
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
Pardubický kraj 

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

 
 

ZÁPIS č. V/2  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 24. 09. 2014                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 18,45          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.) Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Oldřich 
Pešina (zpravodaj VS), Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Jan Korbel (předseda ORJ 
Chrudim) 
 
OMLUVENI: Petra Sýkorová (členka KRJ) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
 
HOSTÉ: Josef Richter (emeritní zpravodaj KD KRJ) 
 
Účast 88 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila program jednání dle předem zaslaného návrhu. 
 
2. Záznam o elektronických hlasováních 
 
2.1-V/5 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky - bronzový 
stupeň br. Martinu Hovorkovi z Brna. 
(schváleno 7 pro/0 proti /1 se zdrželi, 17. 7. 2014) 
 
2.2-V/6 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky -  bronzový 
stupeň br. Jakubu Procházkovi z Brna. 
(schváleno 7 pro/0 proti /1 se zdrželi, 17. 7. 2014) 
 
3. Vyhodnocení letních táborů 2014 
 
3.1 V letošním roce předseda s místopředsedou KRJ navštívili několik letních táborů pořádaných 
středisky Pardubického kraje, a to zejména lokality a střediska v minulých letech nenavštívené.   
Nedostatky v obecné kvalitě byly shledány spíše jednotlivě, především v případech, kdy tábor 
vede mladší a méně zkušený vedoucí.  
 
3.2 Doporučuje se předsedům okresů, aby věnovali pozornost přípravě zejména mladších 
vedoucích táborů. Tábor s nejzávažnějšími nedostatky bude konzultován s vedoucí příslušného 
střediska s cílem přispět k tomu, aby se podobné chyby již neopakovaly. 



3.3 Předsedové okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy letos z časových důvodů kontroly táborů 
neprováděli, předseda okresu Chrudim se účastnil jedné kontroly s předsedou KRJ. 
 
3.4 Br. Nastoupil navrhuje, že ORJ Ústí nad Orlicí může v příštím roce provést kontrolu na 
území svého okresu na základě požadavku jiných okresů, jejichž střediska zde mají své tábory. 
 
4. Pozemky k táboření 
 
4.1 Předseda KRJ informoval o aktuální situaci ohledně získávání vhodných pozemků pro 
táboření. Nepodařilo se bohužel získat pozemek střediska Šestka Pardubice v Bartošovicích 
v Orlických horách (byl vydražen za příliš vysokou cenu, nad rámec možností Junáka).  
 
4.2 Obhlídky potenciálně vhodných pozemků průběžně probíhají. Předseda KRJ navštívil 
v srpnu 2014 potenciálně vhodné pozemky nedaleko Sněžného (okres Rychnov nad Kněžnou). 
 
4.3 Bylo požádáno o pozemek vhodný pro táboření u Nosálova v okrese Mělník ve 
Středočeském kraji o rozloze cca 2921 m2 za cenu cca 33 000 Kč.  Zde platí, že pozemek získá 
první zájemce, a to za cenu stanovenou znalcem. V případě, že kraj pozemek získá do 
vlastnictví, nabídne jej zájemcům k táboření (primárně z Pardubického kraje, dále pak ostatním 
zájemcům). 
 
4.4 Pokud má některá organizační jednotka potřebu získání pozemku, nechť kontaktuje KRJ se 
specifikací svého požadavku a finančních možností. KRJ zprostředkuje kontakt s br. 
Brzobohatým - Ještěrem, který se pokusí požadovaný pozemek vyhledat. 
 
4.5 Pro účely nákupu pozemků je prozatím využíván zůstatek cca 50 000 Kč po likvidovaném 
středisku Rubín Pardubice. Ústředí Junáka stále přispívá 30 % z pořizovací ceny pozemku 
(kompletní informace http://krizovatka.skaut.cz/organizace/ucetnictvi/fond-nemovitosti-junaka/). 
 
5. Stanovení výše odvodu registračního příspěvku 2015 
 
5.1 Po krátké diskuzi bylo rozhodnuto o ponechání odvodu registračního příspěvku pro kraj ve 
stejné výši jako v loňském roce.  Nepadl žádný návrh jak pro navýšení, tak pro snížení. 
 
5.2-V/7 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výši odvodu registračního příspěvku pro kraj 
pro rok 2015 ve výši 30 Kč/člen. 
(schváleno 8 pro/0 proti /0 se zdrželi) 
 
6. Plnění dotačních kritérií 
 
6.1 Pardubický kraj v roce 2014 je na 4. místě v plnění dotačních kritérií. Dotace je 
1 211 000 Kč, po navýšení 1 310 000 Kč. 
 
