
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/1  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 24. 2. 2011                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,30          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Novák (člen 
KRJ),  Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), Ladislava 
Marešová (zpravodajka KD), Prokop Jícha (zpravodaj VS) 
 
OMLUVENI: Petra Sýkorová (členka KRJ), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ: Eva Vedmochová (ORJ Svitavy) 
 
Účast 78 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje se na tomto zasedání sešla poprvé v novém složení po 
řádném sněmu dne 22. 1. 2011. 
 

1. Schválení programu a záznam o provedených elektronických hlasováních 

 
1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu 
 
2. Registrace 2011 

 
2.1 Místopředseda KRJ podal stručnou informaci o dosavadním průběhu registrace Pardubického 
kraje pro rok 2011 a seznámil KRJ s tím, že je nutno schválit z pozice nadřízené OJ výjimky 
z kvalifikace, resp. počtu členů v oddílech pro střediska 532.01 Rubín Pardubice a 532.11 
Sezemice. Obě střediska zaslala e-mailem žádost o udělení příslušné výjimky. 
 
2.2 – IV/1  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje uděluje výjimku z kvalifikace pro středisko 532.01 
Rubín – vedoucí 2. oddílu a zástupkyně vedoucí 20. oddílu s podmínkou, že středisko nejpozději 
do 30. 6. 2011 sdělí KRJ opatření, která přijala k vyřešení této situace. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
V případě, že nebude střediskem Rubín naplněna podmínka v usnesení 2.2-IV/1, nebude 
v příštím roce výjimka udělena a na středisko bude uvalena nucená správa. Středisko musí 
prokázat, že kvalitně výchovně působí a pracuje, což se odrazí ve zvýšené kvalifikovanosti 
vedoucích a rostoucí členské základně. 
 
2.3 – IV/2  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje uděluje výjimku pro středisko 532.11 A. Bartoše 
Sezemice – a to z kvalifikace zástupce vedoucí 1.oddílu, počtu mladších členů u oddílu, 
kvalifikace u oddílu kmene dospělých. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 



2.4 Na základě výsledků registrace Junáka – Pardubického kraje se konstatuje, že Pardubický 
kraj má pro rok 2011 celkem 3601 registrovaných členů ve 37 střediscích a 159 oddílech. 

Přehled počtu členů v jednotlivých okresech (v závorce změna oproti roku 2010): Chrudim 1006 
(+12), Pardubice 690 (-13), Ústí nad Orlicí 1357 (-11), Svitavy 548 (+12). Počet členů kraje je 
stejný jako v roce 2010. 
 
2.5 KRJ připomíná nutnost včasného odevzdání hospodářských výkazů ve stanoveném termínu 
dle Pokynu k registraci 2011, tzn. v období mezi 1. 3. a 15. 4. 2011; pro jednotky 

využívajících odkladu pro podání daňového přiznání je stanoven dodatečný termín 10. 7. 
2010.  

 
Připomíná se také povinnost zaplatit odvod registračních poplatků na účet kraje. Do 
zveřejnění zápisu nedošly odvody od střediska Rubín Pardubice, Sedmička Pardubice a 
Sezemice. 
 
2.6 Krajská rada Junáka děkuje všem na registraci zainteresovaným za bezproblémový průběh 
zpracování a předání dat v rámci kraje! 
 
 
3. Dotační vyhláška  

 
3.1 Členům KRJ byl předložen návrh dotační vyhlášky k prostudování. Zásadní změny nebyly 
provedeny, došlo pouze k doplnění požadavku na zaslání fotodokumentace akce coby součásti 
závěrečné zprávy u vybraných projektových dotací. 
 
3.2 – IV/3  
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje Vyhlášku č. 1/2011 k dotačním Pardubického 
kraje. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
Vyhláška byla dne 28. 2. 2011 zaslána ke schválení hospodářskému zpravodaji VRJ. Po jejím 
schválení bude zveřejněna na webových stránkách kraje. 
 
