
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/2  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 9. 6. 2011                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ),  Petra Sýkorová (členka KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Prokop Jícha 
(zpravodaj VS), Eva Vedmochová (místopředseda ORJ Svitavy), Martin Šíma (předseda ORJ 
Chrudim) 
 
OMLUVENI: Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
Účast  90 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
 
1. Schválení programu a záznam o provedených elektronických hlasováních 
 
1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu 
 
2. Registrace 2011 – hospodářské výkazy 
 
2.1 Letošní registrace byla co se týče průběhu a zpracování bez problémů, data byla odevzdána 
v požadovaných termínech. 
 
KRJ děkuje za bezvadnou práci a spolupráci všem zpracovatelům registrace! 
 
2.2 KRJ upozorňuje, že nutno průběžně sledovat (i po odevzdání dat) kontaktní údaje členů i 
jednotek (kvůli časopisům apod.), což je zodpovědnost vedoucích jednotek a administrátorů 
jednotek. To stejné platí i o aktuálnosti obsazených funkcí, doručovací adrese, běžném účtu 
střediska, telefonních a mailových kontaktech. SkautIS slouží nyní jako základní zdroj pro 
všechny, kteří potřebují nějakou informaci či kontakt. 
 
2.3 Hospodářské výkazy – prozatím neodevzdalo středisko Slatiňany, schválen odklad; středisko 
Holice – neodevzdáno, budou kráceny dotace z nadstavby; středisko Sezemice – nemá funkční 
účet a nepodařilo se převést základ dotace. Informován vedoucí střediska Sezemice a věc řeší a 
bude informovat předsedu KRJ. 
 
 
3. Změna Hospodářského řádu Junáka 
 
3.1 V souvislosti se změnou Hospodářského řádu Junáka, schválenou na 59. zasedání NJ 
v květnu 2011 (změna čl. 5.4 ohledně ručení jednotek za své závazky) byl znovu projednáno 
usnesení o schválení realizace projektu financovaného z EU střediskem Polaris Pardubice. 
 



Původně projednáno usnesením č. 2.5 – III/54. 
Vzhledem k tomu, že čisté jmění Junáka – Pardubického kraje není vyšší než plánovaná výše 
závazku střediska Polaris, schválila KRJ toto usnesení:  
 
3.2 – IV/1 
KRJ ukládá statutárnímu orgánu střediska Polaris Pardubice, aby v souladu se zněním bodu 5.4 
čl. 5 Hospodářského řádu Junáka požádal Výkonnou radu o souhlas s přijetím závazku z titulu 
řešeného projektu Skautské centrum Vinice. 
Termín: do konce června 2011  
(8 pro /0 proti/0 se zdržel) 
 
 
4. Oslavy 100 let českého skautingu 
 
4.1 Zapojení se do oslav 100. výročí českého skautingu KRJ považuje za vynikající a žádoucí 
příležitost zejména pro prezentaci Junáka a skautingu obecně a dále pro vzájemné se setkání 
skautů v rámci Pardubického kraje. 
 
4.2 K oslavám je možné připojit se několika způsoby  - viz projekt ústředí „100 let českého 
skautingu“ – přišel v balíčku. 
 
4.3 KRJ předpokládá, že v průběhu října 2011 uspořádá „Týden oslav 100. výročí“ – pásmo 
několika akcí, zatím předpoklad: beseda o historii dívčího skautingu, beseda s pamětníky PTP,  
hra městem v Pardubicích, autorské čtení br. Kratochvíla - Orka, slavnostní zasedání KRJ 
(rozšířené). 
 
4.4 KRJ vyzývá střediska a okresy, aby se k tomuto připojila vlastními akcemi – ať už 
připravenými zvlášť pro tuto příležitost nebo modifikovanými tradičními akcemi, přičemž by 
bylo vhodné o těchto akcích informovat ostatní střediska v kraji a nabídnout možnost účasti 
 
Zapojení středisek může být formou: 

- besedy, promítání 
- soutěžní odpoledne 
- výstava 
- slavnostní setkání činovníků 
- vydání pamětního listu, sborníku atd. 

 
Informaci o pořádaných akcích v rámci kraje posílejte na pardubickykraj@seznam.cz. Bude 
zveřejněno na webových stránkách a vydán leták s přehledem, který zašleme ostatním jednotkám 
v kraji. 
 
4.5 KRJ schvaluje prodloužení termínu uzávěrky projektů (zejména pro začlenění aktivit ke 100. 
výročí skautingu) do 15. 9. 2011. Projekty se musí primárně týkat oslav 100. výročí a k 
financování budou vybrány pouze ty nejlepší, neboť finanční prostředky jsou omezené. 
 
4.6 Junák – Pardubický kraj vytvoří ke 100. výročí českého skautingu krajskou pamětní medaili, 
kterou bude možné ocenit při této mimořádné příležitosti zásluhy o rozvoj skautingu aktivní 
činovníky ve střediscích, okresech a kraji. Předseda KRJ, který je podle schválené vyhlášky pro 
vyznamenání udělovatelem pamětní medaile, předpokládá udělení max. 150 medailí v kraji. 
Vzhledem k významu výročí, ke kterému je medaile vydána, bude doprovozena i stužkou.  
 
Grafický návrh na pamětní medaili zpracoval akademický sochař Michal Vitanovský. 



4.7 Návrhy na udělení krajské medaile ke 100. výročí českého skautingu je třeba podat do 
15. 9. 2011, elektronicky na adresu pardubickykraj@seznam.cz za použití běžného 
formuláře (viz krajský web). 
 
