
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
  
 IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383,   
 bank. spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 208453463/0300 

 
 

ZÁPIS č. IV/7  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 9. 10. 2012                            Zahájení: 16,30   Ukončení: 18,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Petra Sýkorová 
(členka KRJ), Prokop Jícha (zpravodaj VS), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Ladislava 
Marešová (zpravodajka KD), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim), Jiří Novák (člen KRJ), Eva 
Vedmochová (místopředseda ORJ Svitavy) 
 
OMLUVENI: Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ: --- 
 
Účast 100 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Registrační poplatek pro rok 2013 
 
2.1  Pro rok 2013 schválilo Náčelnictvo Junáka registrační poplatek ve výši (pro ústředí – Junák 
jako celek) 225 Kč, resp. 185 Kč bez časopisů.  Dále se hradí poplatek 250 Kč pro členy 
zapojené v STS. 
 
2.2 – IV/45 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje registrační poplatek pro kraj pro rok 2013 ve 
výši 30 Kč/člen. 9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
2.3  
Bylo provedeno meziroční srovnání kritérií v registraci (na základě dat pro rok 2012). Výsledky 
registrace jsou podkladem pro řízení jednotlivých středisek příslušnými okresními radami. Jedná 
se zejména o oblasti vzdělávání a stavu členské základny. Příslušné okresní rady musí mít 
přehled o stavu skautské základny v podřízených střediscích, o jejich výchovné práci a 
předpokladech pro kvalitní práci v jednotlivých oddílech. 
 
Kvalifikace vedení oddílů (OV a alespoň 1 ZOV musí mít vůdcovskou zkoušku) 
Oproti loňské registraci (2011) se zhoršil poměr kvalifikovaných vedení oddílů u těchto středisek 
nebo je nízký u těchto středisek:  

• okres Chrudim: Chrast (50 %!!!), 
• okres Pardubice: Rubín Pardubice (50 %!!!), Chvaletice (pokles na 75 %), Holice (pokles 

na 50 %), Sezemice (pokles na 50 %),  Polaris Pardubice (pokles na 87,50 %), 



• okres Ústí nad Orlicí: Javor Česká Třebová (pokles na 66,67 %), Lejsek Vysoké Mýto 
(pokles 75 %), Zubr a Dikobraz Lanškroun (pokles na 90 %), Žamberk (83,33 %). 

• naopak oproti loňsku se zlepšily tyto OJ: Hlinsko v Čechách (z 37,5 na 62,5 %), Lázně 
Bohdaneč (z 66,67 na 100 %), Svitavy (z 66,67 na 100 %), Vydří Stopa Vysoké Mýto (z 
66,67 na 83,33 %).  

 
Poměr (v %) kvalifikovaných vedení středisek po okresech v roce 2012 je tento: 
OJ 2011 2012 
Pardubický kraj 88,53 90,18 
okres Chrudim 82,14 85,71 
okres Pardubice 84,17 81,25 
okres Svitavy 93,33 100,00 
okres Ústí n. O. 93,02 93,18 
 
Členská základna, počet mladších členů 
Druhým kritériem, podle kterého je možné sledovat relativní kvalitu práce v oddílech a 
střediscích, je fluktuace členské základny, zejména počtu mladších členů. V roce 2012 došlo 
v kraji k mnoha poklesům v členských základnách. Situaci zlepšily velké nárůsty členů v těchto 
střediscích: 

• okres CHR: Slatiňany (celkem +5,8 %; mladší -6,86 %), Ležáky Skuteč (celkem 
+2,96 %; mladší +3,92 %), Heřmanův Městec (celkem -1,64 %, mladší +7,69 %); 

• okres PCE: Chvaletice (celkem + 22,45 %, mladší + 30,00 %), Sedmička Pardubice 
(celkem +17,50 %, mladší +23,53 %), Přelouč (celkem +28,13 %, mladší +42,11), 
Polaris Pardubice (celkem +22,49 %, mladší +36,73 %); 

• okres SY: Litomyšl (celkem +17,54 %, mladší +22,88 %); 
• okres ÚnO: Zubr a Dikobraz Lanškroun (celkem +11,76 %, mladší +20,47 %). 

