PROJEKTY HODNÉ PODPORY
prosinec 2021
Vážení rodičové a přátelé 35. PH RR,
pokud před koncem roku přemýšlíte, koho/co ještě
podpořit svým finančním darem – ať již jednorázovým či
pravidelným – nabízíme vám ke zvážení i následující dvě
tři konkrétní možnosti – „projekty“ – v rámci naší hlídky.

Proč „projekty“?
Finanční situace naší hlídky je obecně velmi dobrá – jak
díky štědrosti řady rodičů, tak i díky grantům, které se
nám v posledních letech daří pravidelně získávat v řádu
(nižších) stovek tisíc ročně. Jsme vděčni, že „máme dostatek všeho, co potřebujeme“ – ale zároveň
se nechceme pyšně tvářit, že „máme všechno a nic už nepotřebujeme“. :-)
Z dlouhodobého hlediska nám přijde proto dobré a zdravé dát těm z vás, kdo mohou a chtějí,
příležitost vyjádřit podporu naší službě i praktickým způsobem formou finančního daru. Psaní
grantových projektů pro různé instituce nás naučilo promýšlet a srozumitelně formulovat naše
potřeby, a stejný model nám přišlo užitečné aplikovat i v oblasti individuálního dárcovství.
Dva tři „projekty“ níže tak představují oblasti, ve kterých jako hlídka nyní vnímáme určitou potřebu, a
tato potřeba v současnosti není pokryta z jiných zdrojů. Možnost individuální finanční podpory
konkrétních klíčových vedoucích zároveň představuje určitý mezikrok k částečné profesionalizaci
vedení přední hlídky, které se v horizontu několika let nevyhneme (chceme-li naši službu dlouhodobě
udržet a neopakovat minulé chyby), ale kterou však současně nelze rozjet ze dne na den bez
předchozího důkladného promyšlení a zajištění dlouhodobých zdrojů, ze kterých bude možné
personální náklady hradit. Individuální podpora formou dobrovolných darů nám pomůže v této oblasti
vykročit správným směrem a překlenout přechodné období, než se nám podaří tuto složitou otázku
vyřešit dlouhodobě.

Podpora služby Daníka Pumra a Michala Jungmanna
Daník Pumr
Daník před třemi lety začal při studiu VŠ (obor kartografie a geoinformatika na PřF UK) zároveň na
částečný úvazek vyučovat zeměpis na Křesťanském gymnáziu v Praze – Hostivaři. Původně plánoval
svůj pracovní úvazek na KG v návaznosti na dokončování studia postupně zvyšovat (v letošním roce
již prakticky dostudoval a nyní pouze pracuje na diplomové práci), aktuálně však nakonec naopak
zvažuje snížit úvazek na KG o třetinu (z 0,6 na 0,4 úvazku) a mít tak více času na práci v hlídce, kterou
nyní nově vede jako hlavní vedoucí.

Daník je zatím svobodný a přestože od září začal bydlet samostatně v pronajatém bytě, se svým
platem za úvazek 0,6 dosud nějak vystačil. Zvažované snížení úvazku na 0,4, které by pro něj
představovalo pokles čistého příjmu o cca 7 tisíc měsíčně, však již bez nějaké externí podpory, která
by alespoň část výpadku pokryla, možné již nebude.
Chcete-li Daníka podpořit, jeho variabilní symbol je 82 a do poznámky pro příjemce prosím uveďte
„DAR DANÍK PUMR“. Pokud byste někdo chtěl Daníka podporovat pravidelnou měsíční částkou,
napište nám prosím její výši na info@35phrr.cz. Děkujeme!

Michal Jungmann
Aby mohl více času věnovat dobrovolnické službě v Royalu – jak v rámci naší přední hlídky, tak i ve
funkci krajského velitele a jednoho z členů Národní rady RR, do které byl zvolen v prosinci 2017 –
snížil si Michal od počátku roku 2018 svůj úvazek v zaměstnání na polovinu. Přestože šlo
jednoznačně o dobrý krok, sám o sobě neochránil Michala před přepracováním a následným
vyhořením, ke kterému došlo v polovině roku 2019. I přes toto selhání Michal na službu nerezignoval,
pomalu se zotavuje a postupně se učí dělat věci jinak a zdravěji. Část úkolů již úspěšně předal
(naposledy vedení přední hlídky Daníku Pumrovi) a snaží se dále hledat, jak svá obdarování a čas,
který má k dispozici, využívat co nejefektivněji. V hlídce nyní zastává roli zástupce velitele a věnuje se
nadále zajišťování praktického chodu hlídky (smlouvy, nájmy, granty, účetnictví, evidence členů atd.).
Michalovi se v zaměstnání v roce 2018 zároveň se snížením úvazku povedlo vyjednat výrazné
navýšení mzdy, takže jeho čistý příjem se změnou úvazku snížil pouze o cca 10 tisíc měsíčně. V roce
2018 podpořil rozjezd jeho už-ne-jen-volnočasové služby velkým jednorázovým darem sbor CB Rajská
zahrada, pravidelně jej podporují svými dary i dvě rodiny z naší přední hlídky a v posledních dvou
letech i Národní rada RR – v celkovém součtu tyto příjmy nyní pokrývají cca 40–50 % ušlého příjmu ze
zaměstnání. Michalova rodina aktuálně není ve finanční nouzi, případná další podpora však určitě
bude pro Michala povzbuzením – stejně jako podpora stávající, za kterou je dárcům velmi vděčný.
Pokud byste chtěli Michala podpořit, jeho variabilní symbol je 81 a do poznámky pro příjemce prosím
uveďte „DAR MICHAL JUNGMANN“. Pokud byste někdo další chtěl Michala podporovat pravidelnou
měsíční částkou, napište nám prosím její výši na info@35phrr.cz. Děkujeme.

