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ZÁPIS č. V/5  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 3. 6. 2015                           Zahájení: 17,00   Ukončení: 19:00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ), Oldřich Pešina (zpravodaj VS), Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy) Lukáš Nastoupil 
(předseda ORJ Ústí n. O.), Ladislava Marešová (zpravodajka KD) 
 
OMLUVENI: Petra Sýkorová (členka KRJ), Jan Korbel (předseda ORJ Chrudim) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
 
Účast 77 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1 – V/18 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložení návrhu Statutu Medaile Merkura, 
Statutu Medaile Skautská láska a změn statutů Řádu Stříbrného vlka a Řádu Stříbrného trojlístku 
dle elektronicky zaslaných materiálů k projednání Náčelnictvu Junáka.  
9 pro/0 proti/0 se zdržel 
 
2.2 
Předseda KRJ podal informaci, že výše uvedené návrhy postoupil náčelníkovi Junáka a jsou 
zařazeny do materiálů na nadcházející (červnové) zasedání Náčelnictva jako společný návrh 
Junáka – Pardubického kraje a Rady náčelníků. 
 
3. Plnění dotačních kritérií 
 
3.1 Pardubický kraj zůstává v hodnocených kritériích v roce 2015 na čtvrtém místě ve srovnání 
všech krajů ČR. V rámci hodnocených kritérií získal kraj nevyšší relativní poměr nadstavby 
dotací ze všech krajů (28,52 %). Oproti minulému roku kraj získal o 146 tisíc Kč navíc. 
 
3.2 K jednotlivým kritériím podrobněji: 
A. změna počtu mladších členů 

• celý kraj zaznamenal meziroční změnu + 4,55 % (resp. 5,07 % mladších); 
• největší zlepšení v jednotlivých okresech zaznamenala tato střediska: Proseč (CHR), 

Šestka Pardubice (PA), Dolní Újezd (SY) a Brandýs n. O. (UO); 



• snižování počtu členů kontinuálně trvá u těchto středisek: Kameničky (CHR), Chvaletice 
(PA) a Moravská Třebová (SY); 

• nejvyšší meziroční pokles mladších členů zaznamenala tato střediska: Jablonné n. O. (-
13,33 %), Chvaletice (-14,81 %), Moravská Třebová (-9,57 %) a Slatiňany (-8,93 %); 

• nejvyšší meziroční růst mladších členů zaznamenala tato střediska: Dolní Újezd 
(+27,71 %), Brandýs n. O. (+20,00 %), Šestka Pardubice (+18,87 %).  

 
B. průměrná délka členství odcházejících 

• minimální hodnotu stanovilo ústředí na 3,4 roků; Pardubický kraj má 3,942 (meziroční 
nárůst o 0,112); 

• pod minimální hodnotou se pohybují tato střediska: Vysoké Mýto (2,571), Svitavy 
(2,889), Polaris Pardubice (2,810), Šestka Pardubice (2,000), Chvaletice (2,857), Holice 
(3,368), Sedmička Pardubice (3,000), Přelouč (3,136), Dívčí Pardubice (3,286) a 
Sezemice (2,600); 

• nejvyšší hodnotu zaznamenalo středisko Dolní Dobrouč (6,200). 
 
C. velikost oddílů v kraji 

• minimální hodnotu stanovilo ústředí na 1,35; Pardubický kraj má 1,97 (meziroční nárůst 
o 0,18); 

• rozdílné hodnoty zaznamenaly i okresy: chrudimský 1,7, býv. Pardubický 1,92, svitavský 
2,36 a ústeckoorlický 2,15; 

• nejnižší hodnotu indikátoru zaznamenalo středisko Nasavrky, nejvyšší středisko 
Slatiňany (2,75). 

 
D. tábory 

• minimální hodnota indikátoru je stanovena na 8,8, kraj zaznamenal hodnotu 10,1. Jde o 
trvale nejhůře plněné kritérium; 

• hodnoty u okresů: chrudimský 9,17, býv. pardubický 10,76, svitavský 9,32 a 
ústeckoorlický 10,75. 

