
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

 Sídlo: Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice 
  
 IČ: 70881383, DIČ: CZ-70881383,   
 bank. spojení: ČSOB Pardubice, č.ú. 208453463/0300 

 
 

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

 
Dne: 22. 5. 2012                            Zahájení: 16,30   Ukončení: 19,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Petra Sýkorová 
(členka KRJ) od 17:00, Prokop Jícha (zpravodaj VS) od 17:00, Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí 
n.O.), Jaroslava Žemličková (místopředseda ORJ Chrudim), Jiří Novák (člen KRJ), Josef Richter 
(zástupce zpravodajky KD) 
 
OMLUVENI: Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim), Karel 
Šnobl (předseda ORJ Svitavy), 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ: --- 
 
Účast 91 %, KRJ je usnášeníschopná. 
 

 
Členové KRJ vzpomenuli na br. Zbyňka Jirouška – Jerryho, bývalého člena KRJ Pardubického 
kraje, člena Náčelnictva Junáka a emeritního vůdce Lesní školy Stříbrná řeka, který dne 5. 5. 
2012 zemřel. Čest jeho památce! 
 
1. Schválení programu  
 
1.1 KRJ schválila program dle předem zaslané pozvánky. 
 
2. Registrace 2012  
 
2.1 Místopředseda KRJ informoval, že zpětná vazba odevzdané registrace ze strany KÚJ odhalila 
negativní trend, který se nepodařilo zjistit při přebírání dat od okresů – a sice hlášení SkautIS 
„Osoba, která je členem této jednotky není pro tento rok registrována (je nutné ji do jednoho 
roku zaregistrovat s kategorií „po termínu“). Tato zpráva znamená, že daný člen nesplnil 
registrační povinnost danou Stanovami Junáka (čl. 22) , avšak členem dále zůstává (dle Stanov 
zaniká členství teprve neregistrováním se či nezaplacením členského příspěvku nejpozději do 
jednoho roku od termínu stanoveného vnitřním předpisem či rozhodnutím – čl. 15 b).  
 
Věc byla konzultována již začátkem roku s organizačním zpravodajem VRJ a danou situaci 
(porušení povinnosti dané Stanovami) je tak nutno řešit, nikoliv tuto hlášku SkautIS akceptovat. 
U členů, kteří se neregistrují, je třeba ověřit, zda mají o členství zájem a pokud nikoliv, členství 
jim ukončit. Pokud zájem mají, je nutno, aby registrační poplatek uhradili a středisko danou věc 
aktivně řešilo. 
 



Výše uvedená situace se týká 38 členů, z toho u 3 již členství zaniklo dle čl. 15 b Stanov, neboť 
se registrovali naposledy v roce 2010. Problém zjištěn u středisek v okresech: 

• CHR: 531.11 Tangram Luže,  
• PCE: 532.04 Chvaletice, 
• UNO: 534.01 Orlice Ústí nad Orlicí, 534.03 Javor Česká Třebová, 534.06 Zubr a 

Dikobraz Lanškroun, 534.12 Dolní Dobrouč, 534.14 Vydří stopa Vysoké Mýto. 
 
 
Místopředseda KRJ v této věci osloví vedoucí dotčených středisek a požádá je o zjednání 
nápravy do termínu 30. 6. 2012. Předsedové ORJ jsou žádáni o spolupráci při řešení těchto 
nedostatků. 
 
Připomíná se, že s dodatečně vybranými registračními příspěvky je třeba naložit stejně jako při 
řádné registraci (odvody odeslat okresu, resp. kraji). Avízo o platbě + jména dodatečně 
registrovaných zašlete na pardubickykraj@seznam.cz.  
 
Doregistrovaní členové se nepočítají do počtu členů, podle kterých dostává OJ letošní dotace. 
Pro příští rok je třeba ten problém vyřešit při řádné registraci! 
 
 
2.2 Hospodářské výkazy – neodevzdal Přístav Sedmička Pardubice (532.07). Bude uplatněna 
sankce podle krajské vyhlášky k dotacím. 
 
