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ZÁPIS č. VI/9  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 10. 12. 2019                          Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Oldřich Pešina 
(zpravodaj VS), Jiří Dušánek (člen KRJ), Martin Kroul (předseda ORJ Ústí n. O.), Miroslav Křesťan 
(místopředseda ORJ Chrudim), Petra Zajícová (zpravodajka KD), Vladimír Ráček (RK kraje) 
 
OMLUVENI: Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Jaroslav B. Procházka (člen KRJ) 
 
Účast členů KRJ je 78 %, KRJ je usnášeníschopná. 
 
Na začátku jednání informoval předseda KRJ, že proběhly okresní sněmy a na základě výsledků 
se změnilo složení KRJ. Novými předsedy ORJ se stali: br. Martin Pavliš (předseda ORJ 
Chrudim) a Martin Kroul (předseda ORJ Ústí nad Orlicí). Sněm okresu Svitavy potvrdil 
předsedou br. Luďka Strouhala. Krajským zpravodajem pro VS byl volebním sněmem VS 
potvrzen br. Oldřich Pešina. 
 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila upravený program jednání. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1 – VI/59 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile za činovnickou službu dle 
návrhu předloženého předsedou okresu Svitavy.  
Hlasování dokončeno 5. 11. 2019 (8 pro, 0 proti, 1 se zdržel). 
 
3. Příprava krajského volebního sněmu 
 
3.1 Rekapitulace – krajský volební sněm se uskuteční v sobotu 18. 1. 2020, jednání bude 
zahájeno v 10 hod., prezence delegátů je možná od cca 9,15 hod. Místem konání je Krajský úřad 
Pardubického kraje, Komenského náměstí, Kašparův sál. Kvóta delegátů – 1 delegát na 
započatých 150 členů střediska. Počty delegátů pro jednotlivá střediska jsou v příloze zápisu 
z minulé KRJ. Upozornění: Je nutno, aby každý delegát sněmu byl řádně zadán jako delegát 
krajského sněmu ve SkautISu.  V případě neúčasti se delegát může ve SkautISu předem odhlásit 
a přenechat tak své místo náhradníkovi (pokud byl náhradník zvolen). 
 
3.2 Informace kandidátní komise: ke dni zasedání KRJ byli navrženi 3 kandidáti do RK, 1 
kandidát na voleného člena KRJ, 1 kandidát na delegáta Valného sněmu.   
 



KRJ se shodla na tom, že všichni kandidáti (i pokud nejsou zároveň delegáty krajského sněmu) 
budou pozváni na sněm. 
 
KRJ požádala předsedy ORJ a vedoucí středisek bývalého pardubického okresu, aby 
kandidovali své zástupce na pozici delegát Valného sněmu za Pardubický kraj. Volí se osm 
delegátů. 
 
3.3 KRJ dále diskutovala o návrhu na počtu volených členů a zachování zástupce KD a VS coby 
členů KRJ z titulu své funkce. 
 
3.4 – VI/60 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje krajskému sněmu, aby byl počet volených 
členů KRJ stejný jako doposud, tedy 2.  
7 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.5 – VI/61 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje doporučuje krajskému sněmu, aby členy KRJ pro další 
období zůstali krajský legát KD a krajský zpravodaj VS.  
7 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.6 KRJ jako svolavatel sněmu stanovuje termín podávání návrhů témat a usnesení k projednání 
krajským sněmem do 31. 12. 2019 písemně nebo e-mailem předsedovi KRJ. 
 
3.7 – VI/62 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje dle čl. 222 Organizačního řádu Junáka navrhuje 2 členy 
volební komise sněmu Junáka - Pardubického kraje 2020, a sice Martina Kroula a Miroslava 
Křesťana. 
7 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.8 Přehled návrhů KRJ volebnímu sněmu 
 
Sněmy podřízených OJ předložily ke projednání krajskému volebnímu sněmu jen jedno 
usnesení: 
 
534 okres Ústí nad Orlicí (usnesení) 
Sněm VOJ Ústí nad Orlicí považuje za důležité, aby byla nastavena jednotnost vzhledu celého 
kroje (nejen košile a šátku) pro jednotlivé výchovné kategorie, případně skupiny výchovných 
kategorií, s rozdělením na suchozemské a vodní skauty, napříč celou organizací a žádá 
náčelnictvo Junáka přijmout v této věci jednoznačný předpis. 
 
Předseda ORJ br. Kroul doplní písemné odůvodnění usnesení, které bude zasláno delegátům 
spolu s pozvánkou.  
 
3.9 – VI/63 
KRJ Pardubického kraje doporučuje krajskému volebnímu sněmu, aby výše uvedené usnesení 
sněmu okresu Ústí n. Orlicí podpořil. 
7 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.10 Předseda KRJ konstatoval, že téměř žádný ze sněmů podřízených OJ (vč. okresních) 
neprojednal oficiální témata předsněmovní diskuse. Na tomto základě nebudou tato témata 
předložena, tím není dotčeno právo každého delegáta navrhnout jejich projednání. 
 



