
JUNÁK – ČESKÝ SKAUT, 
Pardubický kraj, z.s. 

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

 
 

ZÁPIS č. VI/5  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA       
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 25. 9. 2018                          Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Dušánek (člen 
KRJ), Luděk Strouhal (předseda ORJ Svitavy), Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Jaroslav B. 
Procházka (člen KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n. O.), Martin Pavliš (první 
místopředseda ORJ Chrudim) 
 
OMLUVENI: Oldřich Pešina (zpravodaj VS), Jan Korbel (předseda ORJ Chrudim) 
 
HOSTÉ: Vladimír Ráček (RK kraje), Dagmar Štarmanová (tajemnice ORJ Ústí n. O.) 
 
Účast členů KRJ je 89 %, KRJ je usnášeníschopná. 
 
1. Schválení programu  
 
KRJ schválila upravený program jednání. 
 
2. Hodnocení plnění dotačních kritérií 
 
2.1 Pardubický kraj si v roce 2018 zachoval své dobré umístění v hodnocení jednotlivých krajů 
ČR dle dotačních kritérií. Pardubický kraj na základě bodových kritérií získal 991 875 Kč jako 
základ dotace a 531 553 Kč coby nadstavbu. Podle výše nadstavby jsme druhým nejlépe 
hodnoceným krajem dle výkonových kritérií (získali jsme 8,87 % z alokovaného objemu 
prostředků). 
 
Oproti roku 2017 došlo k pohoršení v kritériích A (Nárůst počtu mladších členů) a C 
(Kvalifikace vedení oddílů). 
 
3.2 K jednotlivým kritériím podrobněji: 
 
Kritérium A – meziroční změna počtu řádně registrovaných mladších členů (váha 30 %) 

 výsledek za kraj: +2,8 (mladší), +2,76 (celkem) 
 výsledky za okresy: CHR +0,16 (ml.), +1,99 (celk.), meziroční pokles cca o 5 %; SY 

+1,3 (ml.), +0,29 (celk.), meziroční pokles cca 4 %; UO +0,84 (ml.), +0,99 (celk.), 
meziroční pokles o cca 0,2 %, PCE +8,67 (ml.), +7,25 (celk.) 

 střediska s nejlepším výsledkem: Sedmička Pardubice (+23,08 ml.), Polaris Pardubice 
(+22,83 ml.) 

 střediska s nejhoršími výsledky: Luže (-32,69 ml.), Polička (-16,67 ml.) 

Kritérium B – průměrná délka členství odcházejících mladších členů (váha 30 %) 
 výsledek za kraj: 4,035, vloni 3,835 



 výsledky za okresy: CHR 4,16 (meziroční růst), SY 3,36 (meziroční pokles), UO 4,085 
(meziroční růst), PCE 4,244 

 střediska s nejlepším výsledkem: Dolní Dobrouč (6,636), Dívčí Pardubice (5,778), 
Slatiňany (5,625) 

 střediska s nejhoršími výsledky: Šestka Pardubice (2,5), Heřmanův Městec a Žamberk 
(2,75) 

Kritérium C – kvalifikovanost vedoucích a zástupců oddílů (váha 20 %) 
 výsledek za kraj: 93,98 %, vloni 95,37 % 
 výsledky za okresy: CHR 86,54 (meziroční pokles), SY 93,33 (meziroční pokles), UO 

96,25 (beze změny), PCE 97,22 (beze změny) 
 střediska s nekvalifikovanými OV: Chvaletice (75 %), Chrudim (83 %), Slatiňany 

(88 %), Nasavrky (25 %!!!), Heřmanův Městec (75 %), Polička (75 %), Moravská 
Třebová (88 %), Choceň (75 %), Dolní Dobrouč (75 %) 

KRJ vyzývá vedení středisek a okresů v kraji, aby věnovala zvýšenou pozornost 
kvalifikovanosti vedoucích oddílů, a to s patřičným strategickým výhledem do budoucna. 
Zároveň apeluje na členy, aby kvalifikaci zadávali do skautISu včas. 
 
