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ZÁPIS ZE IV. VOLEBNÍHO SNĚMU JUNÁKA-PARDUBICKÉHO 
KRAJE 
 
Pardubice, 22. ledna 2011 
 
1. Zahájení sněmu – hymna ČR 
 
2. Uvítání  
 
Předseda KRJ br. Stejskal přivítal delegáty sněmu. Jako hosté se sněmu účastnili Pavel Krátký 
a Jiří Charvát, členové okresního výboru Pardubice Českého svazu PTP-VTNP, dále bývalá 
oblastní zpravodajka LŠ Dagmar Bednářová – Šavra a dlouholetý krajský zpravodaj OS Josef 
Richter – Joe. Pro zaneprázdněnost se omluvili členové Výkonné rady Junáka a místonáčelní 
Markéta Řezáčová – Marka. Předseda KRJ přečetl zdravici zaslanou místostarostou Junáka 
Jiřím Navrátilem. 
 
V úvodu sněmu předal předseda KRJ s místopředsedou vyznamenání – Medaili díků ses. Evě 
Vedmochové ze střediska Moravská Třebová za dlouholetou péči o zdravotnické vzdělávání 
v celém kraji a významnou pomoc při přeškolování zdravotníků táborů a br. Jiřímu Dušánkovi, 
místopředsedovi ORJ Ústí n. Orlicí za jeho významný podíl na řízení ORJ největšího okresu 
našeho kraje. 
 
Dále se řízení sněmu ujal místopředseda KRJ Tomáš Vítek. 
 
3. Informace o počtu delegátů 
 
Celkový počet delegátů, jednak zvolených sněmy nižších jednotek a dále delegátů z titulu 
funkce (tzn. členů KRJ a revizní komise kraje) byl pro IV. volební sněm 49. Minimální počet 
přítomných delegátů, nutný pro usnáčeníschopnost sněmu, byl tedy 25. 
 
V době uzavření prezenčních listin bylo přítomno 36 delegátů,  což je 73%.  
 
Bylo tedy konstatováno, že sněm je dle čl. 121 OŘJ usnášeníschopný. 
 
 
4. Jednací řád sněmu a program sněmu 
 
Delegátům byl s předstihem předložen jednací řád sněmu (vyvěšen na webových stránkách 
kraje; rozdán na místě delegátům). 
 
Usnesení 1 
Sněm schvaluje předložený program sněmu. 
 
usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
V souladu se schváleným jednacím řádem sněmu byl dalším bodem jednání program sněmu. 
Ten byl připraven svolavatelem a poskytnut delegátům při podpisu prezenční listiny.  
 
Usnesení 2 
Sněm schvaluje předložený jednací řád sněmu. 
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usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
5. Volba komisí 
 
A. Volební komise 
 
V souladu se schváleným jednacím řádem bylo nutno ještě zvolit volební komisi. Ta podle čl. 
226 má být pětičlenná a KRJ navrhuje 2 členy – navrženými jsou Lukáš Nastoupil a Jiří 
Junger. Vzhledem k nepřítomnosti br. Nastoupila na sněmu (omluven) bylo nutno navrhnout 
z pléna další čtyři členy. 
 
Z pléna byli navrženi další členové volební komise: Luděk Strouhal, Václav Peškar, Prokop 
Jícha, Martina Lorencová.  
 
Usnesení 3 
Sněm zvolil za členy volební komise: Jiřího Jungera, Luďka Strouhala, Václava 
Pekara, Prokopa Jíchu, Martinu Lorencovou. 
 
usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
Volební komise se následně odebrala k poradě za účelem zvolení předsedy ze svého středu; 
předsedou volební komise by zvolen br. Prokop Jícha. 
 
B. Kandidátní komise 
 
V souladu s Organizačním řádem Junáka (OŘJ) jmenovala Krajská rada Junáka dne            
20. 10. 2010 kandidátní komisi ve složení Lukáš Nastoupil, Tomáš Vítek, Martin Šíma, Karel 
Šnobl, Jiří Junger. Kandidátní komise zvolila předsedou komise br. Nastoupila. 
 
6. Zpráva kandidátní komise (I.) 
 
Předseda kandidátní komise br. Nastoupil se sněmu neúčastnil (omluven), zprávu místo něj 
přednesl předsedající sněmu a zároveň člen kandidátní komise br. Vítek;  informoval sněm o 
doručených návrzích na kandidáty.  
 
