Junák – český skaut

Zápis ze 111. řádného zasedání Náčelnictva
Praha, 23. 4. 2020
Zahájení jednání: čtvrtek 19.00 hodin
Ukončení jednání: čtvrtek 20.00 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,
Dočekal, Šinágl, Štěrba, Kučera, Körber, Fogl, Kubát, Hájek, Dvořák, Macek
ses. Martinková, br. Wolf, Michna, Bartoň, Svoboda

br. Výprachtický, br. Vaněk, ses. Tichavová, Olišarová, Jirasová, br. Peřina,
Hlavinka, Olbrecht
ses. Šablová

Počet přítomných 25.
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 Výkonné rady
Zpráva Náčelnictva
Br. Baláš - Čiča uvítal přítomné, konstatoval, že Náčelnictvo stále není (vzhledem k jednání
online) usnášeníschopné. Oba předložené body jsou pouze pro informaci, takže je možné je
projednat.
Zpráva Výkonné rady
Br. Výprachtický - José - doplnila informace aktuální o aktuálním dění
- určení dotačních prostředků MŠMT - Junák v rámci ČRDM jedná o nastavení
podmínek vyúčtování a účelu v případě projektů, které nemohou proběhnout
- tábory - opět jednáme v rámci ČRDM, pokud tábory epidemiologové umožní, tak se
mají konat - další rozhodnutí pak bude na jednotlivých spolcích/pořadatelích.

Informujeme státní instituce o tom, jak tábory fungují, co umíme či neumíme zajistit komunikujeme s epidemiologem Maďarem a ministrem zdravotnictví.
Br. Vaněk - Permi - minulý týden VRJ vydala vyjádření k tomu, jak přemýšlíme o přechodu
od pozastavení k omezené/normální činnosti, reakce na vyjádření jsou pozitivní. Aktuálně
řešíme v rámci ČRDM tábory, zároveň se na to sami připravujeme, abychom jednotkám
dokázali poskytnout maximální možnou podporu. Tématem se zabýváme ve skupině s br.
Peřinou - Jerrym, ses. Tichavovou - Rozárkou, br. Výprachtickým - Josém - součástí
květnového balíčku bude článek, který snad pomůže jednotkám v tom, na co se připravit.
Skautská pomoc bez problémů běží dál, klesá procento telefonátů lidí, kteří potřebují pomoci
od nás, převažují žádosti o psychologickou pomoc. Také lokálním týmům klesá aktivita původní způsoby zapojení už nedávají smysl, jsou spíš na příjmu, než proaktivní.
Ses. Menclová - Tynus - podnět k táborům - připravit krizový plán bezpečnosti - co dělat např.
pokud má vedoucí během tábora nastoupit do karantény … a v dalších možných situacích.
Br. Vaněk - Permi - s něčím takovým počítáme - bude speciální prohlášení o bezinfekčnosti,
speciální metodika pro zdravotníky, něco, předpokládáme, bude k dispozici od státu - pokud
nebude, tak připravíme.
Br. Hájek - Rys - ad koronavirus - počítáme s různými variantami sněmu, co když nebude
výrazně lépe?
Br. Výprachtický - José - ad formát Valného sněmu - už jsme o tom přemýšleli, příští týden
bude VRJ projednávat materiál k tématu.
Br. Křivánek - Set - ad zpráva br. Hlavinky - Mukókiho - výstupy z komunikace se
vzdělavateli?
Br. Hlavinka - Mukóki - velká většina kurzů překládá termíny, rušení spíš výjimečně, zatím
neví o 100% online formy. Předpokládáme, že v květnu ještě setkání probíhat nebudou, tj. je
to dalších cca 50 akcí. Pokud by nebylo možné setkání ani v létě, tak počítáme s tím, že bychom
doplnili další ústřední podporu - videa přednášek hlavních témat od nejlepších lektorů, na které
by kurzy navazovaly svým obsahem.
Br. Baláš - Čiča - díky VRJ za zprávu, díky i za práci, která není přímo spojená s koronavirem
- ses. Jirasové - Prckovi za práci k materiálům k dospělým nováčkům, br. Peřinovi - Jerrymu
za spoustu práce, o které informuje.
Ses. Menclová - Tynus - má VRJ zpětnou vazbu ohledně programu, jsou využívané nabízené
materiály? Na web chystamprogram.cz … vyplácí se energie do toho vkládaná?
Ses. Tichavová - Rozárka - zpětnou vazbu ke Skautingu doma máme spíš nahodilou/nárazovou.
Provozovatelé virtuální klubovny chystají nějaký miniprůzkum, přidali jsme se třemi otázkami.
Návštěvnost webu chystamprogram.cz je zatím spíš vlažná - vzhledem k situaci je to
pochopitelné, po uvolnění počítáme s další vlnou propagace.

