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

 
Dne: 13. 12. 2016                          Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,15          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ), Petra Sýkorová (členka KRJ), Oldřich Pešina (zpravodaj VS), Jan Korbel (předseda ORJ 
Chrudim), Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí nad Orlicí), 
Luděk Strouhal (předseda okresu Svitavy)  
 
OMLUVENI: -- 
 
HOSTÉ: Vladimír Ráček (RK kraje), Martin Pavliš (místopředseda ORJ Chrudim), Dagmar 
Štarmanová (tajemnice ORJ Ústí n. Orlicí) 
 
Účast 100 % se zástupci, KRJ je usnášeníschopná 

 
 
1. Schválení programu  
 
Předseda KRJ přivítal členy KRJ a rekapituloval, že po okresních sněmech se složení KRJ 
nezměnilo: bratři Korbel, Strouhal a Nastoupil obhájili své pozice předsedů ORJ. Stejně tak byl 
do dalšího funkčního zvolen krajský kapitán br. Pešina. Všem nově zvoleným činovníkům 
pogratuloval a popřál jim mnoho zdaru v další práci. 
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Krajský volební sněm 2017 
 
2.1 Krajský volební sněm Junáka – Pardubického kraje se uskuteční v sobotu 21. ledna 2017 
v Pardubicích (v budově Krajského úřadu Pardubického kraje, Kašparův sál, Komenské nám. 
125). Začátek sněmu je v 10 hod., prezence delegátů bude cca od 9,15 hod. Pozvánku na sněm 
obdrží jen řádně registrovaní a zvolení delegáti (musí být zapsáni do skautisu prostřednictvím 
výsledku volby příslušného sněmu).  
 
2.2 KRJ připomíná, že do 31. 12. 2016 je možné kandidovat na jednotlivé pozice v krajské radě. 
Stejně tak se připomíná, že je možné kandidovat na Valný sněm Junáka coby delegát kraje (volí 
se osm delegátů za Pardubický kraj). Dosud jsou u delegátů na Valný sněm neobsazená místa 
a je vhodné mít i náhradníky. 
 
2.3 KRJ projednala postoupená usnesení sněmů podřízených OJ (viz příloha A tohoto zápisu). 
Usnesení sněmu okresu Svitavy doposud nebylo zadáno. Předseda L. Strouhal doplní co 
nejdříve. 
 
Výsledky diskuse nad jednotlivými návrhy usnesení jsou tyto: 
 



 
534 okres Ústí nad Orlicí (usnesení) 
Sněm VOJ okres Ústí nad Orlicí  doporučuje pověřit VRJ zpracováním vyhodnocení používání 
Stezek skautů a skautek ve skautských oddílech. Zároveň doporučuje jejich úpravu tak, aby více 
vyhovovala skautským principům. 
 
534 okres Ústí nad Orlicí (usnesení) 
Sněm VOJ okres Ústí nad Orlicí se domnívá, že stávající úprava Krojového řádu je v dodržování 
obecných pravidel vkusu a etiky nedůrazná a nedostatečná. Sněm VOJ okres Ústí nad Orlicí 
vyzývá Náčelnictvo ke změně krojového řádu včetně příloh tak, aby byl posílen důraz na správné 
nošení skautského kroje a jeho jednotnost, a to především s ohledem na obecná pravidla vkusu a 
etiky.  
 
534 okres Ústí nad Orlicí (usnesení) 
Sněm VOJ okres Ústí nad Orlicí, doporučuje ústředním orgánům provést úpravu  v  podmínkách 
pro udělování OČK Zdravověda. Tato úprava by se měla týkat zejména odstavce "Přiznání OČK 
na základě profesní kvalifikace nebo praxe". 
 
2.4 – V/30 
KRJ Pardubického kraje doporučuje krajskému volebnímu sněmu, aby výše uvedená usnesení 
sněmu okresu Ústí n. Orlicí podpořil. 
(9 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
2.5 Předseda ORJ Svitavy br. Strouhal tlumočil usnesení okresního sněmu, který požaduje 
diskusi nad délkou funkčního období (ze tří na čtyři roky). KRJ o návrhu diskutovala, ale na 
jednoznačném stanovisku vůči krajskému sněmu se neshodla. Rozhodnutí bude na delegátech 
sněmu.  
 
