného VSJ.
Br. Pytela - Ondra - dodatek Stanov - mimořádnému sněmu mají být předloženy “návrhy
usnesení” - má za to, že forma odvisí od navrhovatele - pokud je to Náčelnictvo, tak jistě své
návrhy může předložit jinak. Pokud je to krajský sněm, tak to může změnit krajský sněm.
● Revize idey vlčat, světlušek a žabiček
Br. Vokál - Vokin - téma nás provází už 3 roky, pracovní skupina má připravenou nejlepší
možnou variantu změny (heslo se stále trochu ladí). Téma bychom měli uzavřít - tj. rozhodnout
o tom, zda novou ideu přijmeme či nikoliv, protože pak příp. bude následovat fáze zavádění.
To již bude v gesci VRJ. PS požádala RSRJ o výklad, zda by bylo možné o přijetí idey (v duchu
původně navrženého usnesení pro VSJ) hlasovat podle článku 112 Stanov. Obává se, že čekání
na mimořádný Valný sněm už téma nikam neposune a prodleva mu naopak uškodí. Vnímá
rizika, která VRJ vidí, pokud by se o změně idey hlasovalo podle článku 112, zajímá ho
aktuální pohled VRJ na věc.
Ses. Tichavová - Rozárka - bez ohlednu na článek 112 Stanov - VRJ si uvědomuje, jak je
situace nešťastná, zároveň je však přesvědčená o tom, že schválení bez diskuze na Valném
sněmu není dobrá cesta - i s tím, že by to znamenalo dotisk stávajících materiálů a nájezd na
nové až po mimořádném Valném sněmu.
Br. Vaněk - Permi - principiálně - vybírat témata, která jsou nebo nejsou vhodná pro hlasování
dle článku 112, kdy rozhodnutí nebude dobře vysvětlitelné, považuje za špatnou cestu. Máme
počkat na vyjádření RSRJ, pracovat s tématem. K zohlednění tam jistě je to, zda je další čekání
opravdu ten největší problém. Máme přemýšlet i o tom, jak brzy může proběhnout mimořádný
Valný sněm (možná dřív, než si připouštíme).
Br. Dvořák - Rejpal - jako nejlepší řešení vidí rozjet širokou diskuzi o finálním návrhu delegáti sněmu, kraje, připravit definitivní návrh usnesení pro mimořádný sněm (do příštích
prázdnin). Pokud by to nebylo možné, tak hlasovat dle článku 112.

Br. Pelcl - Bilbo - souhlas s tím, že čekáme na stanovisko RSRJ. Vnímá vyčerpanost lidí diskuzí
a přemýšlí o nějaké další cestě, jak uspořádat širší fórum k tématu. Souhlas s Permim ohledně
problematického vysvětlování, proč o tématech máme či nemáme hlasovat podle článku 112.
Br Vokál - Vokin - široká diskuze probíhala, resp. prostor pro vyjádření byl poskytnut - tím se
nebrání další diskuzi, jen se bojí, že nic nového nepřinese. Usnesení nás zavazuje k přeložení
k diskuzi, tj. samotné rozhodnutí může provést Náčelnictvo - ale toho by se (v současné situaci)
trochu bál. Ad hlasování podle článku 112 - rozumí pohledu VRJ. Pokud by šlo o pouze toto
jediné téma, tak by to nemuselo mít až tak negativní dopad.
Br. Dočekal - Lupen - ad Vokin - diskuze sice proběhla, ale nebyla to diskuze rovných partnerů
(sondy, navrhovatelé - oponenti), má pocit, že Náčelnictvo stojí před zásadním rozhodnutím a
nevíme, jak ho organizace přijme, přičemž cílem je, aby v případě schválení vzala organizaci
novou ideu za svou.
Br. Pytela - Ondra - je přesvědčen, že je třeba maximální opatrnost - pole je vyhrazené
usnesením VSJ a (bude) vyjádřením RSRJ. I drobný přešlap může udělat velkou škodu.
