
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

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

 
 

ZÁPIS č. IV/8  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 18. 12. 2012                            Zahájení: 16,30   Ukončení: 18,30          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ), Prokop Jícha (zpravodaj VS) od 17:15, Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Ladislava 
Marešová (zpravodajka KD), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim) od 17:00, Eva Vedmochová 
(místopředseda ORJ Svitavy) 
 
OMLUVENI: Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), Petra Sýkorová (členka KRJ) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ: Josef Richter (zástupce zpravodajky KD) 
 
Účast 88 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
KRJ přeje všem hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů v roce 2013! A děkuje za 
všechny pozdravy a přání, které na adresu kanceláře přicházejí. 
 
2. Likvidace střediska Rubín Pardubice (ev.č. 532.01) 
 
2.1  Středisko Rubín se rozhodlo na svém mimořádném sněmu 18. 9. 2012 ukončit svou činnost 
a vstoupilo do likvidace. O této skutečnosti se předseda KRJ dozvěděl až počátkem měsíce 
listopadu.  
 
2.2  Dne 3. 11. 2012 se předseda a místopředseda KRJ setkali se ses. Cachovou, vedoucí 
střediska Rubín Pardubice v likvidaci a dohodli harmonogram nutných úkonů pro řádné 
provedení likvidace. O tomto setkání byl sepsán zápis včetně termínů jednotlivých úkonů. 
Prozatím však žádný z termínů nebyl splněn. 
 
3.3 Následně vedení KRJ (nikoliv od vedení střediska Rubín) získalo informaci, že na lokalitě 
Nemošická stráň se nachází nemovitost ve vlastnictví a užívání střediska Rubín Pardubice, která 
dosud není vyřešena. Předseda a místopředseda KRJ provedli obhlídku na místě a zjistili, že se 
jedná o pevnou, zděnou stavbu označenou jako „Skautský srub“, která není zanesena v Katastru 
nemovitostí, stojí na pozemku ve vlastnictví města Pardubice, nadto v chráněném území. Další 
postup ve věci si vyhradila VRJ a posun celé záležitosti dosud nenastal. 
 
3.4 Z výše uvedené situace je třeba vyvodit preventivní závěr: KRJ vyzývá předsedy ORJ a 
vedoucí přímo podřízených středisek, aby si ověřili řádný stav svých nemovitostí, zda jsou 



zapsány v Katastru nemovitostí se správným vlastníkem. Formu prověrky nechává KRJ na 
rozhodnutí předsedů ORJ (u přímo podřízených středisek o formě rozhodne předseda KRJ).  
 
3. Krajské setkání vedení středisek 2013 
 
3.1  Termín setkání je sobota 9. 2. 2013, místo – Česká Třebová, prostory Ekocentra ČSOP 
Podorlicko. 
 
3.2 Na setkání budou pozváni vedoucí středisek, případně jejich zástupci a zájemci z řad správců 
základen.  
 
Vedoucí středisek budou poučeni o zásadách bezpečnosti skautské činnosti, požárních 
předpisech a dalších předpisech, z jejichž porušení by mohly vyplývat nepříjemné právní 
souvislosti. Dále bude setkání sloužit k vzájemnému setkání, diskusím problémům ve střediscích, 
kraji. Bude umožněna prezentace základen a kluboven, které je možné využít jako táborovou či 
víkendovou základnu. 
 
Předpokládaní lektoři: 
 
Ivo Brzobohatý – Ještěr, správce skautského ekovýchovného centra Kaprálův Mlýn (Brno); 
téma: bezpečnostní předpisy, problematika spravování skautských základen a získávání 
finančních prostředků pro jejich provoz a rekonstrukce 
 
Jan Stejskal – Johan, předseda KRJ, ekonom; téma: zajištění financí pro činnost středisek, 
smluvní vztahy 
 
Tomáš Vítek – Datel, místopředseda KRJ, inspektor České inspekce ŽP; téma: tábory a ochrana 
přírody, lesní zákon a vodní zákon – časté problémy a jak efektivně komunikovat s úřady 
 
Prokop Jícha – Sam, krajský kapitán VS: téma: právní a bezpečnostní minimum při vodáckých 
aktivitách vykonávaných pěšími skauty 
 
3.3 Setkání vedení středisek je bez účastnického poplatku. Program bude zaslán v první polovině 
ledna vedoucím středisek a vedením ORJ. 
 