2.6 Krajskému sněmu byly doručeny i dva podněty: 
 
532.03 středisko Lázně Bohdaneč (podnět) 
Zvážit zjednodušení Stezek pro oddíly kde nepracuje družinový systém. 
 
Podnět střediska Lázně Bohdaneč je podle názoru členů KRJ zahrnutý v podpořeném návrhu 
usnesení dle bodu 2.4. Tento bod nebude sněmu samostatně předložen. 
 
533.03 středisko Tilia Polička (podnět) 
Požadujeme, aby byly vypsané termíny na čekatelskou a vůdcovskou zkoušku s možností 
samostudia či případně víkendového kurzu. Někteří vedoucí či činovníci jsou časově 
zaneprázdněni (rodina, práce) a nemají možnost se účastnit týdenních kurzů. 
 
Po bohaté diskusi se členové KRJ neshodli na podpoře tohoto podnětu. Podnět bude sněmem 
projednán pouze tehdy, pokud s tím delegáti sněmu vyjádří souhlas.  
 
2.7 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. 
 
2.8 Předseda KRJ předložil KRJ další návrhy usnesení, o kterých se diskutuje na jiných 
volebních sněmech. KRJ se po diskusi rozhodla, že volebnímu sněmu některá z nich předloží. 
Odůvodnění návrhů jsou uvedena v příloze B tohoto zápisu. 
 
 
 



 
2.9 – V/31 
KRJ Pardubického kraje předkládá krajskému volebnímu sněmu tato usnesení a doporučuje mu, 
aby je schválil. 
(9 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
Sněm Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo Junáka, aby co nejdříve zajistilo možnost získat 
ČZ a VZ najednou ve smyslu znění strategické priority Dostupnost vzdělávání. 
 
Sněm Pardubického kraje považuje za důležité umožnit efektivní a dostupné vzdělávání 
dospělých činovníků s ohledem na jejich časové, rodinné a další vytížení, tzn. umožnit jim získat 
oficiální skautskou kvalifikaci a plnohodnotně je začlenit do skautského hnutí zajištěním kurzů s 
adekvátní délkou a formátem. Sněm Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto 
tématu věnovalo. 
 
Sněm Pardubického kraje považuje za důležité podpořit činnost dospělých dobrovolníků v 
Junáku formou lepšího uznávání skautské praxe v pracovním životě (např. formou akreditací, 
certifikátů, potvrzení o praxi, doporučení, atp.) a vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu 
věnovalo. 
 
Sněm Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo Junáka, aby sjednotilo kvalifikační požadavky 
nutné pro vedení Klubu kmene dospělých a Klubu rodinného skautingu.         
 
Sněm Pardubického kraje navrhuje Valnému sněmu Junáka, aby přijal usnesení, které zaváže NJ 
ke změně vnitřních předpisů upravujících používání loga Junáka tak, aby bylo možné logo 
používat (a) se slovem „skaut“, (b) se slovem „Junák“, (c) Junák – český skaut, (d) bez textu. 
 
Sněm Pardubického kraje navrhuje Valnému sněmu Junáka, aby přijal usnesení, které zaváže NJ 
odborně přehodnotit a kvalitně přepracovat novelu ŘVČČJ týkající se Kurzu střediskového 
minima. 
 
Sněm Pardubického kraje navrhuje kandidaturu bratra Jana Stejskala do Rozhodčí a smírčí rady 
na VSJ ve Velkém Meziříčí. 
 
3. Vstup členů Českého svazu PTP-VTNP do Junáka 
3.1 Český svaz PTP-VTNP rozhodl o vstupu do likvidace ke konci roku 2016, Moravský svaz 
též organizace pak ke konci roku 2017. Důvodem vstupu do likvidace je vysoký věk členů (více 
než 80) a neschopnost zajistit právní a hospodářskou stránku fungování tohoto spolku. Velká část 
členské základny má však stále zájem vykonávat svoji osvětovou činnost a provádět besedy 
s mládeží. 
 