Ses. Tichavová - Rozárka - kromě dokončovaných stezek pro světlušky a vlčata dopadá
současná situace na dětský handbook - stezky jsou přímý a nejdůležitější nástroj pro činnost,
handbook je doplňkový na doma - příjemné to není, ale svět se nezboří. Není to tak, že na přijetí
nové idey něco přímo vázne - nejsme v situaci, kdy bychom neměli ideu. S odborem otvíráme
diskuzi revize dalšího materiálu - rozšíření handbooku pro vedoucí vlčat a světlušek.
Br. Vokál - Vokin - ad Lupen - máme k létu “změřeno”, jak je organizace připravena přijmout
ideu - více než dvě třetiny lidí se těší - a samozřejmě nevíme, jak by s tím nestandartní postup
mohl zamíchat.
Br. Dvořák - Rejpal - na příští sněm by nutně nečekal i kvůli únavě vedoucích této věkové
kategorie. Ad diskuze - mnohé už proběhlo, ale diskuze mezi delegáty neproběhla (a to
usnesení požaduje) - pak si příp. (i dle vyjádření RSRJ) můžeme říct, zda čekáme na VSJ nebo
přistoupíme k hlasování podle článku 112.
Ses. Jechová - Mája - jako členka PS NJ pro ideu - skupina cílila na to, aby s návrhem ladili
stávající vedoucí oddílů. Za 3 roky se vedení obmění a je možné s vysvětlováním začít nanovo.
Líbila by se jí diskuze delegátů, abychom zjistili jejich vůli.
Br. Dočekal - Lupen - když se pracovalo na novém logu, tak jsme také měli pocit všeobecného
souladu a kupodivu to tak nebylo. Diskuzi vnímá jako zásadní, nebo širokou komunikaci
procesu jiného schválení než Valným sněmem.
● Kodex jednání dospělých
Ses. Tichavová - Rozárka - VRJ ladí s návrhem Náčelnictva - tj. dotáhnout textaci a na
mimořádný VSJ předložit formu ukotvení kodexu v rámci organizace.

● Světové jamboree v ČR
Ses. Bušková - Véňa - přes původní rozpor shoda s VRJ na tom, že je třeba téma předložit na
mimořádný VSJ.
● Změna Stanov ve věci revizních komisí
Br. Hájek - Rys - návrh předložený Pardubickým krajem a JMK, na zářijový sněm už měl být
předložen kompromisní návrh změny Stanov. Do mimořádného VSJ můžeme dál posouvat ty
obsahové změny k tématu.
Br. Pelcl - Bilbo - návrh krajů mířil na to, aby RK středisek nemusely mít 3 členy - to s blížícím
se řádným VSJ může ukázat žádoucím (a střediska nemusela znovu řešit 3 lidi do RK). Ideálně
bude v práci pokračovat stávající PS, noví členové se jistě mohou přidat. Po té, co byl VSJ
zrušen, PS trochu ustrnula v činnosti.
Br. Výprachtický - José - VRJ souhlasí se změnou Stanov, dojít ke konkrétním krokům, jak
změnu obsahově naplnit bude znamenat spoustu práce a diskusí, pokud se má posunout, tak to
bude na úrovni priority práce VRJ. Počítá s tím, že PS bude dále pracovat.
● Klimatická změna
Br. Hájek - Rys - po otevřeném dopisu vznikla PS NJ, NJ se tématem zabývalo, Klimaseminář
by naplňování usnesení mohl posunout, k tématu se dnes přihlásila ses. Jechová - Mája.
● Program
Br. Hájek - Rys - jedná se o apelativní usnesení krajů - ke 4 tématům. VRJ výrazněji posunuje
téma alkoholu na skautských akcích.
Br. Špaček - Štip - nemělo by se téma alkoholu objevit v kodexu?