 
Největší propady v členských základnách zaznamenala tato střediska: 

• okres CHR: Proseč (celkem -8,51 %, mladší -10,91 %); 
• okres PCE: Lázně Bohdaneč (celkem -17,39 %, mladší -24,44 %), Dívčí Pardubice 

(celkem -21,43 %, mladší -40,63 %); 
• okres SY: Svitavy (celkem -11,48 %, mladší -19,05 %); 
• okres ÚnO: Vydří Stopa Vysoké Mýto (celkem -60,00 %, mladší -63 %), Lejsek Vysoké 

Mýto (celkem -29,73 %, mladší -21,74 %). 
 
Změna (v %) členské základny v roce 2012 v porovnání s roky 2010 a 2011 vypadá takto: 

OJ 2011 – 
mladší 

2011 – 
celkem 

2012 – 
mladší 

2012 - 
celkem 

Pardubický kraj -1,36 +0,03 +2,74 +2,15 
okres Chrudim +1,71 +1,20 -2,99 -0,60 
okres Pardubice -3,72 -2,47 +7,05 +5,16 
okres Svitavy +0,28 +2,19 +4,58 +4,36 
okres Ústí n. O. -2,91 -0,81 +0,23 -0,22 
 
KRJ vyzývá okresní rady, aby se zabývaly organizační a výchovnou činností u těch 
středisek, které vykazují setrvalý pokles členské základny a snažily se pomoci ke zlepšení 
stavu. 
 
 
 
 



3. Aktivity okresů 
  
Plnění usnesení z minulé KRJ: zástupci ORJ a ses. Sýkorová (za střediska okresu Pce) předložili 
seznam aktivit, které mají okresy, resp. jednotlivá střediska připravena pro nadcházející rok. 
Seznam těchto aktivit je přílohou zápisu. KRJ děkuje všem za zpracování přehledu. 
 
Předseda KRJ zkonstatoval, že u okresů Chrudim a Svitavy nebyly předloženy žádné zásadní 
aktivity, které by realizovaly samy okresní rady pro podřízená střediska nebo v jejich 
bezprostřední spolupráci. Tato oblast aktivit okresů nesmí zůstat nevyužitá. Jde o důležitou 
oblast, která bude mít vliv na budoucnost okresů jako takových! 
 
4. Krajské setkání vedení středisek 
 
4.1 Připravuje se jednodenní setkávací, diskusní a vzdělávací platforma určená pro vedení 
středisek. Termín akce byl za účelem lepší přípravy přesunut na únor 2013. Cílovou skupinou 
budou vedoucí středisek, správci základen a hospodáři. 
 
4.2 Členové KRJ byli vyzváni, aby navrhli další vhodná témata. Byly podány návrhy: právní 
minimum pro vedoucí středisek, bezpečnost a požární ochrana v klubovnách a základnách. Další 
návrhy ze strany vedení středisek jsou vítány (mailem na pardubickykraj@seznam.cz).  
 
5. Skautské závody 
 
5.1 Krajská rada pověřuje uspořádáním krajského kola Svojsíkova závodu v roce 2013 středisko 
Chrast, závod se uskuteční v termínu 7. – 9. 6. 2013. Středisko Chrast v souladu s aktuálně 
platnými pravidly ustanoví velitele závodu a hlavního rozhodčího. 
 
5.2 Pořadatelé základních kol 2013: Pardubice: Lázně Bohdaneč, na okresech prozatím nedošlo 
ke shodě na pořadateli. Po nalezení shody budou předsedové ORJ informovat kraj. 
 
