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ZÁPIS č. VI/6  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 17. 12. 2018                          Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Jaroslav B. 
Procházka (člen KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.), Oldřich Pešina (zpravodaj VS) 
 
OMLUVENI: Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Dušánek (člen KRJ), Luděk Strouhal 
(předseda ORJ Svitavy), Jan Korbel (předseda ORJ Chrudim) 
 
HOSTÉ: Vladimír Ráček (RK kraje), Dagmar Štarmanová (tajemnice ORJ Ústí n. O.) 
 
Účast členů KRJ je 56 %, KRJ je usnášeníschopná. 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání. 
 
2. Registrace 2019 
 
2.1 Registrace 2019 se řídí platnou Směrnicí k registraci, kterou je možné nalézt ve spisovně na 
skautské křižovatce. Termíny pro odevzdání registrace jsou tradiční, tj. 31. 1. 2019 pro přímo 
řízené OJ a 14. 2. 2019 pro okresy. 
 
Termíny pro odvody registračních poplatků jsou 28. 2. 2019 pro přímo řízená střediska, a do 
14. 3. 2019 pro okresy. 
 
Termín odevzdání hospodářských výkazů (včetně výkazů účetní závěrky nebo přehledů) do 
15. 4. 2019 pro OJ, které nemají dojednaný odklad podání daňového přiznání. 
 
Pro usnadnění zpracování je nezbytné zapisovat přesněji informace o výjimkách z OŘJ (aby bylo 
zřejmé, že výjimka byla udělena, kdy a kým). Stejně tak za připomenutí stojí, že výjimky z OŘJ 
je třeba udělovat kdykoliv v průběhu roku, když do funkce ve vedení oddílu je uváděn činovník 
bez dostatečné kvalifikace. 
 
2.2 Zpracováním registrace za kraj byl i v tomto roce pověřen místopředseda KRJ br. Vítek.  
 
2.3 Vedoucí střediska Chvaletice požádal o výjimku z kvalifikace požadovanou OŘJ.  
 
2.4 – VI/41 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výjimku z kvalifikace u zástupce vedoucího 
oddílu Jana Verunáče, středisko Chvaletice, pro rok 2019.  
5 pro/0 proti/0 zdržel se 



 
3. Návrhy na vyznamenání 
 
3.1 KRJ byly předloženy návrhy na vyznamenání. KRJ jednotlivé návrhy prodiskutovala a 
konstatovala, že opět odůvodnění některých návrhů není dostatečné, což v konečném důsledku 
může mít vliv na rozhodnutí udělovatele. Opět se připomíná dobrá praxe spočívající 
v konzultacích druhu vyznamenání, ale i odůvodnění s předsedou KRJ. 
 
3.2 – VI/42 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení vyznamenání Medaile Svatého Jiří – 
stříbrný stupeň br. Jiřímu Wasserbauerovi (roč. 1946) ze střediska Lázně Bohdaneč.  
5 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.3 KRJ byl předložen návrh střediska Br. Robina Letohrad na vyznamenání pana Eduarda 
Novotného (roč. 1947) z Letohradu Medailí skautské vděčnosti. Návrh byl projednán a předložen 
schvalovateli návrhu, kterým je Výkonná rada Junáka. 
 
3.4 – VI/43 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení vyznamenání Medaile Díků br. 
Martinu Pavlišovi (roč. 1967) ze střediska Skuteč.  
5 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.5 – VI/44 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení vyznamenání Medaile Díků br. 
Františku Sokolovi (roč. 1958) ze střediska Skuteč.  
5 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
3.6 – VI/45 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení vyznamenání Medaile Junáka – 
Pardubického kraje ses. Dagmar Štěpánkové (roč. 1960) z Moravské Třebové.  
5 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
4. Skautské závody 
 
4.1 KRJ pověřuje středisko Javor Česká Třebová uspořádáním krajského kola Svojsíkova závodu 
v roce 2019. Pověřené středisko je oprávněno svým rozhodnutím ustavit do funkcí velitele 
závodu a hlavního rozhodčího.  
 
4.2 Závod se uskuteční ve dnech 14. – 16. 6. 2019 v lokalitě Na Horách v České Třebové. 
 
5. Vyúčtování dotací 2018  
 
5.1 Kraj obdržel dne 10. 12. 2018 mimořádné navýšení dotace pro OJ cca 92 000 Kč. Tyto 
prostředky byly bez prodlení rozděleny mezi OJ rozhodnutím předsedy KRJ. 
 
5.1 Vyúčtování dotací jsou postupně doručována na adresu KRJ. Větší množství OJ zasílá 
emailem vyúčtování ke kontrole, čímž se předchází chybám a zefektivňuje se celý proces. 
 
 
 
 



6. Různé 
 
6.1 Předseda KRJ předložil k projednání a schválení projekt skautské školy Stříbrná řeka 2019, 
která v roce 2019 otevírá obvyklý trojlístek vzdělávacích akcí (ČLK, VLK a ILŠ).  
 
6.2 – VI/46 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekty vzdělávací akce ČLK, VLK a ILŠ 
Stříbrná řeka 2019 a vůdcem akce navrhuje jmenovat br. Jana Stejskala - Johana.  
5 pro/0 proti/0 zdržel se 
 
6.3 KRJ upozorňuje vedoucí středisek Chvaletice, Přelouč a Dívčí Pardubice, že opět nejsou 
zasílány zápisy ze zasedání SRJ a vyzval k nápravě. 
 
6.4 Na základě Kolínské kauzy vyzval předseda KRJ všechny předsedy ORJ a vedoucí středisek 
bývalého Pardubického okresu, aby zjistili, zda v OJ dochází k souběhu funkcí vedoucího 
střediska, hospodáře, případně člena RK. U takových OJ je mimořádně důležité, aby byla 
zajištěna revizní činnost.  
 
6.5 Předseda KRJ informoval o změně garážování krajského auta. Vzhledem ke znění nájemní 
smlouvy bylo nejvýhodnější, aby nájem realizovala fyzická osoba – předseda KRJ. KRJ byla 
seznámena s důvody a vyjádřila souhlas s refundací nájemného ve 100 % prokázané výše. 
 
6.6 KRJ se ohlédla za Slavnostním setkáním vedoucích činovníků OJ Pardubického kraje 
realizovaného ke oslavě 100. výročí vzniku Čs. republiky. Členové KRJ vyjádřili pozitivní 
pocity z takových setkání a vyzvali k jejich opakování. 
 
6.7 Informace členů KRJ: 

• ses. Marešová průběžně informovala o vybraných bodech projednávaných NJ a dále o 
výsledcích Kmenové porady KD a podpoře vydávání časopisu Magos; 

• br. Procházka informoval o realizaci oprav základny Žumberk a návrhu na pořádání 
Valného sněmu Junáka v roce 2020, který však nebyl podpořen hlasováním SRJ střediska 
Polaris,  

• br. Pešina informoval o aktivitách vodních skautů realizovaných v kraji v roce 2018 a 
plánovaných aktivitách na rok 2019. Informoval také o záměru uspořádat kurz 
Vodáckého minima (kurz je určen zejména pro pěší skauty, kteří do své činnosti zahrnují 
i prvky vodní turistiky). Zájemci nechť informují br. Pešinu (olda.p@centrum.cz). 

 
 

                      Zapsal: Jan Stejskal, 17. 12. 2018 
Ověřil: Lukáš Nastoupil, 18.12.2018 

  