Předseda KRJ žádá, aby byl respektován tento instanční postup návrhu této pamětní medaile: 

a) vedoucí oddílů, zástupce a dospělé členy bez funkce navrhuje příslušná středisková rada, 
b) členy střediskových rad navrhuje okresní rada, 
c) členy okresních rad navrhují členové KRJ. 

 
Tento postup nemusí být bezpodmínečně dodržen v případě souběhu funkcí u jednotlivých 
činovníků. Cílem tohoto postupu je zajistit, aby návrhy podával ten orgán, který má nejlepší 
přehled o činnosti a aktuálních zásluhách navrhovaného.  
 
4.8  Spoluúčast kraje na nákladech medaile bude 50 %, zbytek uhradí navrhovatel. 
 
4.9 Stále probíhá projekt Skautské století, www.skautskestoleti.cz. KRJ vyzývá střediska, oddíly 
kraje, aby se zapojily a zaslali zpracovatelům webu svoji historii. Jde o unikátní šanci podílet se 
na největší kronice skautingu v českých zemích. 
 
5. Různé 
 
5.1 ORJ Chrudim informovala o špatné situaci ve středisku Nasavrky – uvažuje se o jejich 
neregistrování pod okresem, popř, sloučení / zrušení; situace bude dále sledována a další postup 
rozhodnut v průběhu září 2011 
 
5.2 Junák – Královéhradecký kraj se podílí na pořádání CVVZ 2011 (Celostátní velké výměny 
zkušeností) a žádá jednotky Pardubického kraje o nabídku lektorů pro programy. Akce se 
uskuteční v termínu 16. – 20. 11. 2011. Jedná se o tradiční akci, kde se setkávají členové vedení 
oddílů ze všech organizací dětí a mládeže v ČR, web: www.cvvz.cz , kde je možno jak se 
přihlásit jako účastník, tak najít kontakt pro nabídku lektorování. 
 
Pokud tedy některý z činovníků kraje má dovednosti nebo znalosti, se kterými by se chtěl 
podělit, ať kontaktuje přímo pořadatele. Účast činovníků středisek z kraje na této akci je více než 
vítána. 
 

5.3 Junák – Pardubický kraj ve spolupráci s Královehrádeckým krajem uspořádá v listopadu 
2011 čekatelský kurz pro uchazeče ve věkové kategorii 20 let a výše, kdy jim bude 
přizpůsobena forma přípravy (s těžištěm v e-learningu) a následně budou uspořádány jednodenní 
zkoušky v lednu 2012. Střediska sdělí zájem svých členů do 1. října 2011 na mail 
pardubickykraj@seznam.cz (nebo přes předsedy svých okresních rad). 
 
5.4 Kvalifikační kurz pro vedení klubů OS se bude konat v termínu 24. 6. – 2. 7. 2011 v Pařezské 
Lhotě, podrobnější informace podá ses. Marešová na e-mailu  lad.maresova@seznam.cz 
 
5.5 Dne 21. 6. 2011 v 17 hod. se uskuteční pod vedením členky KRJ ses. Sýkorové setkání 
pardubických středisek v Domečku, které by mělo položit základy další spolupráce středisek 
okresu Pardubice. Účast vedoucích středisek bývalého pardubického okresu je více než vítána. 
Setkání se zúčastní i vedení kraje. 
 
5.6 Na začátku května pořádalo středisko Sedmička akci Skare, zástupci z Pardubického kraje se 
umístil na předních místech, podrobné informace lze najít v Kapitánské poště 
 
5.7 ORJ Ústí nad Orlicí navrhuje, aby se vytvořil adresář – seznam dostupných tábořišť 
k pronájmu v rámci kraje; Střediska, která mají zájem nabídnout svoji základu k pronájmu,  



nechť sdělí potřebné informace (základní údaje – název, lokalita, kontaktní osoba, příp. foto, 
webový odkaz na vlastní stránky, nájemné za noc) předsedovi KRJ. Seznam tábořišť pak bude 
postupně zveřejňován na webu kraje 
 
5.8. Eva Vedmochová nabízí uspořádání zdravotnického kurzu na podzim 2011, jednalo by se o 
3 víkendy - kurz by byl akreditovaný a konal by se pravděpodobně ve Svitavách; zájemci dají 
vědět ses. Vedmochové do 15. 9. 2011 (tel. 731 527 056) 
 
5.9 – Tábory 2011: zatím žádné středisko výslovně nenahlásilo, že nebude mít tábor. Předseda a 
místopředseda KRJ navštíví některé tábory. 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek              Schválil: 13. 6. 2011 Jan Stejskal 

 

 

 

 

Úkoly vyplývající z tohoto zápisu: 
 
středisko Slatiňany   do 30. 6. doplní hospodářský výkaz do SkautIS 
středisko Holice   do 30. 6. doplní hospodářský výkaz do SkautIS 
středisko Sezemice   ihned nahlásí informaci o svém běžném účtu 
 
ved. střediska  Polaris Pardubice do 30. 6. požádá o souhlas se závazkem Výkonnou radu J. 
 
všechna střediska, okresy  do. 15. 9. mohou poslat žádost o podporu akce ke 100. 

výročí 
 
 do 15. 9. mohou poslat návrhy na ocenění činovníků 

pamětní medailí k výročí 100. skautingu 
 
 do 15. 9. nahlásí zájemce o zdravotnický kurz ses. 

Vedmochové 
 
  do 1. 10. nahlásí zájemce pro absolvenci čekatelského kurzu 

a ČZ ve věkové kategorii 20+ 
 
  se zapojí do projektu www.skautskestoleti.cz 
 
 se zapojí do akce Celková velká výměna zkušeností 
 
 
 
 
 
   