5.3 KRJ projednala žádost střediska Luže o příspěvek na pokrytí nákladů účasti hlídky 
postupující do celostátního kola ZVaS 2012 ve výši 6048 Kč. KRJ v loňském roce přijala 
usnesení, které omezuje výši takového příspěvku na max. 3000 Kč/hlídka. Proběhla diskuze o 
této žádosti a účelnosti podobné podpory obecně. Závěrem diskuse je revokace usnesení, které je 
doplněno o možnost získat vyšší podporu recipročně za adekvátní reprezentaci kraje. 
 
5.4 – IV/46 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje doplňuje své stanovisko ze dne 15. 12. 2011 (bod 3.2 
zápisu IV/4) tak, že pokud se postupující hlídka z kraje umístí v celostátním kole závodů na 1. – 
3. místě, může žádat o příspěvek na úhradu veškerých odůvodněných nákladů spojených s účastí, 
který je vyšší než 3 000 Kč. V ostatních případech maximální výše podpory zůstává 3 000 
Kč/hlídka.  9 pro/0 proti/ 0 se zdržel 
 
5.5 – IV/47 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje pověřuje člena KRJ br. Jiřího Nováka – Akelu výkonem 
agendy související se Svojsíkovým závodem a Závodem vlčat a světlušek v kraji. 9 pro/ 0 proti/ 
0 se zdržel 
 
Do gesce br. Nováka patří tvorba přehledu o pořadatelích základních kol, případné řešení potíží 
se zajištěním účastí hlídek v základních kolech u pořadatelů z jiných regionů. Dále zajištění 
komunikace s pořadatelem krajského kola závodu, vč. dohledu nad realizací kola. 



5.6 Dále KRJ diskutovala o stále se zvyšující se složitosti pravidel jednotlivých závodů. Díky 
nim je zdůrazňována spíše forma závodu, nikoliv jeho původní obsah a výchovný význam. KRJ 
bude situaci sledovat a případně z aktuální situace vyvodí závěry pro Pardubický kraj. 
 
6. Vyznamenání 
 
6.1 – IV/48 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka-Pardubického kraje p. 
Josefu Markovi, stř. Letohrad. 9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
6.2 – IV/49 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky – bronzový 
stupeň br. Alešovi Jirouškovi, stř. Moravská Třebová. 9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
6.3 – IV/50 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky – stříbrný 
stupeň ses. Jaroslavě Žemličkové, stř. Nasavrky. 9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
7. Různé 
 
7.1 – IV/51 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložené projekty Čekatelského lesního 
kurzu, Vůdcovského lesního kurzu a Instruktorské lesní školy Stříbrná řeka 2013 a schvaluje 
jejich vedením vůdcem ČLK, VLK a ILŠ br. Janem Stejskalem. 9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
Termíny ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka v roce 2013 jsou již zveřejněny na webu Stříbrné řeky – 
http://kurzy.stribrnareka.cz.  
 
7.2   Problémy a stížnosti vznesené v minulém období ke KRJ: 

• stížnost postoupená z ústředí na SRJ střediska Hlinsko, stěžovatelem je středisková 
revizní komise ohledně toho, že středisko nerespektuje závěry revizní komise, bude 
řešeno návštěvou předsedy KRJ a předsedy RK KRJ; 
 

• stížnost ze strany členky Veroniky Lukesové na zacházení ve středisku Choceň a 
netransparentní projednávání jejích záležitostí ze strany střediska (nespravedlivé 
obvinění, odstavení od práce vedení oddílu) – bude řešeno návštěvou předsedy a 
místopředsedy KRJ u vedoucího střediska; 

 
• revize ve středisku Holice – od nového vedení střediska došla žádost o provedení revize 

z pozice kraje. Revizi provede předseda RK KRJ za přítomnosti předsedy KRJ. 
 