Předseda KRJ předložil návrhy na usnesení k projednání krajským volebním sněmem. KRJ je 
prodiskutovala a rozhodla usnesením. 
 
Odůvodnění k usnesení č. 1 bude zasláno delegátům sněmu spolu s pozvánkou.  
 
3.11 – VI/64 
KRJ Pardubického kraje předkládá krajskému volebnímu sněmu tato usnesení a doporučuje mu, 
aby je schválil. 
7 pro/0 proti /0 se zdržel. 
 
(1) 
XVI. Valný sněm Junáka mění Stanovy Junáka schválené XIV. Valným sněmem Junáka 
v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto: 
V článku 38 Stanov 2014 se text za písmenem c) včetně vypouští a dosavadní písmena d) a e) se 
nadále označují za písmena c) a d). 
Za článek 45 Stanov 2014 se vkládá nový článek 45a, který zní „Revizní činnost organizačních 
jednotek je zajištěna orgány stanovenými vnitřním právem“. 
Za článek 178 Stanov 2014 se vkládá nový článek 178a, který zní „Stávající revizní komise 
organizačních jednotek vykonávají nadále svou činnost v souladu s vnitřním právem.“ 
Článek 179 se mění tak, že se za slovem dnem… vkládá nové datum účinnosti, a to…. 
 
(2) 
Sněm Pardubického kraje navrhuje kandidaturu sestry Lucie Procházkové do Rozhodčí a smírčí 
rady na VSJ v Jindřichově Hradci. 
 
(3) 
Sněm Pardubického kraje navrhuje kandidaturu bratra Jana Stejskala do Ústředí revizní komise 
na VSJ v Jindřichově Hradci. 
 
4. Projednání návrhů na vyznamenání  
 
4.1  – VI/65 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Merkura stříbrný stupeň br. 
Jiřímu Bubákovi, středisko Leknín Heřmanův Městec. 
7 pro/0 proti/0 zdržel se. 
 
4.2  – VI/66 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile sv. Jiří bronzový stupeň br. 
Bohumírovi Trojtlarovi, středisko Ležáky Skuteč. 
7 pro/0 proti/0 zdržel se. 
 
4.3  – VI/67 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Oblasti Stříbrné řeky 
bronzový stupeň br. Liboru Kovačkovi, středisko Leknín Heřmanův Městec. 
7 pro/0 proti/0 zdržel se. 
 
5. Registrace 2020 
 
5.1 Místopředseda KRJ br. Vítek informoval o zahájení registrace členské základy v roce 2020. 
Všechny principy, procesy a termíny zůstávají zachovány i pro rok 2020. Základním předpisem 
je Směrnice k registraci.  



 
S případnými problémy se prosím co nejdříve obracejte na br. Vítka. 
 
5.2  – VI/68 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení výjimky z kvalifikačních povinností 
pro zástupce OV br. Janu Verunáčovi ze střediska Chvaletice. 
4 pro/2 proti/1 zdržel se. 
 
6. Různé 
 
6.1 Krajské kolo ZVaS bude pořádat středisko Lázně Bohdaneč. KRJ žádá vedoucího střediska, 
aby zveřejnil co nejdříve plánovaný termín a registroval kolo na https://zavody.skaut.cz/.  
 
6.2 Předseda KRJ předložil ke schválení projekty vzdělávací akce Stříbrná řeka 2020 (ČLK, 
VLK a ILŠ) s návrhem na jmenování vůdce akce br. Jana Stejskala.  
 
6.3  – VI/69 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložené projekty Čekatelského lesního 
kurzu, Vůdcovského lesního kurzu a Instruktorské lesní školy Stříbrná řeka 2020. 
7 pro/0 proti/0 zdržel se. 
 
6.4 Na návrh předsedy ORJ br. Kroula přijala KRJ opravné usnesení ke svému usnesení č. 6.5 – 
VI/58.  
 
6.5 – VI/70 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje mění usnesení v Příloze B zápisu č. VI/8 tak, že  
a) vypouští ze seznamu tato jména: Věra Vrbová, Marián Varga, Vlastimil Říha, Josef Brejtr, 
Vlastimil Mlynář; 
 
b) zaměňuje údaj „10 let“ za „15 let“ u těchto jmen: Jaromír Šebetka, Ludvík Novotný, Hana 
Hovadová, Petr Stejskal, Robert Mikyska, Anna Kapounová, Kateřina Špačková, Karolína 
Koukolová, Josef Koukol, Tomáš Pokorný, Karel Huška, Jiřím Novák ml., Václav Polák, Tomáš 
Skalický, Pavla Pirklová. 
 
 
 
 
 

                      Zapsal: Jan Stejskal, 15. 12. 2019 
Ověřil: Martin Kroul, 16. 12. 2019 

 
 


