
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. III/11  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 15. 12. 2010                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,30          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Junger (člen 
KRJ) – na část jednání, Prokop Jícha (zpravodaj VS), Josef Richter (zástupce zpravodajky KD), 
Jaroslava Žemličková (místopředsedkyně ORJ Chrudim),  Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí 
n.O.), Jiří Novák (člen KRJ), Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), 
 
OMLUVENI: Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim),  Ladislava Marešová (zpravodajka KD) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ: Eva Vedmochová (ORJ Svitavy), Jaroslav Vondra (bývalý zpravodaj VS) 
 
Účast 100 %, KRJ je usnášeníschopná 

 

1. Schválení programu a záznam o provedených elektronických hlasováních 

 
1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu 
1.2 KRJ věnovala tichou vzpomínku památce Ing. Oty Müllera – Nažariho. Čest jeho památce! 
 
Záznam o elektronických hlasováních mezi zasedáními KRJ III/10 a III/11 
 
1.2 – III/71  elektronické hlasování provedeno dne 26. 4. 2010 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Medaile díků pro br. 
Lukáše Nastoupila, předsedu ORJ Ústí nad Orlicí ( 9 pro/ 0 proti / 2 se zdržel) 
 

2. Krajský volební sněm Pardubického kraje 2011 

 
2.1 – III/72   
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje krajskému sněmu, aby počet volených členů 
KRJ byl pro příští volební období stejný jako v období stávajícím, tedy 2 volení členové KRJ.           
(9 pro/ 0 proti / 0 se zdržel) 
 
2.2 – III/73   
Krajská rada Junáka Pardubického kraje zvolila 2 členy volební komise krajského sněmu: Lukáš 
Nastoupil, Jiří Junger. 
(9 pro/ 0 proti / 0 se zdržel) 
 
2.3 Předseda KRJ představil Petru Sýkorovou – Peť uru a navrhl její kandidaturu do nové KRJ na 
funkci volené členky KRJ, přičemž ses. Sýkorová by měla jako náplň své funkce mimo jiné 
komunikaci se středisky bývalého okresu Pardubice a koordinaci jejich činnosti. 
 



2.4 V rámci zasedání KRJ se sešla kandidátní komise krajského sněmu a zvolila svým předsedou 
br. Lukáše Nastoupila. Dále bylo dohodnuto, že o jednotlivých podaných návrzích na kandidáty 
se členové komise budou vzájemně informovat e-mailem; kandidátky podané prostřednictvím 
SkautIS bude potvrzovat předseda komise a v případě technických problémů br. Vítek. 
 
2.5 Dále se KRJ zabývala tématy, které podřízené jednotky prodiskutovaly na svých sněmech a 
mají zájem, aby byla dále diskutována na sněmu krajském: 
 

2.5.1 Střediska pardubického okresu nezaslala nic k projednání. Na jednání KRJ vznesli 
přítomní zástupci střediska Sedmička, br. Vondra a br. Jícha, návrh ke zvážení, zda by 
krajská rada nepodporovala účast na celostátních akcích. Nato předseda KRJ požádal o 
konkrétnější upřesnění: Sedmička upřesnila, že má na mysli účast na vodáckých akcích, na 
které nezískala příspěvky. Br. Šnobl uvedl, že KRJ doposud má ve vyhlášce přesná pravidla, 
na které akce jsou poskytovány příspěvky či dotace. Předseda KRJ tuto diskuzi ukončil s tím, 
že je to věc otevřená k diskuzi pro novou KRJ. 
 