4. Aktivity okresů 
 
4.1 Předseda KRJ shrnul aktivity, jejichž seznamy obdržel od předsedů okresů. Konstatoval, že 
se shromažďování aktivit minulo zamýšleným účinkem. Zvláště v okresech Svitavy a Chrudim 
se v seznamech neobjevily žádné aktivity, které se mohou stát platformou dalšího fungování 
těchto okresů. 
 
Seznam aktivit je přílohou tohoto zápisu. 
 
4.2 Předseda KRJ vyzývá okresní rady okresů Svitavy a Chrudim, aby se vážně zabývaly svojí 
další existencí a přistupovaly k celé věci aktivně. 
 
5. Registrace 2013 
 
5.1 Krajské registrační kategorie pro rol 2013 byly založeny dne 16. 12. 2012 večer, od této 
chvíle mohou i jednotky podřízené kraji zakládat své registrace. 
 



5.2 Pro zpracování registrace v Pardubickém kraji platí Pokyn k registraci 2013, vydaný 
organizačním zpravodajem VRJ, a to bez dalších doplňků nebo odchylek. Pokyn je možné získat 
ve Spisovně (http://krizovatka.skaut.cz/organizace/dokumenty/spisovna/).  
 
5.3  Zpracovatelem krajské registrace pro rok 2013 a kontaktní osobou je Tomáš Vítek – Datel, 
e-mail: tom.vitek@cmail.cz . 
 
5.4 Termíny odevzdání dat kraji jsou dle výše uvedeného pokynu 31. 1. 2013 pro přímo 
podřízená střediska a 14. 2. 2013 pro okresy. 
 
5.5 K pojmu Rozhodný den, kterým je dle pokynu k registraci 15. leden 2013, KRJ upřesňuje: 

• Rozhodný den, stanovený pokynem k registraci na 15. 1. 2013, je okamžik, ke 
kterému jsou data (údaje), která se odevzdávají, platná. 

• Zadání dat (údajů) ani jejich odevzdání tedy NEMUSÍ být provedeno v rozhodný den 
nebo nejpozději v rozhodný den - může k němu dojít i později (klasicky nejpozději v 
termínu určenému nadřízenou jednotkou). 

• Oddíly, střediska a okresy nemohou odevzdávat a přijímat registrační data před 15. 
lednem, neboť by nebyla záruka, že jsou kompletní 

 
5.6 Odvody registračních poplatků zasílají přímořízená střediska, resp. okresní rady na běžný 
účet kraje do termínů stanovených v pokynu (28. 2., resp. 14. 3. 2013). Variabilním symbolem je 
číslo střediska/okresu. 
 
Upozorňujeme, že kraj zrušil svůj běžný účet vedený v ČSOB a má pouze účet vedený FIO 
bankou! Číslo je uvedeno ve SkautIS (2900232471/2010). 
 
6. Činovnické kroje 
 
6.1  Předseda KRJ uvedl problematiku užívání nově vyráběných činovnických krojů. Ve shodě 
se zkušeností z Jihomoravského kraje konstatoval, že činovnický kroj (oblek) představuje 
důležitý prvek pro reprezentaci Junáka zejména navenek vůči představitelům územní 
samosprávy (představitelé obcí a kraje) a vůči partnerům z jiných organizací, který často nelze 
nahradit klasickou (tedy vlastně „pracovní“) skautskou košilí. Stejně tak je vhodné využívat 
tento činovnický kroj při významnějších příležitostech uvnitř organizace, jako např. předávání a 
přebírání vyznamenání a ocenění, účast na sněmech a jiných významných akcích. Jako takový 
tedy činovnický kroj představuje vlastně „pracovní oděv“ činovníků, na všech úrovních. 
 
