
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/8  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 17. 2 .2010                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,30          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Junger (člen 
KRJ), Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), Jaroslav Vondra (zpravodaj VS), Josef Richter 
(zpravodaj KD), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim), Ota Müller (předseda ORJ Pardubice v 
likvidaci),  Jiří Dušánek (místopředseda ORJ Ústí n. O.) 
 
OMLUVENI: Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Jiří Novák (člen KRJ)  
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK), Ladislava Marešová (člen RK) 
  
HOSTÉ: Eva Vedmochová (ORJ Svitavy) 
 
Účast 80 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Schválení programu a záznam o provedených elektronických hlasováních 
 

1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu. 

 

1.2 – III/40– elektronické hlasování ukončené dne 29. 1. 2010  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka – Pardubického kraje 
pro Dr. Milana Báču, ředitele Gymnázia Svitavy  (9 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel) 

 

 

2. Registrace 2010 
 

2.1  Místopředseda KRJ informoval přítomné o průběhu a stavu letošní registrace. Oproti 
loňskému roku se vyskytlo pouze minimum komplikací, tyto byly zároveň obratem vyřešeny. 
S výjimkou střediska 532.05 všechny organizační jednotky odevzdaly registrační data ve 
stanoveném termínu. Místopředseda KRJ tímto děkuje všem, kteří se na zpracovávání 
letošní registrace podíleli, za její bezproblémový průběh. 
 
2.2  Žádosti o výjimky z kvalifikačních požadavků předložené KRJ 
 
2.2.1 středisko 532.01 Rubín Pardubice – žádá o výjimku z kvalifikace vedení oddílů 

532.01.002-3 a 532.001.011 a 532.001.020  (VO u oddílu 011 a u všech oddílů i ZVO 
bez vůdcovské zkoušky) 

2.2.2 středisko 532.11 Sezemice – žádá o výjimku z kvalifikace vedení oddílů u ZVO oddílů 
532.11.001 a 532.11.002, a u VO 532.11.004 a u zástupce vedoucího střediska 

 

 

 

 



 

2.2.3 – III/41 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje podle čl. 94 Organizačního řádu Junáka (OŘJ) 
udělení výjimek z požadavků čl. 93 OŘJ, a to pro rok 2010 střediskům 532.01 a 532.11 
v rozsahu uvedeném v bodech 2.2.1 a 2.2.2 tohoto zápisu. (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 

 
2.2.4  
KRJ oceňuje pokrok u střediska Sezemice co se nárůstu členů oproti loňskému roku týká. 
 

2.3 Dosud nevyřešené nesrovnalosti u registrace 2010 
 
2.3.1  
Středisko 532.05 Dr. Emila Holuba Holice – k 17. 2. 2010 nejsou odevzdána registrační data 
střediska, není tedy splněn uloženého rozhodnutím předsedy KRJ č. 4/2009. Místopředseda i 
předseda KRJ komunikovali těsně po vypršení stanoveného termínu odevzdání dat s vedoucím 
střediska br. Mlejnkem, avšak brzká náprava situace nebyla přislíbena (teprve v horizontu dvou 
týdnů). KRJ  v návaznosti na dosud proběhlou komunikaci mezi předsedou a místopředsedou 
KRJ a vedoucím střediska Holice přistoupila k následujícím krokům: 
 
2.3.1.1 – III/42 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje snižuje středisku 532.05 Holice konečnou výši dotace 
pro OJ v roce 2010 o 20 % pro neodevzdání registračních dat v termínu určeném KRJ. Dále se 
konečná výše dotace snižuje o dalších 10 % za každý další uplynulý týden od termínu zasedání 
KRJ, po který nebude registrace řádně přijata.  
(8 pro/ 0 proti/ 1 se zdržel) 

 
2.3.1.2 
Středisko 532.05 Holice  bude předsedou KRJ upozorněno na možnost odmítnutí registrace, 
pokud nebudou data odevzdána k termínu určenému pro odevzdání registrace krajem. 
 
2.3.2 
 
Středisko 532.12 Polaris Pardubice: registraci prozatím nelze ze strany KRJ převzít 
z následujících důvodů: 

- v datech se nacházejí nejasnosti v některých rodných číslech členů – nutno upřesnit,  
- KRJ nebyla požádána o výjimku z kvalifikace oddílu 531.12.001-2 Pars (VO bez 

kvalifikace, ZVO bez kvalifikace) 
 
O výše uvedených nesrovnalostech a nutnosti požádat KRJ o výjimku bylo středisko 532.12 
(zpracovatel registrace a vedoucí střediska) e-mailem informován místopředsedou KRJ dne 
6.2.2010. 
 