Vzhledem k mnohaleté úzké spolupráci s tímto svazem, resp. jejím okresním klubem 
v Pardubicích předkládá předseda KRJ návrh, aby se zájemcům z řad členů Čs.svazu PTP 
aktivně nabídla možnost vstupu do Junáka (kmene dospělých vybraného střediska). V tomto 
oddíle mohou členové PTP dál vykonávat svoje aktivity. 
 
3.2 – V/32 
KRJ Pardubického kraje souhlasí s návrhem předsedy KRJ ohledně nabídky vstupu členů okresní 
jednotky Čs. svazu PTP-VTNP do Junáka a pověřuje předsedu, aby záležitost projednal 
s vedením okresního výboru Čs. svazu PTP-VTNP. 
(9 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
 



 
 
3.3 – V/33 
KRJ Pardubického kraje navrhuje NJ, aby představitelé Junáka učinili na národní úrovni 
neprodleně podobnou nabídku jako KRJ Pardubického kraje a uložilo VRJ vytvořit k tomuto 
maximálně vstřícnou administrativní součinnost. KRJ vnímá tuto nabídku jako naši povinnost 
vůči zasloužilým členům Čs. svazu PTP-VNTP.  Zároveň navrhuje NJ, aby přijalo usnesení, 
které nové členy Junáka pocházející z řad členů Čs. svazu PTP-VTNP osvobodí od placení 
členského poplatku. 
(9 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
 
4. Různé 
 
4.1 Registrace 2017 – krajské registrační kategorie byly založeny. Termíny odevzdávání dat 
jednotek Pardubického kraje jsou shodné se Směrnicí pro registraci 2017 (tedy 31. 1. pro 
střediska a 14. 2. pro okresy). Krajský zpracovatelem registrace je br. Vítek, místopředseda KRJ. 
Veškeré problémy s registrací je nezbytné řešit průběžně.  
 
Br. Vítek upozornil na novou směrnici týkající se vkládání dat do SkautISu. Jde zejména o 
zavedení povinných termínů aktualizace nových údajů o OJ nebo jejím vedení ve SkautISu.  
 
4.2 Dotace 2016 – probíhá vyúčtování dotací na provoz poskytnutých v roce 2016. Vzhledem 
k tomu, že zbyly nerozdělené prostředky, předseda KRJ žádá předsedy ORJ, aby informovaly 
podřízené OJ, že je možné požádat o navýšení dotací. Prostředky budou použity především na 
odstraňování škod nebo na důvody hodné zřetele. Zájem o prostředky je třeba zaslat obratem. 
 
(jednání opustili bratři Novák a Nastoupil) 
 
4.3 KRJ obdržela k nahlédnutí a seznámení projekty vzdělávacích akcí ČLK, VLK a ILŠ 
Stříbrná řeka 2017.  
 
4.4 – V/34 
KRJ Pardubického kraje schvaluje předložené projekty ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka 2017 a 
navrhuje náčelníkovi Junáka jmenovat br. Jana Stejskala vedoucím této vzdělávací akce. 
(7 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
4.5 Ses. Marešová informovala o průběhu pilotního kurzu k činovnické zkoušce KD.  
 
4.6 Br. Pešina plánuje v roce 2017 uspořádat kurz Kapka – kurz vodáckého minima. Informace a 
termíny žádejte od br. Pešiny. 
 
4.7 Ses. Sýkorová informovala o tom, že v dalším funkčním období nebude již kandidovat. 
Informovala, že střediska bývalého okresu Pardubice jednají o možnosti založení svého okresu. 
Koordinační práce má na starosti br. Procházka ze střediska Polaris. Střediska se sejdou v lednu 
na schůzce týkající se okresního kola Svojsíkova závodu. 
 
4.8 KRJ pověřuje uspořádáním krajského kola Svojsíkova závodu v roce 2017 středisko Chrast.  
 
4.9 Středisko Skuteč pořádá víkendový čekatelský kurz Smyčka – uzávěrka přihlášek 15. 1. 
2016. Informace na http://www.skautskutec.cz/kurzy.html   
 



4.10 Předsedou ORJ Ústí n. Orlicí byly doručeny návrhy na ocenění činovníků Medailí za 
činovnickou službu. Připomíná se předsedům ORJ, aby v návrzích byly uvedeny alespoň tyto 
údaje o navrhovaných: jméno, příjmení, domovské středisko, od-do ve jaké funkci, navrhovaný 
stupeň medaile (10 – 15).  
 