6.1 Bez ohledu na výše uvedené však poměrně vysoká pořizovací cena brání většímu rozšíření 
obleku mezi činovníky. S přihlédnutím, že jde o „pracovní oděv“ přispívající ke kvalitě 
reprezentace jménem Junáka, bylo navrženo, že KRJ nabídne pořízení činovnického obleku 
členům KRJ, vedením ORJ a vedoucím středisek (postupně dle velikosti  - počtu členů). 
 
6.2 Předseda ORJ Chrudim br. Šíma se k výše uvedenému návrhu vyjádřil tak, že ze svého 
pohledu nepodporuje pořizování činovnických obleků z prostředků kraje, především proto, že ve 
svém okrese vnímá jako prioritní jiné problémy než způsob odění činovníků. 
 
6.3 – IV/53 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje souhlasí s postupným pořízením činovnických krojů pro 
zájemce - členy KRJ, RK kraje, vedení ORJ a dále postupně pro vedoucí středisek dle počtu 
členů. (7 pro, 1 proti, 0 se zdržel) 
 



6.4 Dámské činovnické kroje dosud nejsou ve výrobě – čeká se na větší množství objednávek, 
poté budou vyrobeny a dodány. 
 
 
7. Zastupování kraje v Náčelnictvu Junáka 
 
7.1 Místopředseda a zástupce kraje v NJ br. Vítek informoval členy KRJ o stěžejní novele Řádu 
pro vzdělávání činovnic a činovníků Junáka – Nové čekatelské zkoušce. Její součástí je mimo 
jiné i povinné ověřování tzv. postojových kompetencí, kdy komise nové ČZ má být schopna 
ověřit, že uchazeč zastává určité postoje a ztotožňuje se s nimi – což je podmínkou udělení 
zkoušky. Dle názoru br. Vítka i řady skautských vzdělavatelů přítomných na NJ (včetně členů 
Metodické skupiny NJ pro vzdělávání) není možné zaručit se za to, že někdo (uchazeč) skutečně 
určitý postoj zastává a dle názoru předsedy RSRJ, předneseného na zasedání NJ, se tímto vytváří 
také právně problematická situace, kdy zkušební komise a pořadatel zkoušek se potvrzením a 
vydáním čekatelského dekretu formálně zaručí za něco, co je zaručit přinejmenším velmi 
problematické, ne-li nemožné. I přes tuto argumentaci NJ tuto novelu schválilo. 
 
7.2 Br. Vítek na základě takto přijatého usnesení dospěl k závěru, že nadále není ochoten podílet 
se a spoluzodpovídat za činnost orgánu, který v naprosto zásadních otázkách, jako je vzdělávání 
nejmladší generace činovníků, rozhoduje jak je výše uvedeno a to navzdory všem předloženým 
faktům, které nebyly nijak vyvráceny, viz zápis z prosincového NJ. 
 
7.3 Br. Tomáš Vítek tedy následně oznámil Krajské radě Junáka Pardubického kraje, že se ke 
dni 18. 12. 2012 vzdává funkce člena Náčelnictva Junáka – zástupce Pardubického kraje. 
Zároveň poděkoval přítomným členům KRJ za dosavadní důvěru, která mu byla poskytnuta při 
jmenování do této funkce a při jejím vykonávání v uplynulých 7 letech. Konstatoval, že mu bylo 
ctí vykonávat tuto činovnickou službu pro Pardubický kraj a tento zároveň reprezentovat. 
 
7.4 Předseda KRJ vyzval přítomné členy KRJ k tomu, aby se pokusili najít nového 
kandidáta na funkci člena NJ – zástupce Pardubického kraje (zájemci nechť se hlásí 
předsedovi KRJ). Místopředseda KRJ současně deklaroval ochotu případným zájemcům podat 
zevrubné informace o tom, co funkce obnáší formou dle vzájemné dohody (e-mailem, osobním 
setkáním apod.). 
 