2.5.2 Okres Chrudim nezaslal nic k projednání na krajském sněmu. 
 
2.5.3 Okres Svitavy nezaslal nic k projednání na krajském sněmu. 
 
2.5.4 Okres Ústí nad Orlicí se věnoval na svém okresním sněmu podrobně tématům 
předsněmovní diskuze. Následně byla tato témata postoupena k diskuzi plénu KRJ a 
výsledkem je toto usnesení: 
 

2.5 – III/74   
Krajská rada Junáka Pardubického kraje  
- navrhuje krajskému sněmu neprojednávat téma Apolitičnost na VSJ; 
- navrhuje krajskému sněmu neprojednávat téma Název na VSJ, neboť  stávající stav považuje 

za vyhovující; 
- navrhuje krajskému sněmu projednat téma Kroj na VSJ; 
- navrhuje krajskému sněmu projednat téma Logo a znak na VSJ, neboť  stávající stav jejich 

používání považuje za nejasný; 
- navrhuje krajskému sněmu projednat téma Nový program; 
- navrhuje krajskému sněmu projednat téma Hodnocení kvality. 
 
(9 pro/ 0 proti / 0 se zdržel) 
 
2.6 Kandidáti na delegáta Valného sněmu Junáka za kraj – krajský sněm může zvolit celkem dva 
delegáty přímo, na tuto pozici je nutno řádným způsobem kandidovat, optimálně prostřednictvím 
SkautIS. 
 
 
3. Plnění dotačních kritérií krajem – odezva na výzvu z minulého zasedání KRJ 

 
3.1 KRJ požádala v zápise č. III/10 ze dne 20. 10. 2010 střediska, která mají kvalifikováno méně 
než 85 % vedení oddílů informaci, jakým způsobem chtějí či plánují tuto situaci pro příští rok 
řešit. 
 
3.2 KRJ ve výše uvedené věci obdržela následující reakce: 
 
- střediska Chrudim, Chrast, Hlinsko, Heřmanův Městec: na KRJ nebyl doručen žádný materiál, 
dle ses. Žemličkové však věc byla projednána na některé z ORJ a výsledek je uveden v zápise, 
okres Chrudim dodá podklady dodatečně 



 
 
 
- střediska Svitavy, Litomyšl, Dolní Újezd – v průběhu letošního roku byly doplněny potřebné 
kvalifikace; 
 
- Rubín Pardubice – 2 lidi pojedou na ČLK, následně složí VZ, Sezemice – bez reakce (ze zápisu 
ze sněmu vyplývá, že 2 členové uvedení vedení oddílů musí doplnit kvalifikaci), Lázně 
Bohdaneč, Holice – reagovali, avšak zatím bez konkrétního příslibu; 
 
- Brandýs nad Orlicí: přihlášeni 3 lidi na VK, Orlice Ústí nad Orlicí: bude dořešeno. 
 
4. Různé 

 
4.1 – III/75 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje projekty ČLK, VLK a ILŠ Stříbrná řeka pro 
rok 2011 a navrhuje jmenovat br. Stejskala vůdcem těchto vzdělávacích akcí.  
(8 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 

4.2 Předseda KRJ byl účasten jednání okresního výboru PTP – VTP Českého svazu PTP, který 
se rozhodl předat do péče skautstva péči o památní desku na budově býv. Okresního úřadu 
v Pardubicích, kterou nechali zřídit na památku Dr. Milady Horákové. Konkrétní podobu 
závazku dohodne předseda KRJ s okresním výborem PTP. Na důkaz vděčnosti připravuje 
Okresní výbor PTP předání pamětní stuhy na prapor kraje. 
 
KRJ se vyjádřila, že jde o čestný závazek, který ráda přijímá. 
 

4.2 – III/76 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Pardubického kraje členům 
okresního výboru Českého svazu PTP – VTP Pardubice - Pavel Krátký, předseda okresního 
klubu, JUDr. Miroslav Jaroušek, Vladimír Ráček st., Jan Kadlec, Ing. Josef Jičínský, Jiří 
Charvát, Milan Panoch, Jaroslav Liska, Ing. Vladimír Syrový. 
 
(9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
 
 

Zapsal: Tomáš Vítek               Schválil: Jan Stejskal, 3. 1. 2011 