 
E. kvalifikovanost vedení oddílů 

• stále platí, že stav kvalifikace vedoucích oddílů a jednoho jeho zástupce se posuzuje 
k rozhodnému dni registrace (konec ledna), kdykoliv poté zapsaná kvalifikace se do 
hodnocení daného roku již nezapočítává! 

• kraj zaznamenal 93,06 % kvalifikovaných vedení oddílů, což je oproti minulému roku 
cca o 3 % nárůst; 

• nedostatky v jednotlivých okresech jsou u těchto středisek: 
o CHR: Hlinsko (37,5 %), Chrast (83,33 %); 
o PA: Chvaletice (75 %), Holice (50 %); 
o SY: Moravská Třebová (87,5 %); 
o UO: Ústí nad Orlicí (50 %), Vysoké Mýto (83,33 %), Červená Voda (87,5 %). 

• u některých středisek není zaznamenáno meziroční zlepšení, resp. zvýšený propad – 
středisko Hlinsko, Chrast, Chvaletice, Holice a Moravská Třebová. 

 
3.3 KRJ děkuje všem vedením středisek za zodpovědný přístup k plnění jednotlivých kritérií. 
Většina z nich poukazuje na kvalitu práce ve skautských oddílech a družinách. 
 
3.4 KRJ vyzývá předsedy ORJ a vedoucí středisek býv. okresu Pardubice, aby maximální 
možnou měrou přispěli ke zlepšení kvalifikační struktury vedení podřízených oddílů. Zároveň 
upozorňuje na nezbytnost doplňovat průběžně informace o kvalifikačních stupních tak, aby 
informace ve SkautISu zobrazovaly skutečnost, zejména k rozhodnému dni registrace. 
 



4. Setkání vedení středisek PK 2015 
 
4.1 Každoroční setkání vedení středisek Pardubického kraje se uskuteční v sobotu 17. 10. 2015 
ve Skautském centru Vinice v Pardubicích. 
 
4.2 Předsedové ORJ jsou žádáni, aby zajistili účast vedení jednotlivých středisek (vedoucím či 
jeho zástupcem), nikoliv náhradníků. Účast náhradníků se neosvědčila vzhledem k jejich 
neschopnosti zaznamenat relevantní informace a přenést je do střediska. Navíc letošní program 
bude uzpůsoben především pro vedení středisek. 
 
4.3 Na setkání vedení středisek jsou dále zváni hospodáři středisek. Součástí programu bude i 
program pro zájemce o vedení ekovýchovných programů.   
 
4.4 Setkání se bude účastnit také náčelník a náčelní Junáka. V programu bude vyhrazen čas na 
diskusi s vedením Junáka. Další program bude zaměřen mj. i na plnění hospodářských 
povinností, daňových a účetních změn. Podrobný program bude zaslán počátkem září přímo na 
vedoucí jednotlivých středisek. 
 
5. Připomenutí 15. výročí založení junáckého kraje 
 
5.1 Letošní 15. výročí vzniku Pardubického junáckého kraje si připomeneme v rámci říjnového 
setkání vedoucích středisek. Této příležitosti bude také patrně využito k ocenění dlouholetých 
činovníků středisek.  
 
5.2 Díky návštěvám krajských závodů a dalších oficiálních akcí, bylo zjištěno, že většina oddílů 
nepoužívá (současné) oddílové vlajky, občas jsou používány vlajky historické (poválečné či 
dokonce z 1. republiky). KRJ považuje oddílovou a střediskovou vlajku za vhodný prezentační 
prostředek a proto vyzývá oddíly a střediska, aby více využívaly svých vlajek.  
 
5.3 Předsedové ORJ do příštího zasedání KRJ zmapují stav, zda mají střediska současné (nikoliv 
historické) vlajky. KRJ dále zváží možnost podpory vzniku oddílových vlajek v dalším roce. 
 