Předseda KRJ poté vyjádřil jménem celého kraje br. Vítkovi poděkování za mnohaleté 
zastupování Pardubického kraje v Náčelnictvu Junáka, za veškerou práci a nasazení 
v našem vrcholném orgánu a jako výraz úcty a děkování navrhl KRJ usnesení 7.5 - IV/54. 
 
7.5 – IV/54 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky – stříbrný 
stupeň br. Tomáši Vítkovi, středisko Moravská Třebová (7 pro, 0 proti, 1 se zdržel) 
 
Po přijetí usnesení bylo br. Vítkovi předáno schválené vyznamenání. 
 
8. Různé 
 
8.1 Oprava zápisu z minulé KRJ – středisko Česká Třebová – kvalifikovanost 100 %,  středisko 
Ústí nad Orlicí – kvalifikovanost 66 %. 
 
8.2 Krajské setkání Kmene dospělých – informaci podala ses. Marešová, akce byla vydařená, ze 
střediska Slatiňany byla podána informace o fungujícím rodinném skautingu. KRJ má zájem na 
opakování podobné akce a vyzývá k většímu zastoupení klubů dospělých z celého kraje. 



 
8.3 V roce 2015 by přístav Sedmička měl pořádat akci Navigamus (na motivy bitvy u 
Trafalgaru), zájemci jsou již nyní zváni. 
 
8.4  Předseda ORJ Chrudim informoval o úmrtí br. Kabáta, dlouholetého organizátora 
zdravotnických kurzů na okrese Chrudim. 
 
8.5  Místopředsedkyně ORJ Svitavy podala informace o připravovaném rádcovském kurzu, 
členům KRJ poskytla letáky. 
 
8.6 Místopředseda KRJ podal informaci o čerpání příspěvků na vzdělávací akce podle vyhlášky 
2/2012 (doplněno dle stavu k 31. 12. 12) – v letošním roce bylo vyhověno všem žádostem, 
vyplaceny tak byly celkem 4 příspěvky po 500 Kč, a to absolventům ze středisek Choceň, 
Skuteč, Lanškroun a Dolní Dobrouč.  
 
8.7 Zpráva o řešení stížnosti ze střediska Hlinsko. Vedení kraje se setkalo s vedením střediska 
Hlinsko a předsedou tamní RK. Jednáním byly odhaleny komunikační problémy a byly 
diskutovány kroky k nápravě. Předseda KRJ apeluje k aktivnímu hledání cest k řešení z obou 
stran sporu dříve, než se strany sporu budou obracet na nadřízené jednotky, zejména ústředí 
Junáka. 
 
8.8 Zpráva o řešení stížnosti ze střediska Choceň – předseda a místopředseda KRJ navštívili 
osobně v Chocni vedoucího střediska br. Kutlvašra a o záležitosti s ním jednali – přislíbeno bylo, 
že se středisko pokusí najít pro stěžovatelku vhodné uplatnění. Na základě tohoto jednání a do té 
doby shromážděných podkladů vedení KRJ konstatovalo, že sama stěžovatelka se dopustila řady 
pochybení, avšak i některé kroky vedení střediska nebyly zvolené adekvátně.  
Je nutno vnímat, že na členy dosáhnuvší věku 18 let je na místě výchovně působit, nikoliv jen 
formou represí. V současné době se stěžovatelka vrátila k oddílové činnosti, ovšem prozatím 
v pasivní roli. O celé věci bude vedena ještě podrobnější diskuze mezi vedením KRJ, br. 
Nastoupilem a br. Novákem tak, aby i přímo nadřízená jednotka měla co nejpodrobnější 
informace a případně mohla věc dále sledovat. 
 
Zapsal: Tomáš Vítek              Schválil: Jan Stejskal, 2. 1. 2013 



Příloha č. 1 k zápisu z jednání KRJ č. IV/8  
 

PŘEHLED AKCÍ KONANÝCH V KRAJI – 2012/2013 
 
Okres Ústí nad Orlicí 
 
Termín Pořadatel Název Popis / kontakt 
září 2012 Stř. Skály Choceň Afrika Fest již se uskutečnila 
22. 9. 2012 Stř. Žamberk Toulavá bota již se uskutečnila 
20. 10. 2012 Stř. Dolní Dobrouč Závod tříčlenných hlídek ven.mac@seznam.cz 
20.10.2012 Stř. Medvěd Jablonné n. 