Nové tábořiště
V roce 2022 proběhnou oba naše letní tábory tradičně na pronajímaném tábořišti pod Pouští
u Bechyně, nicméně pro další roky přemýšlíme nad změnou a nějakým novým začátkem. Pokud se
vše podaří, rádi bychom časem měli tábořiště vlastní, které bychom mohli jako hlídka společně
postupně budovat podle svých představ. Ve spoustě věcí – včetně případného místa – zatím ještě
není jasno a bude potřeba je v rámci hlídky důkladněji probrat, ale jasné nám již již nyní je, že pořízení
vlastního tábořiště bude opravdu velká výzva – jak po stránce praktické, tak i finanční.
Pro nákup vybavení tábořiště plánujeme v maximální možné míře využívat všech dostupných
grantových možností, na pořízení samotného tábořiště (nákup či dlouhodobý pronájem vhodného
pozemku) však budeme potřebovat prostředky vlastní, stejně tak později na spoluúčast při nákupu
vybavení. Něco jsme si již dokázali v posledních deseti letech z darů a členských příspěvků naspořit
(řádově nižší stovky tisíc), ale potřebná částka bude velice pravděpodobně vyšší.

Až budeme znát konkrétní místo a konkrétní rozpočet, určitě vyhlásíme samostatnou sbírku pouze na
tábořiště, nicméně pokud byste nás již nyní chtěli podpořit ve spoření na tábořiště, variabilní symbol
je 85 a do poznámky pro příjemce prosím uveďte „DAR TÁBOŘIŠTĚ“. Děkujeme.

Další možnosti
Jestliže naši činnost chcete podpořit a výše uvedené konkrétní projekty u vás „nerezonují“, můžete
svůj dar poslat bez udání účelu s variabilním symbolem 88 (a do poznámky pro příjemce uvést pouze
„DAR“) a my jej využijeme podle našeho uvážení. Nebo můžete dar poslat s variabilním symbolem 89
a do poznámky pro příjemce uvést „DAR vámi zvolený účel“ – případně specifický účel daru napsat
podrobněji na info@35phrr.cz. Děkujeme.

Prakticky
Dar můžete s některým z výše uvedených variabilních symbolů jednoduše poslat na náš standardní
běžný účet 2000328646 / 2010. Pokud byste z nějakého důvodu nechtěli dar posílat přes
transparentní účet, kontaktujte nás prosím a domluvíme se individuálně na jiném způsobu předání,
který vám bude vyhovovat.
Potvrzení o daru pro daňové účely vystavíme v průběhu ledna a pošleme všem dárcům e-mailem
v PDF. Pokud byste potvrzení potřebovali v papírové podobě, dejte prosím vědět.

Kontakty
Máte-li jakékoliv doplňující dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat:
● Daník Pumr – velitel přední hlídky – 775 304 163 – info@35phrr.cz nebo danik@35phrr.cz
● Michal Jungmann – zástupce velitele pro otázky hospodářské :-) – 602 226 282 –
info@35phrr.cz nebo michal@35phrr.cz

Obecné informace o 35. PH RR
35. přední hlídka Royal Rangers Praha byla jako samostatná základní jednotka RR v ČR zaregistrována v září 2003. Za dobu
jejího působení prošlo 35. PH RR několik desítek dětí a nejvytrvalejší z nich nyní tvoří většinu týmu vedoucích. Členská
základna k 28. 12. 2021 čítá celkem 100 osob.
Webová prezentace 35. PH RR je k dispozici na adrese www.35phrr.cz.
35. PH RR Praha je zapsaná ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 11765 jako základní
pobočný spolek Royal Rangers v ČR z.s.

Obecné informace o Royal Rangers
V České republice působí Royal Rangers od roku 1993, v současnosti má více než pět desítek základních a krajských
pobočných spolků a sdružuje celkem 1.610 členů. RR v ČR je kolektivním členem ČRDM a spolupracuje též s ostatními
národními organizacemi RR, sdruženými v rámci Royal Rangers Europe a Royal Rangers International.
Webová prezentace RR v ČR je k dispozici na adrese www.royalrangers.cz.
Royal Rangers v ČR z.s. je evidován ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 3377.

