
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
  
 IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383,   
 bank. spojení: FIO banka, a.s  2900232471/2010 

 
 

ZÁPIS č. IV/11  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 11. 12. 2013                            Zahájení: 17,15   Ukončení: 19,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Petra Sýkorová 
(členka KRJ), Jiří Dušánek (místopředseda ORJ Ústí n.O.), Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), 
Jan Korbel (předseda ORJ Chrudim) Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Oldřich Pešina 
(zpravodaj VS) 
 
OMLUVENI: Jiří Novák (člen KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
 
HOSTÉ: Jaroslav Ventluka (kapitán přístavu Sedmička Pardubice) 
 
Účast 88 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Registrace 2014 
 
2.1 – IV/73 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výši odvodu registračního poplatku pro kraj 
pro rok 2014 ve výši 30 Kč/člen. (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
2.2 V průběhu jednání KRJ byly ve SkautISu vytvořeny krajské registrační kategorie pro rok 
2014. 
 
2.3 Místopředseda KRJ připomenul komplikace s kvalitou odevzdaných dat v registraci 2013 a 
nastalým ohrožením včasné registrace kraje (blíže viz zápis IV/9 ze 12. 3. 2013). S ohledem na 
závěry z březnového jednání KRJ a tyto zkušenosti KRJ pro rok 2014 stanovuje interní termíny: 

• odevzdání dat přímo podřízených středisek na 20. 1. 2014; 
• odevzdání dat okresy 10. 2. 2014.  

 
Zřetel bude brán pouze na bezvadná odevzdaná data. Vzhledem ke zkušenostem vyzývá KRJ 
k vyšší míře pozornosti při zpracování registrace!!  
 
2.4 Zpracovatelem registrace 2014 a kontaktní osobou je místopředseda KRJ  Tomáš Vítek – 
Datel. KRJ vyzývá jednotky, aby v případě komplikací nenechávaly řešení na poslední chvíli a 
obracely se na nadřízené zpracovatele (okresní, krajského) průběžně. 
 
 



3. Sněm kraje 2014 
 
3.1 Byla provedena rekapitulace a přehled delegátů na krajský sněm. Připomíná se, že delegáti 
na krajský sněm musí být zadáni do SkautISu. Do dne pořízení zápisu nebyly zadáni delegáti na 
krajský sněm z těchto OJ: 

• okres Chrudim: 01, 04, 06, 07, 08, 11 
• býv. okres Pardubice: 04 
• okres Svitavy: 01, 03 
• okres Ústí n. O.: 09, 11 

 
Předseda KRJ žádá vedoucí výše uvedených středisek, aby neprodleně zadali výsledky 
volby delegátů do SkautIS. Nezadání delegáta do SkautIS nebo neodevzdání zápisu 
potvrzující volbu znamená, že delegát nebude na krajský sněm pozván, případně nebude 
moci na sněmu hlasovat. 
 
Stejná situace je i u delegátů na Valný sněm Junáka. Počet delegátů na VSJ u OJ Pardubického 
kraje je uveden v příloze č. 1. Delegáti si sami vyplní ve SkautISu informace o své účasti na 
sněmu. 
 
3.2 – IV/74 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje stanovit počet volených členů KRJ pro příští 
volební období na celkem 2 (dva). (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
3.3 – IV/75 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje na volené členy KRJ br. Jiřího Nováka – 
Akelu a ses. Petru Sýkorovou – Peťuru. (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
3.4 KRJ byla požádána členy Rozhodčí a smírčí rady Junáka, aby předložila svému sněmu návrh 
na potvrzení kandidatury některých členů RSRJ v dalším funkčním období.  
 
3. 5 – IV/76 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje sněmu kraje, aby potvrdil kandidaturu do 
Rozhodčí a smírčí rady Junáka na VSJ v Litomyšli  
Mgr. Petra Pavloka – Vránu (nynějšího předsedy RSRJ) 
RNDr. Tomáše Řeháka – Špalka (nynějšího místopředsedy RSRJ) 
doc. Ing. Jana Stejskala, Ph.D. – Johana (nynějšího člena RSRJ) 
Mgr. Lucii Procházkovou, Ph.D. (nynější členky RSRJ). 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
3.6 Pozvánku a materiály k projednání obdrží delegáti krajského sněmu v průběhu měsíce ledna. 
Místo konání sněmu bude upřesněno a zveřejněno ve SkautIS. 
 
4. Předsněmovní diskuze – dosavadní výstupy z kraje 
 
4.1 Vystoupení z WAGGGS – výsledky cca 80/20 proti vystoupení 
 
4.2 Název organizace – z navržených názvů převažuje Junák – český skaut, z.s. Některá střediska 
a okresy chtějí zachovat stávající název organizace, bude-li to možné. 
 