6.2 Členové KRJ obdrželi tabulku s přehledem plnění kritérií. Předseda KRJ okomentoval 
výsledky, podstatné informace jsou tyto: 
 

• dlouhodobý pokles mladších členů lze vysledovat u středisek Nasavrky (CR), Tilia 
Polička (SY) a Moravská Třebová (SY). Pokles členské základny mladších členů byl 
zaznamenán i ve střediscích: Kameničky, Lázně Bohdaneč, Dolní Újezd, Dolní Dobrouč. 
Pod 45 členů mají střediska Chrudim, Chvaletice, Lejsek Vysoké Mýto, Vydří stopa 
Vysoké Mýto, což může být hraniční počet pro fungování.  



• průměrná délka členství je nejnižší ve středisku Nasavrky (CR) a Brandýs nad Orlicí 
(UO). Minimum pro přiznání dotace v tomto kritériu, stanovené ústředím, je 3,4 roku. 
Pod touto hranicí je 12 středisek kraje. Nelepšími středisky v tomto kritériu je Dolní 
Dobrouč a Moravská Třebová; 

• v hodnocení oddílů dle počtu mladších členů je minimální hranice stanovená ústředím 1,2 
bodu (1 bod = oddíl s nejméně 13 členy, 2 body s 19 členy, resp. 3 body za víc jak 25 
členů). V kraji získaly méně než jeden bod střediska Nasavrky, Heřmanův Městec, Luže 
a jeden bod pak střediska Chrudim, Hlinsko, Chvaletice, Sedmička Pardubice, Sezemice, 
Choceň a Vydří stopa V. Mýto; 

• kvalifikovanost vedení oddílů se výrazně zhoršila. U střediska Slatiňany (CR) je to 40 %, 
u středisek Hlinsko a Kameničky 50 %, dále z okresu CR nemají plnou kvalifikaci 
střediska Skuteč a Chrast.  Plná kvalifikace není v okrese PA u středisek Chvaletice a 
Holice. Plná kvalifikace není u středisek SY: Svitavy, Polička a Moravská Třebová. 
Z okresu UO jde o střediska Ústí nad Orlicí a Červená Voda. 

 
Po souhrnném hodnocení jednotlivých středisek bylo zjištěno, že velmi výrazně podprůměrné 
hodnoty jednotlivých kritérií byly zaznamenány u těchto středisek: 

• CHR: Nasavrky, Kameničky; 
• PA: Chvaletice; 
• SY: Svitavy, Polička, Moravská Třebová; 
• UO: Ústí nad Orlicí, Vydří stopa Vysoké Mýto. 

6.3 KRJ žádá předsedy okresů, aby do konce října 2014 ověřili u výše jmenovaných středisek 
situaci ohledně kvalifikace a zjistili, jak jsou nedostatky v kvalifikaci řešeny (i s ohledem na 
budoucí výjimky z registrace).  
 
6.4 Vedoucí středisek zodpovídají za doplnění kvalifikací do SkautIS (nejméně k rozhodnému 
dni). V případě opakování problémů budou střediska bez aktualizovaných informací o kvalifikaci 
ve SkautIS penalizována snížením dotací. 
 
6.5 Výsledky plnění dotačních kritérii jsou vhodným materiálem pro diskuzi o fungování a 
problémech středisek v rámci okresů.  
 
7. Navýšení/snížení dotace pro OJ 
 
7.1 Kraj obdržel od ústředí navýšení dotace 99 000 Kč. KRJ vyjádřila souhlas s tím, že vhodné 
rozdělit tyto prostředky ve větších částkách spíše na střediska, která realizují nějakou 
nadstandardní aktivitu nebo která řeší nějakou havarijní situaci, na kterou nemají prostředky, 
případně spolupracují s krajem na různých akcích. 
 
7.2 KRJ vyzývá střediska, která mají potřebu dle výše uvedeného, aby kontaktovali KRJ se svým 
požadavkem nejpozději do 15. 10. 2014. Stačí emailem stručně popsat, na co budou peníze 
využity a uvést částku. 
 
7.3-V/8 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje souhlasí s tím, že o rozdělení mimořádného navýšení 
dotace pro OJ v roce 2014 rozhodne dotační komise kraje. 
(schváleno 8 pro/0 proti /0 se zdrželi) 
 
7.4 Některá z přímo podřízených středisek dlouhodobě, resp. trvale neplní povinnost zasílání 
zápisů ze střediskových rad na vědomí KRJ. Jsou jimi: Chvaletice, Sedmička Pardubice, Dívčí 
Pardubice a Polaris Pardubice. 



 
7.5 Vzhledem k tomu, že tato povinnost je opakovaně, resp. dlouhodobě připomínána a není 
dlouhodobě plněna, rozhodl předseda KRJ na základě oprávnění z vyhlášky č. 1/2014 a po 
předchozím projednání v KRJ o snížení výše nadstavby dotace těmto střediskům o 20 %. 
V případě opakování neplnění této povinnosti bude v příštím roce přistoupeno k významnějšímu 
krácení celé výše dotace. 
 