Kritérium D – poměr děťodnů táborů k počtu dětí (váha 10 %) 

 výsledek za kraj: 10,15; vloni 9,87 
 výsledky za okresy: CHR 9,76 (meziroční růst), SY 8,26 (meziroční pokles), UO 10,03 

(beze změny), PCE 11,00  
 střediska s nejlepším výsledkem: Polaris Pardubice (19,19), Ústí nad Orlicí (15,96), 

Červená Voda (13,70) 

Kritérium E – hodnocení oddílů podle počtu mladších členů (váha 10 %) 
 výsledek za kraj: 2,18; vloni 2,06 
 výsledky za okresy: CHR 2,04 (meziroční růst), SY 2,53 (meziroční růst), UO 2,2 

(meziroční růst), PCE 2,1 
 střediska s nejlepšími výsledky: Holice, Dívčí Pardubice, Svitavy a Dolní Újezd (3,0)  

 
3. Registrační odvod na rok 2019 
 
3.1 Předseda KRJ navrhl výši registračního odvodu pro kraj na rok 2019 neměnit. Výdaje kraje 
jsou hrazeny především z dotací a registračních odvodů v plné míře. 
 
3.2 – VI/38 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje výši odvodu registračního poplatku pro kraj 
na rok 2019 ve výši 30 Kč/člen.  
8 pro/ 0 proti / 0 se zdržel.  
 
4. Skautské závody 
 
4.1 Krajská rada Junáka Pardubického kraje děkuje střediskům Polička a Svitavy za 
uspořádání kvalitního a účastníky dobře hodnoceného krajského kola ZVaS 2017 na 
Maděře. 
 



4.2 Br. Dušánek apeluje na budoucí pořadatele, aby respektovali pravidla závodů. Tedy aby 
řádně a v předepsaných termínech zveřejňovali potřebné informace na webu závodů a dodržovali 
ustanovení pravidel ohledně doprovodů hlídek (v případě vlčat a světlušek). Stejně tak se 
připomíná, že dotace na uspořádání KK není automaticky přidělena usnesením o pověření 
k pořádání KK. I zde je třeba postupovat podle ustanovení krajské dotační vyhlášky. 
 
4.3 KRJ pověřuje uspořádáním krajského kola Svojsíkova závodu v roce 2019 středisko Javor 
Česká Třebová. 
 
4.4 Přehled pořadatelů KK i s výhledem do budoucna je tento: 
 
Rok Závod Pořádající středisko Místo Okres 
2010 ZVaS Polička Maděra SY 
2011 Svojsíkův závod Letohrad Ráj UO 
2012 ZVaS Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč UO 
2013 Svojsíkův závod Chrast Chrast CHR 
2014 ZVaS Přelouč Semín PA 
2015 Svojsíkův závod Moravská Třebová Vysoké Pole SY 
2016 ZVaS Dívčí Pardubice Pardubice PA 
2017 Svojsíkův závod Chrast Chrast CHR 
2018 ZVaS Polička Maděra SY 
2019 Svojsíkův závod Česká Třebová  UO 
2020 ZVaS   PA 
2021 Svojsíkův závod   CHR 
2022 ZVaS   SY 
 
5. Slavnostní setkání vedoucích činovníků OJ Pardubického kraje k 100. výročí vzniku 
ČSR 
 
5.1 Krajská rada Junáka uspořádá k uctění 100. výročí vzniku ČSR slavnostní setkání vedoucích 
činovníků OJ Pardubického kraje. Setkání se uskuteční v neděli 21. října 2018 od 14 hod. v sídle 
Pardubického kraje (Kašparův sál, Komenského nám 120, Pardubice) a pozvání obdrželi všichni 
vedoucí a zástupci vedoucích středisek, předsedové a místopředsedové okresních rad, dále 
členové KRJ a RK kraje. Mezi pozvanými nechybí ani emeritní předsedové okresních rad, 
emeritní členové KRJ a vzácné osobnosti skautingu v Pardubickém kraji. 
 
Program akce je uveden v pozvánce, z pozvaných hostů promluví br. Daniel Vychodil – Simba a 
br. Lubor Šušlík – Bill a předseda KRJ br. Stejskal. 
 
5.2 Akce je koncipována zejména jako prostor pro setkání činovníků umožňující diskusi o 
aktuálních tématech. 
 
6. Dotace 
 
6.1 Předseda KRJ konstatoval, že jsou stále střediska, která nesplnila povinnosti umožňující 
uvolnění dotačních prostředků na rok 2018. Tyto povinnosti je třeba splnit nejpozději do konce 
října 2018. Poté budou prostředky přerozděleny jiným OJ. 
 
6.2 KRJ byla doručena žádost o poskytnutí dotace okresu Chrudim. První projekt byl dotační 
komisi doručen v červnu 2018, projednán dotační komisí kraje a následně vrácen předkladateli 
k přepracování. Upravený projekt (s původní žádostí o 23 000 Kč) byl doručen KRJ dne 17. 9. 