Části činovníků v předloženém návrhu nebylo možno medaili schválit, neboť v návrhu nebyla 
úplná data o trvání funkce (zejména jejím počátku). Doporučuje se, aby do skautISu byla 
příslušná data doplněna. 
 
Seznamy navržených nejsou kompletní a konečné, další část návrhů postoupí předsedové ORJ 
průběžně. Ocenění budou předána vyznamenaným při vhodných příležitostech v průběhu zimy. 
 
4.11 – V/35 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile za činovnickou službu 
činovníkům uvedeným v příloze C tohoto zápisu.  
(7 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek            Schválil: Jan Stejskal, 2016-12-15 
 
 



Příloha zápisu z KRJ č. V/9  - A 
 
Přehled usnesení postoupených sněmy podřízených OJ (stav k 15. 12. 2016) 
 
534 okres Ústí nad Orlicí (usnesení) 
Sněm VOJ okres Ústí nad Orlicí  doporučuje pověřit VRJ zpracováním vyhodnocení používání Stezek skautů a 
skautek ve skautských oddílech. Zároveň doporučuje jejich úpravu tak, aby více vyhovovala skautským principům. 
Zdůvodnění: 
Střediskový sněm se odkazuje na usnesení Valného sněmu Junáka, který již před třemi lety uložil náčelnictvu Junáka 
stejný úkol. Vzhledem k tomu, že do dnešní doby nebylo toto usnesení splněno, důrazně žádáme o stanovení pevně 
daného termínu s určením osobní odpovědnosti za jeho dodržení. Zároveň s tím apelujeme na náčelnictvo Junáka, 
aby více dbalo na plnění usnesení Valného sněmu Junáka. Liknavost v přístupu k těmto závazným usnesením je v 
rozporu se skautskou výchovou a dává špatný příklad dětem, po kterých požadujeme plnění skautského slibu a 
zákona. 
Zároveň s vyhodnocením stezek doporučujeme přehodnocení jednotlivých bodů obsahu, které jsou plně závislé na 
sebehodnocení a tzv. "zpětné vazbě" jednotlivých skautů. Vzhledem k tomu, že dítě ještě nemá pevně stanovené 
hodnoty, ve kterých by mělo být především v rodině a dále pak mimo jiné také ve skautském hnutí postupně 
vychováváno, není možné po něm bez velkého rizika požadovat zpětnou vazbu sama sebe a vlastní hodnocení tak, 
aby mohlo být součástí skautské stezky. Bez možnosti pečlivé kontroly toto rozvolnění děti spíše kazí než aby jim 
dávalo jasná pravidla, která dítě ve svém věku potřebuje. Stávající "rozvolnění" může vést a vede k podvádění a 
lhaní při plnění některých disciplín skautské stezky.   
 
534 okres Ústí nad Orlicí (usnesení) 
Sněm VOJ okres Ústí nad Orlicí se domnívá, že stávající úprava Krojového řádu je v dodržování obecných pravidel 
vkusu a etiky nedůrazná a nedostatečná. Sněm VOJ okres Ústí nad Orlicí vyzývá Náčelnictvo ke změně krojového 
řádu včetně příloh tak, aby byl posílen důraz na správné nošení skautského kroje a jeho jednotnost, a to především s 
ohledem na obecná pravidla vkusu a etiky.  
Zdůvodnění: 
Vzhledem k poměrně častým veřejným vystoupením skautů (především na oficiálních akcích typu pietních čestných 
stráží apod.) považujeme za naprosto nedůstojnou jejich prezentaci v kroji, která zcela postrádá jednotnost celé 
ústroje. To vše kvůli současné koncepci Krojového řádu, který povoluje mnoho variant nošení skautského kroje bez 
určení užití na konkrétních akcích. Krojový řád nezná pojem "slavnostní kroj", který by měl být jednotný od 
přikrývky hlavy až po obuv. Tento prvek v rámci jakéhosi "rozvolnění" či "nekázně" naprosto vypadl z celého 
skautského hnutí v ČR a je nutné ho opět vrátit na své původní místo. Při táboření v lesích opravdu není podstatné, 
zda ke krojové košili má jeden skaut krátké kalhoty a jeden dlouhé. Pokud však tito dva skauti reprezentují skautské 
hnutí na vystoupeních veřejných, považujeme tento nesoulad za nedůstojný a poškozující celé skautské hnutí. 
 