Br. Vaněk - Permi - program k 24. 4. - hodinové vysílání ke Skautskému dni pro všechny
věkové kategorie, vystoupí mj. i náčelníci. Dnes jsme na to média upozornili skrze tiskovou
zprávu k nárůstu členské základny o 50%, bude o tom informovat i WOSM.
Zpráva Náčelnictva
Br. Baláš - Čiča - díky PS NJ pro program a PS NJ pro ideu. Dále ví, že pracují PS NJ pro
dospělé a pro kroj. Upozornil na termíny jednání, které do konce roku 2020 (pokud si to situace
nevyžádá jinak) proběhnou takto:
● 14. 5. online, čtvrtek od 19 hodin
● 5. - 7. 6. zatím počítejme osobně v Praze (ČCE nebo Křížek)
● 8. - 9. 8. osobně v Praze (Křížek)
● 18. - 20. 9. na Valném sněmu
A po sněmu:
● 11. 10. seznamovací jednodenní nedělní jednání
● 27. - 29. 11. dle plánu
Br. Pelcl - Bilbo - spolu s br. Slunéčkem sune téma změny Stanov ve věci revizních komisí,
proběhla schůzka skautských právníků - dospěli k tomu, že pokud se změna udělá dobře, tak
návrh ničemu nebrání. Aktuálně ladíme termín setkání všech zapojených lidí včetně
navrhovatelů.
Br. Vokál - Vokin - zajímají ho připomínky či podněty ke zprávě PS NJ pro ideu vlčat a
světlušek, která popisuje plánovanou práci PS NJ do Valného sněmu v září.
Br. Hájek - Rys - komentoval, že dotažení do návrhu finální podoby mu přijde dobré. Není si
jist tím, že by si heslo stanovovaly jednotlivé oddíly samy - myslí si, že to oddíl udělá jednou
a pak už to bude neměnné, tj. se pak ztratí to, co od toho skupina očekává …
Br. Vokál - Vokin - neví, zda je to dobře nebo špatně - prvek osvěžování bude i v takovém
případě minimálně v tom, že si o tom při doplňování do stezky budou v oddíle s nováčky
povídat, vysvětlovat proč a jak heslo vzniklo.
Ses. Parvonič - Káča - díky za to, že přibyla i péče o sebe.
Br. Baláš - Čiča - chybí mu tam “místo, kde žije” (nahrazeno “okolím”), příkaz se mu líbí, na
heslo spíš nemá názor.
Br. Vokál - Vokin - také se mu více líbí “místo, kde žije” - snažili se bránit vedlejší větě. Pokud
bychom měli heslo, které si oddíl určí sám, tak je to určitě velká změna. Má za to, navrhovaná
varianta by pro pozitivní přijetí v hnutí vyžadovala shodu mezi všemi ústředními orgány i
vzdělavateli, kteří se věnují vlčatům a světluškám.
Br. Výprachtický - José - nešel by nastavit princip nabídnout “základ” (základní heslo) a nechat
prostor pro aktivitu aktivních oddílů?

Vzhledem k absenci dalších dotazů či příspěvků předal br. Baláš - Čiča slovo ses. náčelní, aby
ukončila jednání Náčelnictva.
Ses. Měřínská - Evi - poděkovala za setkání a diskuze. Připomněla večerní vysílání 24. 4 Doma, ale SrdcemVeSkautu. Příště se Náčelnictvo sejde online ve čtvrtek 14. 5. od 19 hodin.