3.3 – IV/4 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje jmenuje dotační komisi podle čl. 36 a 37 Vyhlášky č. 
1/2011 k dotačním Pardubického kraje ve složení: Jan Stejskal, Jiří Novák, Tomáš Vítek, Prokop 
Jícha. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
 
4. Návrhy na vyznamenání 

 
4.1 Krajská rada Junáka Pardubického kraje obdržela celkem 19 návrhů na skautská 
vyznamenání, z toho 15 na Medaili sv. Jiří, 4 na Medaili díků.  
 
4.2 Předseda KRJ připomněl filozofické základy oceňování práce dobrovolníků a zároveň byly 
diskutovány zásady, podle kterých budou návrhy projednávány. Jsou jimi zejména: 

a) vyznamenáváni by měli být zejména činovníci, kteří jsou v činné službě; 
b) navržen na vyznamenání může být ten, u koho byly zaznamenány nadstandardní 

(mimořádné) zásluhy. Jedná se o práci nad rámec své běžné funkce, dlouhodobé úspěšné 
působení; 

c) návrhy na vyznamenání musí být řádně odůvodněny navrhovatelem. V odůvodnění musí 
být jasně vytčeny zejména nadstandardní zásluhy navrhovaného; 

d) navrhovatel je zodpovědný za výběr vhodného druhu a stupně vyznamenání. To musí 
odpovídat významu práce a zásluh navrhovaného.  



 
4.3 Schválené návrhy vyznamenání 
 
IV/5 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile sv. Jiří – bronzový stupeň 
Petře Dušánkové, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/6 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile sv. Jiří – bronzový stupeň 
Ludmile Chadimové, středisko Dolní Újezd. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/7 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Vladimíru Severinovi, středisko Žamberk. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/8 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Jaromíru Šebetkovi, středisko Brandýs nad Orlicí. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/9 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile sv. Jiří – zlatý stupeň Jindře 
Kozákové, středisko Zubr a Dikobraz Lanškroun. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/10 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Ondřeji Štěpánkovi, 
středisko Česká Třebová. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/11 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Jiřímu Kudláčkovi, 
středisko Tangram Luže. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/12 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků Zdeňku Miklasovi 
středisko Tangram Luže. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
4.4 Neschválené návrhy vyznamenání 
 
IV/13 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Marii Venclové, středisko Medvěd Jablonné nad Orlicí – KRJ navrhuje překvalifikovat návrh na 
Medaili díků. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/14 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Dušanu Koblížkovi, středisko Medvěd Jablonné nad Orlicí – KRJ navrhuje po případném 
dopracování návrhu překvalifikovat na Medaili díků. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/15 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Josefu Víchovi, středisko Skály Choceň – KRJ navrhuje překvalifikovat návrh na Medaili Junáka 
- Pardubického kraje. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 



IV/16 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Aleně Novákové, středisko Skály Choceň – KRJ navrhuje překvalifikovat návrh na Medaili 
Junáka - Pardubického kraje. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/17 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Ireně Hakové, středisko Skály Choceň – KRJ navrhuje překvalifikovat návrh na Medaili díků.    
7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/18 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Jiřímu Zedníčkovi, středisko Lejsek Vysoké Mýto – KRJ navrhuje překvalifikovat návrh na 
Medaili díků. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
V odůvodnění návrhu neshledala KRJ dostatečné zásluhy navrhovaných na podpoření 
navrhovatelem uvedeného druhu vyznamenání. Po projednání zásluh navrhovaných se KRJ 
rozhodla ocenit zásluhy jiným druhem vyznamenání. 
 