Vzhledem k množícím se potížím ve střediscích KRJ diskutovala o preventivních opatřeních, 
aby do budoucna bylo možné potížím předcházet. ORJ musí mít aktuální přehled o dění ve 
střediscích a to minimálně prostřednictvím zápisů ze zasedání SRJ. Předsedové ORJ a předseda 
KRJ jsou povinni sledovat dění v jednotlivých střediscích a to zejména plnění hospodářských 
povinností, pravidelnost provádění revizí hospodaření a účetnictví a personální záležitosti 
(jmenování vedoucích oddílů, jejich zástupců; odvolávání z funkcí; kázeňské a výchovné 
problémy a jejich řešení). 
 
KRJ doporučuje, aby do zápisů byly zaznamenány i personální potíže, které střediskové rady 
řeší. Zápis musí obsahovat i způsob řešení nebo opatření, která SRJ stanovuje. Takto provedený 



zápis je řádným dokladem, který může sloužit i jako důkaz o adekvátním přístupu právně 
odpovědných osob (zejména vedoucích středisek či vedoucích oddílů). 
 
7.3 – IV/52 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje ukládá všem střediskům kraje povinnost zasílat na 
vědomí zápisy ze střediskových rad svému přímo nadřízenému orgán, a to do 14 dnů od každého 
zasedání. Za plnění tohoto usnesení zodpovídají vedoucí středisek. Za nezbytné součástí zápisu 
se považují personální změny od úrovně zástupce vedoucího oddílu výše, záležitosti 
hospodářského charakteru a revizního charakteru. 9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel 
 
Sankcí za nerespektování uvedeného usnesení KRJ je krácení dotačních prostředků podle 
příslušného ustanovení Vyhlášky k dotacím v daném roce. 
 
7.4 Akce uspořádané a připravované 
 

• Skautský den na Mladějovské úzkokolejce 22. 9. 2012 – účast cca 300 účastníků, nižší 
než předpokládaná patrně vzhledem  k deštivému počasí. KRJ děkuje středisku br. 
Robina Letohrad, středisku Moravská Třebová a VŠ RK Pardubice za uspořádání této 
akce. 

 
• Kurz vodáckého minima – krajský kapitán VS br. Sam zjišťuje zájem o účast na kurzu 

vodáckého minima. Jde o akci, jíž musí absolvovat každý, kdo pořádá program pro děti a 
mládež na vodě. Akci lze realizovat pro 7 – 14 účastníků, 2 víkendy, účast možná od 15 
let, podmínka ČZ. Zájemci nechť informují přímo br. Sama (Ing. Prokop Jícha 
[arcada@pce.cz]). 

 
• Krajské setkání oldskautů – krajská zpravodajka KD připravuje krajské setkání vedoucích 

KD, byla předána pozvánka, termín 10. 11. 2012 v Pardubicích. Za KRJ se zúčastní 
předseda KRJ. Náklady na uspořádání této akce nese KRJ. 

 
• Okres Svitavy zamýšlí uspořádat v roce 2013 rádcovský kurz, termín zatím není znám, 

budou 3 části (jarní, další jarní, 6denní minitábor).  Věk účastníků 13 – 16 let.  Informace 
o zájmu a dotazy směřovat na br. Šnobla (Karel Šnobl [demi.ks@seznam.cz]). 

 
7.5 Všichni pořadatelé letních táborů jsou povinni zadat do systému SkautIS skutečnosti 
osobodnů a hospodářský přehled. Termín: do 30. 11. 2012.  
 
7.6 Připomíná se absolventům vzdělávacích kurzů, že si mohou požádat o příspěvek na úhradu 
nákladů za vzdělávací akce (informace ve Vyhlášce č. 2/2012 k příspěvkům na účast na 
vzdělávacích akcích Junáka – vyvěšena na webu kraje). 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek       Schválil: Jan Stejskal, 13. 10. 2012 
 
 
 
Úkoly z jednání: 
pořadatelé táborů (střediska)  zadat skutečnosti do systému SkautIS  do 30. 11. t.r. 
vedoucí středisek   zasílat zápisy z jednání SRJ   průběžně 
předsedové ORJ   oznámí pořadatele základního kola SZ po zjištění 