6. Projekty ekologické výchovy 
 
6.1 Místopředseda KRJ informoval, že kraj obdržel v rámci grantového řízení ve 2. výzvě Fondu 
nestátních neziskových organizací na projekt „Environmentální výchova ve skautských 
oddílech“ grant ve výší 301 172 Kč, doba realizace projektu je od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016. 
V rámci tohoto projektu bude vybudována rozsáhlejší knihovnička přírodovědné literatury, 
vydáno nové a rozšířené vydání příručky „Příroda a paragrafy“ a realizovány přírodovědné 
workshopy, primárně v rámci krajské vzdělávací akce Stříbrná řeka a také v rámci podzimního 
setkání vedení středisek. Nadále trvá nabídka přírodovědných aktivit a vycházek „na klíč“ po 
dohodě s místopředsedou KRJ. 
 
6.2 Dále byla poskytnuta informace, že ekologickou výchovu podpořil i Pardubický kraj grantem 
ve výši 14 000 Kč, využití těchto prostředků bude obdobné jako výše. 
 
6.3 V rámci setkání vedení středisek 17. 10. 2015 bude zařazena i sekce pro zájemce o realizaci 
ekovýchovných programů, kde budou činovníkům se zájmem o tuto problematiku prezentovány 
možnosti programů, pořízené pomůcky a literatura a bude diskutováno, jak rozvíjet ekologickou 
výchovu mezi oddíly v kraji. 
 
 



7. Krajské kolo Svojsíkova závodu 2015 
 
7.1 Krajské kolo Svojsíkova závodu se uskutečnilo 30. – 31. 5. 2015 v areálu Vysoké Pole u 
Svitav. Organizátorem bylo středisko Moravská Třebová. Závody proběhly bez organizačních 
závad, vítězem v chlapecké kategorii se stala hlídka ze střediska Choceň, v dívčí hlídka ze 
střediska Dolní Dobrouč. Zakončení závodů se za kraj účastnili předseda a místopředseda KRJ a 
br. Novák – Akela, člen KRJ pověřený vedením agendy závodů. Vítězným hlídkám byly předány 
putovní vlajky a letos nově i vítězné stuhy k trvalému držení. 
 
7.2 Krajská rada Junáka Pardubického kraje děkuje středisku Moravská Třebová za uspořádání 
krajského kola závodů a také děkuje br. Akelovi za zajištění komunikace s pořadateli. 
 
7.3 Krajská rada Junáka Pardubického kraje gratuluje vítězným hlídkám KK SZ a jejich 
vedoucím a přeje hodně úspěchů v celostátním finále Svojsíkova závodu. 
 
8. Projekty ke schválení 
 
8.1 Dotační komise nebyla schopna rozhodnout o dvou projektech, proto je předložila KRJ 
k projednání. Projekt krajského kola SZ byl podán po termínu (těsně před závody, resp. před 
zasedáním KRJ) a u projektu akce Navigamus nedospěla dotační komise při jeho schvalování 
k jednoznačnému závěru. Oba projekty proto projednalo plénum KRJ s tím, že dalo dotační 
komisi své doporučení. 
 
8.2 Krajské kolo Svojsíkova závodu 2015 – žádost o dotaci 15 000 Kč. KRJ na místě ověřila 
náklady, které byly skutečně vynaloženy (předloženo vyúčtování akce po skončení závodů) a 
konstatovala, že dotace je odůvodněná – tím spíše, že zbývající náklady cca 10 000 Kč bude 
muset doplatit pořadatel, tedy středisko, případně i okres Svitavy pokud bude souhlasit, neboť 
pořadatel chybně určil výši účastnického poplatku, resp. nezajistil další zdroje. KRJ po diskuzi 
doporučila dotační komisi schválení dotace v požadované výši 15 000 Kč.  
 
Přítomní členové dotační komise respektovali doporučení KRJ a schválili dotaci na tuto akci ve 
výši 15 000 Kč (hlasování: 3 pro / 0 proti / 1 se zdržel z důvodu střetu zájmů). 
 