IV/19 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje ukládá předsedovi KRJ kontaktovat navrhovatele 
neschválených vyznamenání v usneseních IV/13 – IV/18 a seznámit je s návrhem 
přehodnoceného vyznamenání dle jednotlivých usnesení. V případě, že navrhovatel bude 
s návrhem KRJ souhlasit, považují se tato vyznamenání bez dalšího za schválená.  
7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/20 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – stříbrný stupeň 
Vlastě Lichtenberkové, středisko Skály Choceň. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/21 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – zlatý stupeň 
Radboru Brázdovi, středisko Tangram Luže. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/22 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – zlatý stupeň 
Františku Bártovi, středisko Tangram Luže. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/23 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – zlatý stupeň 
Miroslavě Medunové, středisko Tangram Luže. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
IV/24 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje neschvaluje udělení Medaile sv. Jiří – zlatý stupeň 
Aleně Krejsové, středisko Tangram Luže. 7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
Zamítnuté návrhy na vyznamenání nebyly zpracovány řádně. Zásadním nedostatkem bylo 
naprosto nedostatečné zdůvodnění zásluh navrhovaného, což bylo překážkou pro 
překvalifikování na jiný druh vyznamenání. Po komplexním přepracování (doporučuje se 
konzultace s předsedou KRJ) může navrhovatel podat návrhy znovu k projednání. 
 
 



 
 
5. Různé 

 
5.1 KRJ obdržela informaci o nabídce Pozemkového fondu – nákup nemovitosti – bývalé 

hájovny Tarabka v k.ú. Trhová Kamenice (stavba s pozemkem a zahradou,celkem 1522 m2) 
za cenu 360 000 Kč. Ústředí je ochotno částku uhradit s tím, že příslušné středisko by pak 
cenu částečně splácelo – jedná se zejména o to, najít osobu, která se o objekt bude starat. 

 
Zájemci nechť kontaktují br. Ještěra (tel. 724 996 200) 

 
5.2 Projekt „Skautské století“ již probíhá. Byl vytvořen web www.skautskestoleti.cz, na kterém 

je možné prezentovat historii oddílů středisek  (texty, fotografie apod.). KRJ vyzývá 
střediska Pardubického kraje, aby se do projektu zapojila. Zmapovanou historii, fotky, videa 
a další materiál je možné publikovat za pomoci např. roverů na uvedeném webu. Kontakt: 
Marek Baxa – skautskestoleti@skaut.cz  

 
5.3 Projekt „Paměť národa“ – v rámci tohoto projektu jsou zaznamenávány vzpomínky 

pamětníků, významných osobností. Na záznamu těchto vzpomínek se podílejí dobrovolníci, 
např. R&R. 

 
KRJ vyzývá střediska Pardubického kraje, aby se do projektu zapojila a pomohla uchovat 
vzpomínky a svědectví činovníků i pro budoucí generace. Kontakt na www.pametnaroda.cz  

 
5.4 – IV/ 25 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje účetní závěrku kraje za rok 2010.  
7 pro/0 proti /0 se zdržel 
 
5.5  - IV/26 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje potvrzuje platnost usnesení III/8 ze dne 28. 5. 2008 a 
schvaluje prodloužení mandátu br.  Tomáše Vítka – Datla, jakožto zástupce kraje v Náčelnictvu 
Junáka,  na dobu neurčitou.  6 pro/0 proti /1 se zdržel 
 
5.6 V termínu 29. 4. – 1. 5. je pořádána přístavem Sedmička Pardubice akce Skare na Seči, 

členové KRJ jsou zváni jako diváci. Bližší informace na požádání poskytne krajský kapitán 
br. Jícha – Sam. 

 
5.7 – IV/27 záznam elektronického hlasování 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje navrhuje jako pilný návrh br. Jakuba Procházku – 
Citrona, středisko Kompas Brno, jako kandidáta na člena Náčelnictva Junáka pro volby na 
Valném sněmu Junáka v roce 2011 v Kolíně. 7 pro/0 proti /2 se zdržel 
 
 

 

Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: Jan Stejskal, 28. 2. 2011  


