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ZÁPIS č. VII/1 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 

Dne: 13. 12. 2020                          Zahájení: 18,30   Ukončení: 19,30          
 

PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Dušánek (člen 

KRJ), Martin Kroul (předseda ORJ Ústí n. O.), Jaroslav B. Procházka (člen KRJ), Martin Pavliš 
(předseda ORJ Chrudim), Petra Zajícová (zpravodajka KD), Vladimír Ráček (RK kraje) 
 
OMLUVENI: Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Oldřich Pešina (zpravodaj VS)  
 
Účast členů KRJ je 78 %, KRJ je usnášeníschopná. 

 
Zasedání KRJ proběhlo formou online přítomnosti jednotlivých členů. Využité technické zařízení 

umožňovalo přenos jak obrazu, tak zvuku. 

 
1. Schválení programu  

 

KRJ schválila upravený program jednání. 

 

2. Záznam o elektronických hlasováních 

 

Z důvodu epidemiologicky nepříznivé situace v průběhu roku 2020 neprobíhala zasedání KRJ dle 

běžného harmonogramu. Jednotlivá rozhodnutí byla činěna hlasováním per rollam. 

 

2.1 – VII/1 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje projednala a schvaluje Vyhlášku č. 1/2020 k dotacím 

Pardubického kraje v předloženém znění.  

Hlasování dokončeno 24. 3. 2020 (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

2.2 – VII/2 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje jmenuje dotační komisi ve složení: Jiří Dušánek, Tomáš 

Vítek a Jaroslav B. Procházka.  

Hlasování dokončeno 24. 3. 2020 (8 pro, 0 proti, 1 se zdržel). 

 

2.3 – VII/3 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Díků bratru Michalu 

Trojtlarovi, středisko Skuteč.  

Hlasování dokončeno 24. 3. 2020 (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

2.4 – VII/4 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka – Pardubického kraje 

panu Pavlu Bezděkovi, starostovi města Skuteč.  



Hlasování dokončeno 24. 3. 2020 (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

2.5 – VII/5 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Za čin junácký sestře Kateřině 

Kallasové, středisko Skuteč.  

Hlasování dokončeno 20. 5. 2020 (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

2.6 – VII/6 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje kandidaturu br. Tomáše Vítka na člena RSRJ a 

br. Petra Bendy na člena ÚRKJ pro nadcházející mimořádný Valný sněm Junáka.  

Hlasování dokončeno 10. 9. 2020 (8 pro, 0 proti, 1 se zdržel). 

 

2.7 – VII/7 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výši odvodu z registračního poplatku pro kraj 

ve výši 30 Kč/člen.  

Hlasování dokončeno 26. 10. 2020 (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel). 

 

3. Registrace 2021 

 

3.1 Místopředseda KRJ br. Vítek informoval o zahájení registrace členské základy v roce 2021. 

Všechny principy, procesy a termíny zůstávají zachovány i pro rok 2021. Základním předpisem je 

Směrnice k registraci.  

 

S případnými problémy se prosím co nejdříve obracejte na br. Vítka. 

 

3.1 – VII/8 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení výjimky z kvalifikačních povinností 

pro zástupce OV br. Janu Verunáčovi ze střediska Chvaletice. 

3 pro, 1 proti, 3 se zdržel - neschváleno. 

 

4. Schválení projektů vzdělávací akce Stříbrná řeka 2021 

 

4.1 Předseda KRJ předložil ke schválení projekt již tradiční vzdělávací akce – Stříbrná řeka 2021, 

která i v roce následujícím bude obsahovat ČLK, VLK a ILŠ. Vůdcem akce je navržen br. Stejskal. 

 

4.2 – VII/9 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekt vzdělávací akce Stříbrná řeka 2021 

v předloženém znění. 

7 pro, 0 proti, 0 se zdržel. 

 

5. Diskuse nad zastupováním kraje v NJ 

 

5.1 Předseda a místopředseda KRJ předali informaci od náčelníků Junáka stran hledání zástupce 

kraje v NJ. K danému tématu proběhla krátká diskuse, z níž nevyplynuly žádné úkoly či významné 

posuny v názoru členů KRJ na danou věc. 

 

6. Různé 

 

6.1 Krajské kolo ZVaS v roce 2021 by mělo pořádat stejné středisko (středisko Lázně Bohdaneč) 

tak, jak tomu bylo v roce 2020. KRJ žádá vedoucího střediska, aby sledoval epidemiologickou 



situaci a informace z ústředí Junáka a rozhodl o konání akce v roce 2021. Termín a informace o 

krajském kole je třeba zveřejnit na https://zavody.skaut.cz/.  

 

Plán na všechna kola závodů (včetně jejich zamýšlených pořadatelů) se o jeden rok posouvá. 

 

6.2 Předseda KRJ vyzval předsedy ORJ a br. Procházku, aby zkontrolovali, zda jsou ve SkautISu 

zadány skutečnosti táborů. 

 

6.3 Předseda KRJ informoval o stavu vyúčtování dotací 2020 a sdělil, že z ústředí nebyla 

poskytnuta žádná informace o očekávané výši dotací na rok 2021. S ohledem na situaci nelze 

očekávat navýšení, spíše setrvalý stav či mírný pokles. 

 

6.4 Předseda KRJ vyzval střediskové vedoucí, resp. předsedy ORJ, aby připravili návrhy na 

udělení Medaile za činovnickou službu. Návrhy se přijímají jen elektronicky (seznam 

navrhovaných, počet let činovnické služby, případně zdůvodnění nebo aktuální vykonávaná 

funkce). 

 

 

 

 

 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje děkuje všem skautům za trpělivost, odvahu a 

nápomocnost při zvládání epidemiologické krize, zachování skautských myšlenek a ideálů, 

jejich převádění do praxe, za podporu potřebným a výkon služby i v nepříznivých 

podmínkách, které nás sužovaly v průběhu roku 2020. 

 

Krajská rada Junáka Pardubického kraje přeje všem sestrám a bratrům požehnané vánoční 

svátky, klid a pohodu v rodinném kruhu. V novém roce 2021 pak všem hodně zdraví! 

 

 

 

                      Zapsal: Jan Stejskal, 23. 12. 2020 

Ověřil: Martin Kroul, 23. 12. 2020 

 

 

https://zavody.skaut.cz/