2018. K dnešnímu dni byly již některé akce dotovány z prostředků okresu Chrudim, nyní je tak 
žádána dotace ve výši 16 000 Kč. 
 
Vzhledem k tomu, že dotační projekt byl předložen po termínu a poskytnutí dotačních prostředků 
je možné pouze z rezervy na výdaje KRJ, dal předseda KRJ hlasovat o tom, zda KRJ přikáže 
tento projekt dotační komisi k projednání.  
 
6.3 – VI/39 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje ukládá dotační komisi kraje, aby projednala projekt 
okresu Chrudim a rozhodla o udělení/neudělení dotační podpory.  
5 pro/ 2 proti / 1 se zdržel.  
 
6.4 Předseda KRJ připomenul, že se blíží termín vyúčtování dotací pro rok 2018. Je žádoucí, aby 
vyúčtování byla zaslána na pardubickykraj@seznam.cz mailem ke kontrole a teprve následně 
podepsaná verze na adresu KRJ. 
 
7. Různé 
 
7.1 Předseda KRJ obdržel z EO KÚJ instanční postup pro EO a pro kraje, podle kterých mají být 
kontrolována vyúčtování dotací. Členové KRJ byli s těmito postupy seznámeni a mohou být 
postoupeny hospodářům OJ v kraji. 
 
7.2 Předseda KRJ stručně informoval o hospodářských problémech na Kolínsku. KRJ 
diskutovala o preventivních krocích, které by znemožnily podobné problémy. KRJ doporučuje 
vedením OJ zvážit pojištění odpovědných činovníků za škodu vyplývající z hospodářských 
operací (typicky pro vedoucí OJ a zástupce, revizní komise, hospodáře). 
 
7.3 Jmenování nového starosty Junáka – zasedání NJ 3. 11. 2018 
Předseda KRJ seznámil členy KRJ s připravovanou volbou starosty Junáka na základě 
vyhlášeného výběrového řízení, a to na nadcházejícím zasedání Náčelnictva dne 3. 11. 2018. 
Zároveň předseda KRJ předestřel, že Pardubický kraj nemá zástupce v NJ a tudíž se na této 
volbě nemůže podílet. Seznámil dále KRJ s návrhem náčelníka a náčelní jmenovat člena NJ za 
Pardubický kraj „ad hoc“ právě pro zasedání NJ s volbou starosty.  
 
Členové KRJ byli vyzváni k vyjádření názoru, zda má být pro tuto příležitost člen NJ za 
Pardubický kraj jmenován (a současně bylo připomenuto, že existuje možnost jmenování člena 
NJ za Pardubický kraj i na neurčito, byl-li by zájemce). 
 
V následující diskuzi zazněla shoda na tom, že pokud Pardubický kraj dlouhodobě nemá svého 
zástupce v NJ, nebylo by poctivé ani vhodné, aby byl člen NJ za kraj jmenován příležitostně bez 
kontinuity s dlouhodobou činností NJ. Z diskuze vyplynulo následující usnesení: 
 
7.4 – VI/40 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje si nepřeje jmenovat člena NJ za Pardubický kraj pro 
listopadové zasedání NJ spojené s volbou nového starosty Junáka. 
(7 pro / 0 proti /1 se zdržel) 
 
7.5 KRJ děkuje týmu pořadatelů akce Skautský den na Mladějovské úzkorozchodce, 
zejména pak Dagmar Štarmanové, Janu a Vojtěchu Šalounovým.  
 
Upravený koncept se osvědčil, pro příště budiž zvážena i možnost jiné lokality. 
 



7.6 Pozvánky od členů KRJ: 
 24. 11. 18 – hra „Bojovka“ v Moravské Třebové, informace u br. Strouhala 
 9. 3. 19 – skautský ples pořádaný střediskem Polaris Pardubice 
 22. – 24. 3. 19 – doškolovací zdravotnický kurz, pořádá br. Procházka, informace u něj 
 23. 3. 19 – Seminář ELŠ ve Skutči 
 30. 3. 19 – okresní kolo SZ pro býv. Pardubický okres (pořádá středisko Polaris 

Pardubice) 
 27. 4. 19 – Alko  
 11. 5. 19 – okresní kolo SZ pro okres UO (pořádá středisko Lanškroun) 

 
                      Zapsal: Jan Stejskal, 1. 10. 2018 

Ověřil: Lukáš Nastoupil, 2.10.2018 
  