 
3. Dotace 
 
3.1 Předseda KRJ informoval o tom, že již byly stanoveny základy dotací pro střediska 
(rozhodnutí bylo zveřejněno na webu kraje). V porovnání s ostatními kraji je Pardubický kraj 
stále na 4. místě. Příkazní smlouvy rozeslány, po jejich doručení budou odeslány peníze. 
 
3.2 Kromě krajského kola ZVaS (10 000 Kč) a provozu okresu Ústí nad Orlicí (15 000 Kč) 
prozatím nebyly KRJ doručeny žádné žádosti o dotace; dále bude z prostředků Junáka – 
Pardubického kraje dotována akce Skautský den na Mladějovské úzkokolejce v září 2012. 
 
3.3 KRJ byla informována o grantech, poskytnutých Pardubickým krajem (15 000 Kč – činnost, 
16 000 Kč ekologická výchova, 16 000 Kč příručka Příroda a paragrafy). Střediska Pardubického 
kraje podala letos menší počet žádostí. 
 
 
4. Krajské kolo ZVaS 2012 
 
4.1 V letošním roce měl KK ZVaS zajišťovat okres Chrudim. Díky souhře nedorozumění to tak 
není a proto v dubnu byla zaslána na okresy výzva jiným pořadatelům. Na výzvu k uspořádání 
KK ZVaS reagovala střediska Dolní Dobrouč a Moravská Třebová. Nakonec se pořádání 
krajského kola ujalo středisko Dolní Dobrouč. KRJ děkuje oběma střediskům za ochotu pomoci 
kraji v nouzi. 
 
4.2 Do budoucna je třeba přijmout opatření, aby se neopakovala podobná nedorozumění, pokud 
jde o pořadatelství. V roce 2013 tak bude krajské kolo závodů zajišťovat okres Chrudim, v roce 
2014 některé středisko bývalého okresu Pardubice. Bude potvrzeno na příštím zasedání KRJ. 
 



4.3 KK ZVaS se koná v Dolní Dobrouči v sobotu 2. 6. 2012. Informace na: www.skaut.cz/zvas/. 
Počet hlídek KK 2012: Ústí nad Orlicí 3 + 3, Chrudim 3 + 3, Svitavy 3 + 2 (+ případně 1 
pořadatelská). 
 
4.4 Díky souběhu termínů s ILŠ Stříbrná řeka zajistí reprezentaci KRJ místopředseda T. Vítek 
(dopoledne) a odpoledne členové KRJ L. Nastoupil a J. Novák. 
 
 
5. Činnost okresů 
 
5.1 V současné době je samostatná činnost okresů velmi sporadická, některé ORJ nemají jasnou 
roli okresů; to má za následek jejich nefunkčnost a pocit nepotřebnosti. S tím souvisí riziko 
zániku současných okresů, což by s sebou přineslo výrazné komplikace (individualizace 
středisek, komplikace v řízení, absence společných akcí, koordinace postupů, zvýšené náklady 
na organizaci atd.). 
 
Role okresů je vnímána v několika rovinách. První je platforma pro setkávání a předávání 
informací, zkušeností, spolupráci. Druhá je prostor pro sdílení dovedností, vzdělávání a výchovu. 
Tyto oblasti nedokáže efektivně a v plné míře zajistit kraj a tedy potřebuje součinnost z úrovně 
okresů, kde se potkávají ti, kteří výchovu bezprostředně v oddílech a střediscích zajišťují. 
 
Pro zajištění uvedeného byla vytipována témata činností, která by měly okresy pro svá střediska 
(a v jejich spolupráci) zajistit. Může jít o jednodenní semináře, víkendové akce či jakékoliv 
formy spolupráce mezi středisky a okresem. Vyloučena není ani meziokresní spolupráce. Témata 
zůstávají na pořadatelích, je možné vybírat z oblastí: výchovné pro různé věkové skupiny, 
hospodářsko-organizační, zdravotnické, rádcovské, ekovýchovné, závody (SZ, ZVaS), akce pro 
skauty/neskauty atd. 
 