8. Různé 
 
8.1 – V/9 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka-Pardubického kraje 
Lubomíru Fiedlerovi z Letohradu.  
(8 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
8.2 – V/10 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky - bronzový 
stupeň Jaroslavu Chládkovi z Hradce Králové.  
(8 pro/0 proti /0 se zdržel) 
 
8.3 Středisko Letohrad a okres Chrudim pořádají čekatelský kurz a zkoušky. Pro podmínky, 
termíny a informace o přihlášení kontaktujte:  

• Eduarda Novotného, vedoucího střediska br. Robina Letohrad – 
eduard.novotny@seznam.cz 

• Petru Popelkovou, zpravodajka pro vzdělávání ORJ Chrudim – popelka@skaut.cz.  

8.4 Na základě úkolu z minulého zasedání KRJ informovali zpravodajové o situaci ve svých 
resortech: 

• Br. Pešina, krajský zpravodaj vodních skautů informoval o tom, že se uskutečnilo krajské 
setkání vodních skautů. Kvalifikační požadavky vedoucích oddílů splňují vedoucí a 
zástupci. Situaci bude i nadále sledovat a meziročně vyhodnocovat. 

• Ses. Marešová, krajská zpravodajka kmene dospělých informovala o tom, že většina 
klubů má ve vedení činovníka s patřičnou kvalifikací. U zbylých třech je její získání 
problematické, neboť neexistuje ústředím daná náplň kurzu, kde by ji mohli získat. 
Aktivity klubů jsou zpravodajkou monitorovány, plánuje se uskutečnit každoroční setkání 
(letošní podzim, Maděra). 

8.5 Br. Pešina informoval o tom, že v příštím roce se uskuteční akce Navigamus a dále krajské 
setkání vodních skautů. Současně se dotázal, zda by bylo možné získat pro tyto akce finanční 
podporu od kraje. Předseda KRJ k tomu sdělil, že rozhodovat o podpoře akcí je možné v souladu 
s krajskou dotační vyhláškou a to na základě předem podaného projektu. Obecně upozornil na to, 
že kraj podporuje především akce, které jsou přínosem pro kraj jako takový a je tedy nutno dbát 
na to, aby cílovou skupinou nebyli pouze vodní skauti, kterých je v Pardubickém kraji poměrně 
málo, ale aby taková akce oslovila a byla přístupná i „nevodákům“. Zároveň připomněl, že 
celostátní akce jsou podporovány z prostředků ústředí Junáka. 
 
8.6 Místopředseda KRJ informoval o dlouhodobě neuspokojivé situaci ohledně roverských 
projektů a jejich přínosu pro rovering v kraji.  
 
Projekt letošní akce MOOT 2013 (středisko Holice) musel být po zásadních připomínkách 
přepracován, což předkladateli trvalo téměř 3 měsíce a stihl to těsně před termínem. Přesto nešlo 
o projekt dostatečně přesvědčivý co do formy a obsahu. Dotační komise nakonec schválila akci 



podporu pouze částečnou. Podle posledních informací (zápis ze SRJ ze začátku září) je však na 
tuto akci, která měla být regionální, přihlášeno pouze 13 zájemců. 
 
Minulé dva projekty byly rovněž problematické kvality se špatnou či žádnou zpětnou vazbou 
(závěrečná zpráva MOOT 2010 je pouze na 1 stranu, s obecnými formulacemi, závěrečná zpráva 
akce Roverský rozjezd 2013 nebyla ani po komunikaci s organizátory vůbec dohledána). 
 
Obecně dle místopředsedy KRJ není viditelný konkrétní přínos akcí na rozvoj roveringu 
v Pardubickém kraji uskutečněných v posledních letech. Jsou-li tyto akce podporovány 
z prostředků kraje, měl by být jak z projektu, tak z výsledků zřetelný přínos pro kraj. 
Dlouhodobě se nedaří zpracovávat kvalitní projekty těchto akcí jak po stránce struktury, tak 
zejména obsahu. Stávající autoři projektů k tomuto patrně postrádají kompetence a činovníci, 
kteří tyto kompetence a zkušenosti mají a v kraji nepochybně jsou, tyto projekty nyní nerealizují. 
Místopředseda KRJ připraví na příští zasedání materiál. Obsahem materiálu bude konkrétnější 
zadání pro roverské projekty, které by měly být v budoucnu z prostředků kraje podporovány. 
 
8.7 Br. Nastoupil a Novák předali návrh úpravy obsahu rádcovských kurzů podporovaných 
z prostředků kraje. Materiál bude dále zpracován a projednán příštím zasedání KRJ. 
 
8.8 KRJ děkuje střediskům br. Robina Letohrad a Moravská Třebová za pomoc při zajištění akce 
Skautský den na Mladějovské úzkorozchodce, která se uskutečnila 21. září 2014. Akce se 
zúčastnilo téměř 300 dětí a asi 100 doprovodů a organizátorů.  
 
 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek            Schválil: Jan Stejskal, 2014-10-02 
 
 
 


