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ZÁPIS č. VI/3  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 19. 12. 2017                          Zahájení: 17,00   Ukončení: 18,30          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Oldřich Pešina 
(zpravodaj VS), Jan Korbel (předseda ORJ Chrudim), Jiří Dušánek (člen KRJ), Luděk Strouhal 
(předseda ORJ Svitavy), Josef Richter (zástupce zpravodajky KD) 
 
OMLUVENI: Jaroslav B. Procházka (člen KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.), 
Ladislava Marešová (zpravodajka KD) 
 
HOSTÉ: Vladimír Ráček (RK kraje), Dagmar Štarmanová, tajemnice ORJ Ústí n. O. 
 
Účast 77 % se zástupci, KRJ je usnášeníschopná 
 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila upravený program jednání. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1 Ústředí Junáka navýšilo objem poskytnuté dotace pro OJ cca o 120 tisíc Kč. Předseda KRJ 
navrhl, aby prostředky rozdělila na základě žádostí dotační komise kraje. Primárně mají být 
prostředky poskytnuty na odstranění havárií (závadných stavů), v druhé řadě budou posuzována 
odůvodnění žadatelů. 
 
2.2 – VI/14 
KRJ schvaluje způsob rozdělení mimořádného navýšení dotací pro OJ v roce 2017 dle 
předloženého návrhu.  
8 pro/0 proti/1 zdržel se, hlasování dokončeno dne 10. 10. 2017  
 
3. Registrace 2018 
 
3.1 Krajské registrační kategorie již byly vytvořeny ke dni stanovenému Směrnicí k registraci 
pro rok 2018. Termíny odevzdávání registračních dat včetně odvodů členských příspěvků platí 
v kraji pro přímo podřízená střediska i pro okresy shodně dle Směrnice k registraci pro rok 2018, 
tj.: 

 přímo řízená střediska odevzdají kraji registraci do 31. 1. 2018 a 
 okresy do 14. 2. 2018. 

 
3.2 Případné dotazy či problémy v registraci 2018 za kraj řeší br. Tomáš Vítek 
(tom.vitek@cmail.cz).  
 



3.3 Středisko Chvaletice požádalo o výjimku z kvalifikačních požadavků pro zástupce vedoucího 
oddílu br. Jana Verunáče. K podané žádosti proběhla rozsáhlá rozprava o tom, zda je výjimka 
odůvodnitelná a má být schválena (odůvodnění v žádosti bylo nedostatečné, chybí perspektiva 
k doplnění kvalifikace). Diskutovány byly různé aspekty udělení/neudělení výjimky a jejich 
případné dopady na fungování střediska Chvaletice. 
 
3.4 – VI/15 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výjimku z kvalifikace u zástupce vedoucího 
oddílu Jana Verunáče, středisko Chvaletice, pro rok 2018.  
4 pro/3 proti/0 zdržel se 
 
4. Krajské kolo ZVaS v roce 2018  
 
4.1 Na základě žádosti vedoucího střediska Javor Česká Třebová byla projednána změna 
pořadatele krajského kola ZVaS v roce 2018. Změny se dějí kvůli plánovaným oslavám výročí 
vzniku střediska Javor Česká Třebová v roce 2019, se kterými bude krajské kolo SZ 2019 
spojeno. 
 
4.2 KRJ souhlasí se změnou pořadatele a proto pověřuje středisko Tilia Polička, ve spolupráci se 
střediskem Smrček Svitavy, pořadatelstvím krajského kola ZVaS v roce 2018. Termín závodu 
byl stanoven na 9. – 10. 6. 2018 na skautské základně Maděra v Telecí u Poličky. 
 
4.3 KRJ ustanovuje br. Reného Habrmana velitelem závodu a br. Antonína Bence hlavním 
rozhodčím závodu. 
 
4.4 KRJ dává pořadatelům ke zvážení použití klíče č. 3 (viz pravidla ZVaS18) tak, aby byl 
zohledněn počet postupujících a zúčastněných hlídek v jednotlivých základních kolech. 
 
5. Vyúčtování dotací v roce 2017 a změna v roce 2018 
 
5.1 Předseda KRJ stručně zhodnotil situaci ve vyúčtování dotací pro OJ v roce 2017 a poděkoval 
všem, kteří se zasadili o hladký průběh vyúčtování. Ke dni zasedání KRJ byly vyúčtovány 
všechny prostředky. 
 
5.2 MŠMT v roce 2018 provede změnu ve stanovení výše dotace pro Junák. Změny se týkají 
rozdělení do kapitol provozních dotací a dotací na akce. Bude nezbytné dopředu nahlásit 
plánovanou výši dotace, která bude čerpána na akce. Od této částky se bude možné odchýlit jen o 
+/- 10 %. Ústředí Junáka pravidla upraví ve Směrnici k dotacím pro rok 2019 a na to bude 
reagovat i krajská dotační vyhláška v roce 2018. KRJ na svém dalším zasedání bude diskutovat, 
jak zajistit informace o potřebě dotací pro financování akcí v souladu s novými pravidly. 
Předsedové ORJ a br. Procházka byli požádáni, aby projednali s podřízenými OJ tuto změnu a 
zjistili zájem1 o dotování akcí v roce 2018. 
 
6. Různé 
 
6.1 I v roce 2018 bude tým skautské školy Stříbrná řeka pořádat ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka. 
Jedná se o jubilejní 20. ročník.  
 

                                                
1 Jedná se o dotování akcí, o nichž rozhodne středisko a bude je financovat z přidělených dotací na provoz OJ v roce 
2018. Nejde o novou situaci, tato pravidla platí již víc jak 10 let. Žádost nesměřuje na projektové žádosti o podporu 
pořádání regionálních akcí (viz dotační vyhláška).  



6.2 – VI/16 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekty vzdělávací akce ČLK, VLK a ILŠ 
Stříbrná řeka 2018 a vůdcem akce navrhuje jmenovat br. Jana Stejskala - Johana.  
7 pro/0 proti/0 zdržel se 
 
6.3 Předseda KRJ informoval, že některá přímo řízená střediska býv. okresu Pardubice opět 
neplní svoji povinnost, tj. zasílat zápisy ze střediskových rad na vědomí předsedovi KRJ. Jedná 
se konkrétně o střediska Chvaletice, Přelouč a Dívčí Pardubice. Předseda KRJ žádá vedoucí 
jmenovaných střediska o urychlenou nápravu. Neplnění této povinnosti bude sankcionováno 
snížením dotace pro OJ v roce 2018. 
 
6.4 Br. Stejskal představil plánovaný koncept dalšího ročníku akce Skautský den na Mladějovské 
úzkorozchodce, který je plánován na rok 2018. Předpokládá se zapojení starších skautů či 
mladších roverů vybraných oddílů z kraje. Pro tyto účastníky by byl připraven speciální program 
ve spolupráci s provozovatelem Mladějovské úzkorozchodné dráhy a účastníci by se podíleli na 
přípravě programu pro mladší věkové kategorie. Do budoucna budeme uvažovat o dalších 
vhodných formátech a lokalitách pro podobné akce.  
 
6.5 V roce 2017 byla uspořádána Kapka – kurz vodáckého minima. V roce 2018 se neplánuje. 
 
6.6 Předseda KRJ vyzval předsedy ORJ, aby předložili návrhy na udělení Medaile za 
činovnickou službu. 
 
 
 
 
 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje přeje všem lidem dobré vůle pevné zdraví, štěstí a 
životní pohodu v celém roce 2018! 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek           Schválil: Jan Stejskal, 27. 12. 2017 