Podstatné je, aby na každém okrese (vč. středisek bývalého okresu Pardubice) vznikl seznam 
aktivit s termíny, tématem a stručnou anotací, který bude zveřejněn dopředu a postupně 
aktualizován. 
 
5. 3 – IV/41 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje ukládá předsedům ORJ zajistit (vlastními silami nebo 
prostřednictvím některé ZOJ) v každém školním roce uspořádání alespoň 4 akce okresního 
rozsahu dle výše uvedeného zadání.  
Za střediska bývalého okresu Pardubice za plnění usnesení odpovídá členka KRJ ses. Sýkorová. 
(8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
V souvislosti s plněním tohoto usnesení se předpokládá účast předsedy (místopředsedy) KRJ na 
nejbližším zasedání ORJ, resp. uspořádání setkání s vedoucími středisek bývalého okresu 
Pardubice (v průběhu června t.r.). 
 
5.3 Informace o aktivitách, které okresy uspořádají ve školním roce 2012/2013, obdrží KRJ do 
konce září 2012. 
 
 
6. Různé 
 
6.1 Medaile Pardubického kraje ke 100. výročí českého skautingu – okresy Chrudim a Svitavy 
zatím nemají vyřešeny všechny návrhy, KRJ apeluje na tyto okresy, aby vytipovaly činovníky a 
navrhly toto ocenění. 



 
6.2  Krajský kapitán VS br. Jícha vyzývá okresy a potažmo i střediska, aby mu sdělily svou 
poptávku po Kurzu vodáckého minima.  
 
6.3 Vedení KRJ zvažuje zorganizování celokrajského setkání vedoucích středisek (informační, 
prezentace problémů, společenské setkání) v předpokládaném začátkem listopadu 2012 
v Pardubicích. 
 
6.4 – IV/42 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků br. Jiřímu Jungerovi, stř. 
Polaris Pardubice (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
6.5 – IV/43 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků br. Jiřímu Oborníkovi, 
stř. Polaris Pardubice (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
6.6 – IV/44 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků br. Petru Fialovi, stř. 
Polaris Pardubice (8 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
6.7  Členka KRJ ses. Sýkorová podala zprávu o květnovém setkání vedoucích oddílů 
pardubického okresu – účast prozatím malá, bude svoláno další setkání (3. v pořadí), zatím 2 
rozpracované aktivity – odborky pro vlčata a světlušky, společná výprava středisek Dívčí 
Pardubice a Sezemice. 
 
6.8 Br. Richter: Jamboree OS v prvním červnovém víkendu; tábor OS v posledním červnovém 
týdnu; zpráva o slavnostním otevření Skautského centra Vinice. 
 
6.9 Místopředseda KRJ informoval členy KRJ o připravované novele Řádu pro vzdělávání 
činovnic a činovníků Junáka – a sice zavedení Nové čekatelské zkoušky s kompetenčním 
profilem podobného charakteru jako nová vůdcovská zkouška. Věc bude projednána v 1. čtení na 
červnovém zasedání NJ. Materiál místopředseda KRJ poskytne členům KRJ k dispozici a 
současně prosí o jeho případné rozšíření mezi zainteresované činovníky a uvítá zpětnou vazbu, 
kterou pak přetlumočí v NJ. 
 
Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: Jan Stejskal, 27. 5. 2012 
 
 
Rekapitulace úkolů: 
 
1. vyřešit situaci s neregistrovanými členy 

• Zodpovídají vedoucí středisek: 531.11, 532.04, 534.01, 534.03, 534.06, 534.12, 534.14. 
• Termín: 30. 6. 2012 

 
2. odevzdat řádný hospodářský výkaz za rok 2012  

• Zodpovídá: kapitán přístavu 532.07 
• Termín: ihned 

 
3. zaslat seznam akcí, které budou v následujícím školním roce pořádat okresy  

• Zodpovídá: předseda ORJ (za okr. Pce členka KRJ P. Sýkorová) 
• Termín: 30. 9. 2012  