534 okres Ústí nad Orlicí (usnesení) 
Sněm VOJ okres Ústí nad Orlicí, doporučuje ústředním orgánům provést úpravu  v  podmínkách pro udělování 
OČK Zdravověda. Tato úprava by se měla týkat zejména odstavce "Přiznání OČK na základě profesní kvalifikace 
nebo praxe". 
Zdůvodnění: 
Z dlouhodobé praxe některých našich skautských pracovníků ve zdravotnictví jasně vyplývá jejich odborná a 
profesní kvalifikace navíc velmi často doplněná o aktivní přednáškovou činnost na kurzech pořádaných např. ČČK a 
jiných, a to bez jakýchkoli dalších nároků na jejich vzdělávání. Tito lékaři a záchranáři mají za sebou letitou praxi u 
záchranné služby a získané zkušenosti se snaží předávat dále. Proto je velmi potupné, pokud po nich skauti jako 
jediná organizace požadují další naprosto nevhodnou formu prověření jejich znalostí. Z praxe uvádíme příklad 
lékaře, který dlouhodobě působil ve skautském středisku a okrese, má více než třicetiletou  praxi při přednáškách 
ČČK a stejně tak dlouhou dobu si odsloužil na pohotovostech u RZS a při tom nemůže pořádat kurzy zdravovědy, 
protože nesložil OČK. Je smutné a pro zdravotníky velmi ponižující, že se o změnách v OČK Zdravověda tak dlouho 
diskutuje a zatím v této věci žádná náprava zjednána nebyla. Apelujeme tedy velmi důrazně na přehodnocení 
stávajícího statutu OČK Zdravověda a doporučujeme jeho úpravu. 
 
532.03 středisko Lázně Bohdaneč (podnět) 
Zvážit zjednodušení Stezek pro oddíly kde nepracuje družinový systém. 
 
533.03 středisko Tilia Polička (podnět) 
Požadujeme, aby byly vypsané termíny na čekatelskou a vůdcovskou zkoušku s možností samostudia či případně 
víkendového kurzu. Někteří vedoucí či činovníci jsou časově zaneprázdněni (rodina, práce) a nemají možnost se 
účastnit týdenních kurzů. 



Příloha zápisu z KRJ č. V/9  - B 
 
Přehled usnesení předložených krajskému sněmu krajskou radou Junáka – Pardubického 
kraje 
 
Sněm Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo Junáka, aby co nejdříve zajistilo možnost získat ČZ a VZ 
najednou ve smyslu znění strategické priority Dostupnost vzdělávání. 
 
Zdůvodnění: 
Usnesení reflektuje snahu středisek personálně pokrýt nárůst počtu dětí v oddílech náborem nových vedoucích. Ti se 
často rekrutují z řad nečlenů Junáka (maminky na rodičovské, pracující dospělí,...), kteří nemají časovou kapacitu 
projít postupně čekatelským i vůdcovským vzděláváním. 
 
Sněm Pardubického kraje považuje za důležité umožnit efektivní a dostupné vzdělávání dospělých činovníků 
s ohledem na jejich časové, rodinné a další vytížení, tzn. umožnit jim získat oficiální skautskou kvalifikaci a 
plnohodnotně je začlenit do skautského hnutí zajištěním kurzů s adekvátní délkou a formátem. Sněm 
Pardubického kraje vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo. 
 
Zdůvodnění: 
Usnesení reflektuje snahu středisek personálně pokrýt nárůst počtu dětí v oddílech náborem nových vedoucích. Ti se 
často rekrutují z řad nečlenů Junáka (maminky na rodičovské, pracující dospělí,...), kteří nemají časovou kapacitu 
projít postupně kompletním činovnickým vzděláním na kurzech standardní délky. 
 