Orlicí 
JOTA a JOTI na Suchém 
vrchu 

m.stanglerova@seznam.cz 

3. 11. 2012 Stř. Zubr a Dikobraz 
Lanškroun 

LAVOR – volejbalový 
turnaj pro R&R 

dusanekjiri@gmail.com 

říjen/listopad 2012 Stř. Dolní Dobrouč Skautský ples Dolní 
Dobrouč 

rmikyska@seznam.cz 

16. 11. 2012  Stř. Žamberk Skautský ples Žamberk musilek@cmks.cz 
listopad 2012 Okres Ústí n.O. Setkání hospodářů a 

revizorů 
kratkym@centrum.cz 

leden/únor 2013 Stř. Bílá liška Červená 
Voda 

Skautský ples Červená 
Voda 

severinci@tiscali.cz 

23. 2. 2013 Stř. Javor Česká Třebová Memoriál Břéti Hampla 
v ČT 

http://trojka.e-skaut.cz 

únor/březen 2013 Stř. Zubr a Dikobraz 
Lanškroun 

40 hod. zdravotnický 
kurz 

pro činovníky okresu UO 
dusanekjiri@gmail.com 

únor 2013 Stř. Dolní Dobrouč Uzlařská regata rmikyska@seznam.cz 
květen 2013  Základní kolo SZ13  
červen 2013 Stř. Zubr a Dikobraz 

Lanškroun 
Zdravotní doškolovací 
kurz (8 hod.) 

dusanekjiri@gmail.com 

srpen 2013 Stř. Br. Robina Letohrad Výstup na Králický 
Sněžník 

eduard.novotny@seznam.cz 

 
Okres Svitavy 
 
Termín Pořadatel Název Popis / kontakt 
24. 11. 2012 Stř. Moravská Třebová Tradiční bojová hra jump@patoca.com 
12. 1. 2013 Stř. Moravská Třebová Skautský ples darzi@seznam.cz 
Duben 2013 Stř. Svitavy Setkání pamětníků 

skautingu 
konopacova@atlas.cz 

15. – 17. 3., 24. – 30. 8, 
24. – 27. 10. 2013 

Okres Svitavy Rádcovský kurz 
ČMRK 2013 

demi.ks@seznam.cz 
 

Říjen, listopad 2012 Stř. Litomyšl Zdravotnický kurz 2012 ota.bydzovsky@ltnem.cz 
 

Duben 2013 Střediska okresu  Svitavy Svojsíkův závod – 
okresní kolo 

demi.ks@seznam.cz 
 

Červen 2013 Stř. Moravská Třebová Cyklistická akce „Cesta 
na severozápad“ 

navratil@vsmt.cz 
 

 
Okres Chrudim 
 
Termín Pořadatel Název Popis / kontakt 
8. 2. 2013 Junák Proseč Skautský ples Vít Nádvorník -

608606975 
12. – 14. 4. 2013 Junák Proseč Pramínek-setkání R+R Pavel Vích-721950920 
7. – 9. 6. 2013 Středisko Chrast Svojsíkův závod - kraj Petr „DOLY“ Doležal 

dollyk@seznam.cz 

8. 6. 2012  

 

Středisko  Kameničky Zkratovačka 2. ročník 
okresní soutěže 
roverských kmenů 

Michal Novák 
mich_novak@centrum.cz 



Okres Pardubice 
 
Termín Pořadatel Název Popis / kontakt 
15. 2. 2013 Stř. Přelouč Roverský rozjedz Lukáš Spurný 
Duben nebo květen Stř. Lázně Bohdaneč Okresní kolo SZ Akce i termín bude 

upřesněno 
Březen Stř. Dívčí Pardubice Zdravotnické opáčko pro 

rádce i jiné zájemce 
Petra Sýkorová - Peťura 

 
 