Ses. Jirasová - Prcek - vnímá to obdobně a počítá s tím, že to na nejbližší schůzce probere s PS
pro ochranu dětí.
● Organizace
Br. Hájek - Rys - zahrnuje níže uvedená témata, spíš nepředpokládáme výraznější posun do
mimořádného Valného sněmu.
- skauting v neuverzitních městech
- názvosloví vůdce x vedoucí
- rozšíření volebního práva při volbách do rad OJ na všechny členy 18+
- podpora zakládání nových oddílů
● Vzdělávání
Br. Hájek - Rys - navyšování kapacity vzdělávání v organizaci. Br. Hlavinka - Mukóki
komentoval obsáhle ve Zprávě VRJ, jedná se o téma, které je třeba urgentně řešit.

Br. Dvořák - Rejpal - jako ústřední orgány málo zdůrazňujeme, že ústředí může poskytnout
pouze podporu, ale noví lektoři a vzdělavatelé se mohou objevovat na jednotkách. Podpora ze
strany ústředí nikdy nebyla taková jako dnes.
Br. Pytela - Ondra - ad Rejpal - jedna věc je motivace jednotek, aby zakládaly nové vzdělávací
akce a generovaly vzdělavatele, další věc je zjednodušovat vzdělavatelům práci - aby se
vzdělavatelé primárně mohli věnovat vzdělávání, jednoduše “založit” novou vzdělávací akci.
● Šátky a kroj
Br. Hájek - Rys - zahrnuje témata nové šátkové řady, kde je rozhodnuto, tj. návrh usnesení není
relevantní, a tzv. “slim” košil, na jejichž výrobě JUN pracuje.
Dále už se jedná pouze o podněty pro Valný sněm
● Psychologická pomoc
Br. Hájek - Rys - NJ/VRJ mají shodné stanovisko k požadavku na zajištění psychologické
podpory pro činovníky - předpokládáme zohlednění v nabídce podpory pro OJ.
● Podpora mezinárodního skautingu
Br. Hájek - Rys - podpora toho, aby do zahraničí mohlo vyjíždět co nejvíce kluků a holek. Jak
již zmiňoval, pokus o systémové nastavení podpory mezinárodních akcí/kontingentů
neúspěšně proběhl. Druhá věc je, že zájem je velký a tedy je otázka, zda je nutně výrazně
podporovat.
● Skauting za 10 let
Br. Hájek - Rys - budoucí výhledy na všech úrovních organizace. Podnět pro přípravu nové
strategie.
Ses. Bušková - Véňa - díky za projednání. Usnesení - jak už padlo - budou jedním ze tří pilířů
činnosti Náčelnictva na příští období.
Náčelnictvo projednalo návrhy usnesení předložených Valnému sněmu a diskutovalo
možnosti jejich dalšího naplňování v rámci své činnosti do termínu konání mimořádného
Valného sněmu.
Zpráva Náčelnictva
Ses. Bušková - Véňa - jedná se o materiál, který je součástí programu každého jednání. Cílí na
informovaní členek a členů Náčelnictva o dění v rámci NJ (Rady Náčelnictva, PS NJ,
členky/členové NJ), v KD, u vodních skautů a na krajích. Přijímáme návrhy na příp.
vylepšení/změny.
Její součástí je tentokrát materiálu i diskuze k délce volebního období.
Termíny jednání Náčelnictva řeší Náčelnictvo vždy alespoň na rok dopředu.
Platný termín zasedání Náčelnictva: 27. - 29. 11. 2020.

K návrhům termínů jednání na rok 2021 proběhla diskuze, finální termíny jednání pošlou
náčelníci v krátké době do konference NJ a po té budou zveřejněny na Křižovatce.
Zprávy náčelníků
Ses. Bušková - Véňa - cílem informování členek a členů Náčelnictva o práci náčelníků.
Br. Vokál - Vokin - součástí je mj. informace, že náčelníci s br. Olbrechtem - Fišerem (jako
zahraničním zpravodajem) řešili možnou podporu WOSMu ve věci tvorby příští strategie.