4.3 Funkční období – převažuje názor, že má být zachováno současné 3-leté období 
 



4.4 Činovníci mladší 18 let – názory jsou 50/50 
 
4.5 Nepovinná revizní komise ve střediscích (návrh kraje Vysočina) – KRJ předloží tento 
materiál na sněmu kraje.  
 
4.6 – IV/ 77 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje nedoporučuje svému sněmu schválit materiál 
postoupený br. Wasserbauerem (KRJ kraje Vysočina) ohledně fakultativnosti revizních komisí 
středisek. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
4.6 Změna počtu členů NJ – představen materiál na snížení počtu členů NJ o zástupce krajů a 
vytvoření kolegia předsedů krajů coby poradního orgánu náčelní a náčelníka – KRJ jej předloží 
krajskému sněmu. 
 
5. Různé 
 
5.1 Vyúčtování dotací 2013 – připomíná se termín odevzdání 15. 12. 2013. 
 
5.2 Středisko Přelouč splnilo lhůtu, kterou KRJ stanovila k nápravě problémů v účetnictví, nyní 
vše v pořádku. Dotace byla středisku Přelouč zkrácena sankcí o 20 %. 
 
5.3 – IV/ 78 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje předložené projekty ČLK, VLK a ILŠ 
Stříbrná řeka 2014 a navrhuje jmenování br. Jana Stejskala – Johana vůdcem těchto akcí.                   
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
5.4 Zpravodaj VS br. Pešina podal stručnou zprávu - vodní skauti jsou na základě svého 
celostátního sněmu proti vystoupení z WAGGGS. V Pardubickém kraji máme 1 přístav 
(Sedmička Pardubice) a 1 středisko s vodními skauty (Vydří stopa Vysoké Mýto) a dále oddíly 
vodních skautů v 12. Pardubice, Česká Třebová, Svitavy. V roce 2014 bude pořádáno celostátní 
mistrovství v jachtingu Skare v termínu 30. 4. – 4. 5. 2014.  V roce 2015 bude pořádán 
Navigamus na Seči. Uskutečnil se kurz vodáckého minima Kapka, tento je plánován i v roce 
2014. 
 
5.5 Krajské kolo ZVaS v roce 2014 bude pořádat středisko Přelouč, místní kolo Pardubice – 
středisko Polaris, Svitavy – středisko Svitavy, Ústí nad Orlicí – podílejí se všechna střediska. 
 
5.6 Předseda KRJ sdělil, že je třeba vyslat delegáty na Valný sněm, sněm kraje bude volit přímo 
6 delegátů (současně je třeba mít i náhradníky). Kandidátky se podávají přes SkautIS ve stejném 
termínu, jako ostatní kandidátky na krajský sněm. Delegáti by měli být, vzhledem k závažnosti 
témat Valného sněmu 2014, pokud možno zkušení činovníci, kteří se podílejí na řízení jednotek. 
 
5.7 Kapitán přístavu Sedmička Pardubice br. Ventluka uvedl, že na jaře roku 2014 bude na Seči 
pořádána akce Skare a dotázal se, zda je možná finanční podpora této akce ze strany KRJ.  
Předseda KRJ sdělil, že tato akce bude spadat do funkčního období nové KRJ a dokud není 
schválena vyhláška k dotacím pro rok 2014, není možné konkrétní podporu přislíbit. Při 
hodnocení případně podané žádosti (projektu) o podporu pak bude kladen důraz zejména na 
přínosy takovéto akce pro kraj. 
 
5.8 KRJ upozorňuje na povinnost průběžně obnovovat expirující zdravotnické vzdělávání pro 
vedení táborů. V této souvislosti předseda ORJ Svitavy informoval, že pro okres Svitavy 



proběhne doškolení zdravotníků v termínu 22. - 23. února 2014 v jednom nebo obou dnech podle 
počtu zájemců. Školitelkou bude Eva Vedmochová z Moravské Třebové. Tohoto termínu se 
mohou zúčastnit i zájemci z jiných okresů (pro doplnění kapacity školení).  
 
Ses. Vedmochová nabízí zajištění proškolení i dalším OJ. Pokud mají ostatní střediska nebo 
okresy zájem o uspořádání vlastního doškolení, kontaktujte telefonicky ses. Vedmochovou na 
tel. +420 731 527 056. 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek       Schválil: Jan Stejskal, 19. 12. 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha zápisu z KRJ č. 1 
 
Přehled přímých delegátů na Valný sněm Junáka za OJ Pardubického kraje 
 
OJ Počet delegátů 
531 02 2 
531 03 1 
531 04 1 
531 06 1 
532 08 1 
532 12 1 
533 02 1 
533 04 1 
533 07 1 
534 03 2 
534 06 2 
534 07 1 
534 08 2 
534 12 1 
534 15 1 
  
531 5 
533  3 
534 5 
  
530 6 
 
 