3. Diskuze nad změnami v dotační vyhlášce 
 
Vzhledem k tomu, že hospodářský zpravodaj Junáka nevydal Pokyn k dotacím pro rok 2010 
nebylo možné tuto vyhlášku oproti plánovanému programu schválit. Bylo navrženo, aby se 
členové KRJ předběžně vyjádřili ke znění Vyhlášky k dotacím pro OJ Pardubického kraje, která 
platila v roce 2009 a diskutovali o případných změnách. 
 
Po diskusi vyplynuly mj. tyto změny, které budou ve vyhlášce pro rok 2010 zohledněny: 

- nadstavba dotace bude dále rozdělována podle počtu členů do 26 let, 
- dotační titul Náklady okresů bude zrušen bez náhrady, 



- v oprávnění dotační komise budou zanesena explicitní oprávnění o dotaci rozhodnout 
(což zahrnuje krátit její výši, určovat účel čerpání atd.). 

 
Další změny vyplynou ze znění Pokynu k dotacím pro rok 2010. Vyhláška bude diskutována 
elektronicky, případně i tímto způsobem schválena. 
 
4. Vyznamenání 
 
4.1  - III/43 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh střediska Tilia Polička udělení 
Medaile Junáka – Pardubického kraje pro Jaroslava Martinů  (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
4.2 – III/44 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh střediska Tilia Polička udělení 
Medaile Junáka – Pardubického kraje pro Rostislava Koumara (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
4.4 – III/45 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh střediska Tilia Polička udělení 
Medaile Junáka – Pardubického kraje pro Otakara Klepárníka (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
4.5 – III/46 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh střediska Letohrad a okresu Ústí nad 
Orlicí udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň br. Eduardu Novotnému (9 pro/ 0 proti/ 0 se 

zdržel) 
 
4.6 – III/47 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh přístavu Sedmička Pardubice 
Medaili díků pro Davida Ryšavého (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
4.7 – III/48 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh střediska Ležáky Skuteč udělení 
Medaile sv. Jiří – bronzový stupeň: Zdeňce Svěrákové (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
4.8 – III/49 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh střediska Ležáky Skuteč udělení 
Medaile sv. Jiří – bronzový stupeň: Zdeňce Štěrbové (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
4.9 – III/50 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje na návrh střediska Ležáky Skuteč udělení 
Medaile sv. Jiří – bronzový stupeň: Františku  Sokolovi (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
4.10 – III/51 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje mění návrh střediska Ležáky Skuteč na udělení Medaile 
sv. Jiří – bronzový stupeň pro MUDr. Zdeňka Vacka na návrh udělení Medaile sv. Jiří – zlatý 
stupeň a tento návrh schvaluje. (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
5. Krajské kolo ZVaS 2010 
 
5.1  Uskuteční se 5. 6. 2010 na základně Maděra, Telecí u Poličky – zajišť uje středisko 533.03 
Polička; je třeba, aby se pořádající středisko zaregistrovalo k pořadatelství podle pokynů 
ústředního štábu závodů. 



 
6. Sněmy OJ 2010 
 
6.1 Připomíná se, že je nutno hlásit termíny sněmů přímo nadřízených jednotek KRJ. Stačí 
emailové oznámení. 
 
6.2  - III/52 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje stanovuje kvótu pro delegáty na nadcházející krajský 
volební sněm takto: za každých 100 registrovaných členů má OJ právo vyslat 1 zvoleného 
delegáta na krajský volební sněm. (9 pro/ 0 proti/ 0 se zdržel) 
 
 
7. Různé 
 
7.1 ORJ Svitavy ukončila zdravotnický kurz, plánuje se doškolení zdravotníků 8 hodin (pokud se 
nenaplní kvóty z řad zájemců z okresu Svitavy do cca poloviny března, nabídne se toto doškolení 
i zájemcům ze zbytku kraje). V případě zájmu kontaktujte br. Šnobla, předsedu ORJ Svitavy 
(demi.ks@seznam.cz).  
 
7.2 ORJ Ústí nad Orlicí bude mít vlastní doškolovací kurzy zdravotníků. 
 
7.3 Krajský sněm KD se uskuteční 17. 4. 2010, okresní pro okres Pardubice pak 13. 3. 2010. 
 
7.4 V letošním roce je 100. výročí vodního skautingu, přístav Sedmička Pardubice plánuje den 
otevřených dveří; v červnu je plánováno vodácké setkání za účasti vodních skautů z Pardubic, 
České Třebové a Vysokého Mýta. 
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: 21. 2. 2010 Jan Stejskal 