Zprávy z krajů a pracovních skupin
Ses. Bušková - Véňa - prosíme krajánky o informace z jejich krajů, pomáhají přinést vhled NJ
do dění v regionech.
Br. Pelcl - Bilbo - díky, za zprávy z krajů - je fajn mít vhled do toho, co se kde děje. Co je
záhodno dělat s usnesením KRJ Libereckého kraje?
Br. Fogl - Net - má za to, že to aktuálně není třeba řešit (po dohodě s br. Malým - Králíkem,
předsedou KRJ).
Br. Vokál - Vokin - je možné po listopadovém NJ dát stručnou požadovanou informaci.
Délka funkčního období
Br. Vokál - Vokin - v materiálu jsou popsané možné varianty (viz níže) - dává prostor k
vyjádření.
Br. Hájek - Rys - je třeba myslet na mimořádný VSJ - tj. sněm někde “uprostřed” funkčního
období s tím, že může změnit/otočit některou z oblastí práce. Uvažuje, zda nespojit mimořádný
a řádný VSJ, aby Náčelnictvo celé období jen nepřipravovalo sněmy. Pokud nikoliv, tak má
mimořádný VSJ proběhnout co nejdříve.
Ses. Bušková - Véňa - bavíme se o období 2,5 roku nebo 3,5 roku.
Většina přítomných se v diskuzi shodla na tom, že preferuje spíš delší volební období s tím, že
by bylo velmi dobře, kdyby mimořádný valný sněm mohl proběhnout již během roku 2021 (dle
schváleného dodatku Stanov musí proběhnout “co nejdříve to bude možné”).
Změna pravidel provádění změn rozpočtu
Ses. Olišarová - Jóňa uvedla materiál - z důvodu mimořádné situace v oblasti vyúčtování dotací
žádá VRJ o souhlas s navrženou změnou. Je třeba, aby starosta mohl svým rozhodnutím
operativně přesouvat finanční prostředky mezi kapitolami neinvestičních dotací tak, abychom
nemuseli dotace vracet a neporušili rozpočtovou kázeň.
Zda bude VRJ informovat Radu náčelníků nebo celé Náčelnictvo je na vůli NJ.
Br. Vokál - Vokin - jsou tam dvě otázky - zda má být nastaven horní limit a zda má být
informováno NJ nebo pouze Rada NJ.

Br. Dvořák - Rejpal - opatření je v současné době nezbytné, jinak bychom nejspíš vraceli, strop
by nedával - není jasné, co na poslední chvíli bude třeba přesouvat. Informování celého
Náčelnictva - aby mohlo odpovídat na příp. dotazy a mělo informace.
Br. Špaček - Štip - souhlas s Rejpalem, jak se věci zastavují, střediska možná budou mít
problém proúčtovat náklady.
Br. Výprachtický - José - klidně to pošleme celému Náčelnictvu, horní limit prosím
nestanovovat - ta situace je velmi plovoucí. To, co říká Štip, přináší další neznámou.
Náčelnictvo schvaluje změnu pravidel pro provádění změn v rozpočtu 2020: Starosta je
oprávněn rozhodovat o přesunu volných finančních prostředků mezi dotačními
kapitolami Neinvestiční dotace MŠMT i nad částku 500 tisíc Kč a to do 31. 12. 2020.
O těchto změnách neprodleně informuje Náčelnictvo.
Ukončení jednání
Br. Pelcl - Bilbo stručně zrekapituloval obsah jednání. Konstatoval, že už program
listopadového jednání bude obsáhlý a bude žádoucí se materiálům dostatečně předem věnovat.
I příští jednání velmi pravděpodobně proběhne online na meetu.
Díky všem za účast a příspěvky do diskuze, moderátorům za moderování.
Pěkný zbytek víkendu a na viděnou na příštím jednání.