Sněm Pardubického kraje považuje za důležité podpořit činnost dospělých dobrovolníků v Junáku formou 
lepšího uznávání skautské praxe v pracovním životě (např. formou akreditací, certifikátů, potvrzení o praxi, 
doporučení, atp.) a vyzývá Náčelnictvo, aby se tomuto tématu věnovalo. 
 
Zdůvodnění: 
Voláme po možnosti uplatnit skautskou praxi v pracovním životě jako jeden z užitečných benefitů, které by Junák 
měl svým dobrovolníkům standardně nabízet. Domníváme se, že je vhodné tento personalistický nástroj dále 
posilovat (nabídnout kvalitní šablony certifikátů, potvrzení o praxi, doporučení,....) a využít k tomu Junákem 
vytvořené kompetenční modely. 
 
Sněm Pardubického kraje považuje vyzývá Náčelnictvo Junáka, aby sjednotilo kvalifikační požadavky nutné 
pro vedení Klubu kmene dospělých a Klubu rodinného skautingu.         
 
Zdůvodnění: 
Minimální kvalifikace pro vedení Klubu kmene dospělých je čekatelská zkouška ve spojení se zvláštním kurzem pro 
vedení klubu dospělých. Považujeme za nepřiměřené, je-li pro vedení jednotky sdružující dospělé osoby potřeba 
vyšší kvalifikace, než pro vedení jednotky sdružující mj. i velmi malé děti.  
 
Sněm Pardubického kraje navrhuje Valnému sněmu Junáka, aby přijal usnesení, které zaváže NJ ke změně 
vnitřních předpisů upravujících používání loga Junáka tak, aby bylo možné logo používat (a) se slovem 
„skaut“, (b) se slovem „junák“, (c) Junák – český skaut, (d) bez nápisu. 
 
Zdůvodnění: 
KRJ se domnívá, že má existovat možnost využívat logo organizace i s dalšími názvy naší organizace, které považuje 
za rovnocenné. Stejně tak podporuje možnost doplnit logo o další nápisy – místní značky, které si OJ v daných 
komunitách či regionech budují.  
 
Sněm Pardubického kraje navrhuje Valnému sněmu Junáka, aby přijal usnesení, které zaváže NJ odborně 
přehodnotit a kvalitně přepracovat novelu ŘVČČJ týkající se Kurzu střediskového minima. 
 
Zdůvodnění: 
KRJ je znepokojena tím, že NJ schválilo novelu ŘVČČJ, kterou zavádí do praxe Kurz střediskového minima. KRJ 
považuje novelu za nekvalitně připravenou. NJ by mělo zadat VRJ kvalitní zpracování náplně kurzu, která bude 
odpovídat kompetenčnímu modelu (tj. jasně definovanému seznamu kompetencí, které definují výsledný přehled 
kompetencí vedoucího OJ, který je objektem vzdělávání na tomto kurzu). Stejně tak je třeba přehodnotit délku, 
povinnost absolvence a přistoupit k účinnosti až poté, co budou existovat kvalitní vzdělávací materiály pro účastníky 
a lektory, které pomohou zajistit shodnou úroveň výuky na různých kurzech.  



Příloha zápisu z KRJ č. V/9 - C 
Seznam činovníků, kterým bylo schváleno udělení Medaile za činovnickou službu 
 
 
Okres Ústí nad Orlicí
 Medaile za činovnickou službu 10 let  

 Adamec Marek  

 Cink Jiří  

 Černohousová Martina  

 Dušánková Petra  

 Haková Irena  

 Janková Jindra  

 Němec  Vlastimil  

 Salášek Petr  

 Škorpilová Králová Lenka  

 Špůrek Martin  

 Zeman Jan  

    
 Medaile za činovnickou službu 15 let  

 Adamec Jan  

 Bartošová  Libuše  

 Dian Miroslav  

 Ent Vladimír  

 Hovadová Hana  

 Jakubec Jiří  

 Jakubec David  

 Krátký Martin  

 Kroul Martin  

 Liška Luboš  

 Musílek Petr  

 Němcová Soňa  

 Nováček Lubor  

 Rohlík Ivan  

 Ryšavý Jindřich  

 Skalický Jiří  

 Špinlerová Hana  

 Uher Miloslav  

 Vacková Romana  

 Vychytilová Monika  
 
 