8.3 Navigamus 2015 – žádost o dotaci 30 000 Kč. Dotační komise vyjádřila nespokojenost i s 
přepracovaným zněním projektu, nicméně nedospěla ke konečnému rozhodnutí. Po seznámení 
s projektem KRJ konstatovala, že projekt neodpovídá požadavkům Vyhlášky k dotacím pro rok 
2015, a to zejména nejasnou specifikací cílů a také chybějící anotací realizačního týmu 
(kvalifikace, zkušenosti). Ze znění projektu není zřejmé, jak celostátní (a celostátní dotací již 
podpořená) akce Navigamus prospívá konkrétně Pardubickému kraji jinak než pouze tím, že se 
koná na jeho území a je pořádána jednou z jeho organizačních jednotek. Z projektu není patrné, 
zda a jak naláká z Pardubického kraje k účasti ve větší míře i jiné než vodní skauty. KRJ zde 
vyjádřila politování nad skutečností, že ač bylo již nejméně 2 x za zasedání KRJ doporučeno, na 
jaké oblasti se má žadatel, pokud chce získat dotaci od kraje, zaměřit a totéž bylo zopakováno 
předsedou KRJ na zasedání přístavní rady pořadatele, žadatel těchto doporučení nedbal a 
promarnil tak svou šanci podat projekt přístupný širokému spektru zájemců Pardubického kraje a 
připravil se o možnost vyšší finanční podpory. Vzhledem ke skutečnosti, že se akce má účastnit 
cca 100 účastníků z Pardubického kraje, rozhodla se KRJ doporučit dotační komisi, i přes výše 
uvedené výhrady, schválit dotaci ve výši 35 Kč na účastníka registrovaného v Pardubickém kraji 
a den, nejvýše však 15 000 Kč.   
 
Přítomní členové dotační komise respektovali doporučení KRJ a schválili dotaci na tuto akci ve 
výši 15 000 Kč (hlasování: 3 pro / 1 proti / 0 se zdržel). 



9. Různé 
 
9.1 Místopředseda KRJ předložil materiál shrnující chráněné hodnoty a bezpečnostní rizika 
v kanceláři a archivu KRJ. Po prodiskutování KRJ souhlasí s pořízením elektronického 
zabezpečovacího systému do kanceláře, zasedací místnosti a archivu KRJ dle předloženého 
materiálu s tím, že bude vyjednána co nejmenší výše poplatků za napojení na pult ostrahy. 
Protipožární opatření budou ještě zvážena zvlášť. 
 
9.2 Hopík 2015 - tento kurz pro hospodáře, statutární orgány, organizační zpravodaje a 
činovníky zajišťující příbuzné oblasti se uskuteční v termínu 13. – 17. 11. 2015  v Pardubicích,  
programově obdobně jako v loňském roce. Pořadatelem je Junák – Pardubický kraj, více 
informací na http://hopik.stribrnareka.cz.  
 
9.3 KRJ vyzývá přímo podřízená střediska, aby nezapomínala zasílat na vědomí KRJ zápisy ze 
svých zasedání SRJ. Při rozdělování nadstavby dotací bude stav zkontrolován a chybějící zápisy 
budou penalizovány snížením dotace. 
 
9.4 KRJ připomíná, že termín pro zadání hlášenek letošních letních táborů již uplynul. Každý 
pořadatel skautského tábora musí tábor zadat do systému SkautIS a tábor musí být schválen 
střediskem. 
 
9.5 Předseda KRJ připomíná, že v letošním roce dostane středisko dotace pro OJ jen tehdy, 
pokud potvrdí elektronicky souhlas s obsahem Rozhodnutí o přidělení dotace. Letošní 
Rozhodnutí byla zaslána 26. 4. 2015 všem vedoucím střediskům. Pokud některý z vedoucích 
středisek email neobdržel, nechť se ozve na pardubickykraj@seznam.cz. Stejný postup platí u 
všech dalších dotačních titulů dle vyhlášky k dotacím na rok 2015. 
 
9.6 Předseda KRJ informoval o rozhodnutí Ústředí revizní komise provést kontrolu vyúčtování 
dotace vzdělávací akce Stříbrná řeka v roce 2014. 
 
 
 
 
 
KRJ přeje všem pořadatelům letních táborů pěkné počasí, vydařené programy, mnoho 
nadšených dětí a žádné krizové situace. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek       Schválil: Jan Stejskal, 7. 6. 2015 
 
 
 