V řádném termínu byly doručeny návrhy: 
 

 Jan Stejskal, Tomáš Vítek na funkci předsedy/místopředsedy KRJ 
 Petra Sýkorová, Luboš Dařbujan, Jiří Novák na funkci člena KRJ 
 Vladimír Ráček, Petr Funk, Hana Hladíková na funkci člena RK kraje 

 
Návrhy, které byly podány po termínu pro podání řádných návrhů: 
 

 Eva Vedmochová na delegátku Valného sněmu Junáka 2011 
 
Na základě zkušeností z minulého volebního období KRJ podává svým usnesením ze dne 15. 
12. 2010 č. III/72 sněmu návrh, aby sněm volil 2 volené členy KRJ . 
 
 
 
 
Usnesení 4 
Sněm schvaluje, že dle čl. 108 OŘJ  bude volit právě 2 členy KRJ. 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
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Následovalo rozhodnutí sněmu o vyhlášení času pro podání pilných návrhů. V souladu 
s aktuálními podmínkami byl čas stanoven pro pilné návrhy stanoven do 11:00 hod. 
 
Usnesení 5 
Sněm schvaluje lhůtu pro podání pilných návrhů do 11,00 hod. 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
Předsedající sněmu upozornil na vhodnost zvolit najít nejméně jednoho kandidáta na delegáta 
pro Valný sněm Junáka v Kolíně, nejlépe však více, aby byli k dispozici i náhradníci. 
 
7. Zprávy o činnosti KRJ  a revizní komise za uplynulé funkční období 
 
Všichni delegáti sněmu obdrželi současně s pozvánku tištěnou verzi zprávy Krajské rady 
Junáka Pardubického kraje za volební období 2008 – 2010. Elektronická verze této zprávy 
byla vyvěšena na webu Junáka-Pardubického kraje. 
 
K této zprávě přednesli přítomným delegátům bližší komentář předseda KRJ br. Stejskal a 
místopředseda KRJ br. Vítek. 
 
Komentáře ke zprávy o činnosti KRJ za uplynuté funkční období byl podán v tomto pořadí: 
 

 Obecná role Krajské rady Junáka a posun za minulé období – br. Stejskal 
 Finanční záležitosti, rozpočet, dotace a granty – br. Stejskal 
 Oceňování práce činovníků – br. Stejskal 
 Registrace, SkautIS, posuny od minulého období – br. Vítek 
 Akce pořádané krajem – br. Vítek 
 Dlouhodobé projekty kraje (Stříbrná řeka, ekologická výchova, VŠ rovering 

v Pardubicích) – br. Vítek 
 
Zprávu revizní komise kraje následně podal br. Ráček, předseda RK kraje. 
 
 
8. Zpráva kandidátní komise (II.) 
 
Předsedající sněmu předal slovo členu kandidátní komise br. Jungerovi, který se za kandidátní 
komisi ujal přijímání a zpracovávání pilných návrhů, doručených v průběhu sněmu. Bylo 
konstatováno, že byly doručeny pilné návrhy pouze na delegáta Valného sněmu Junáka a to 
Lukáš Skalický, Ladislava Marešová, Vladimíra Loydová, Jaroslav Vondra. Již před zahájením 
sněmu byl doručen pilný návrh ses. Evy Vedmochové na tutéž pozici.  
 
Pilné návrhy byly podány ve všech třech případech až po termínu pro podání řádných návrhů, 
což je odůvodněním v souladu s čl. 234 OŘJ. 
 
Následovalo hlasování o pilných návrzích. 
 
 
 
 
Usnesení 6 
 
Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Evy Vedmochové na delegátku Valného 
sněmu Junáka 2011 
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Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
Usnesení 7 
Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Lukáše Skalického na delegáta Valného 
sněmu Junáka 2011 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
Usnesení 8 
Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Ladislavy Marešové na delegátku Valného 
sněmu Junáka 2011 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
Usnesení 9 
Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Vladimíry Loydové na delegátku Valného 
sněmu Junáka 2011 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
Usnesení 10 
Sněm schvaluje pilný návrh kandidatury Jaroslava Vondry na delegáta Valného 
sněmu Junáka 2011 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
 
Poté doplnil br. Junger zápis z jednání kandidátní komise, předal definitivní verzi kandidátní 
listiny předsedovi volební komise a tím činnosti kandidátní komise skončila. 
 
Poté proběhlo představení kandidátů na členy KRJ. 
 
 
9. Volby nové KRJ, RK kraje a delegátů na VSJ 2011 
 
Předsedající sněmu předal slovo předsedovi volební komise br. Jíchovi, aby se po převzetí 
definitivní kandidátní listiny ujal řízení voleb nové KRJ a RK kraje. Součástí voleb bylo i zvolení 
delegátů na VSJ 2011. 
 
Proběhly volby. 
 
Následovala přestávka. 
 
 
10. Návrhy usnesení sněmu a diskuse k nim 
 
Krajskou radou Junáka byly sněmu předloženy návrhy usnesení k tématům předsněmové 
diskuze. S těmi se mohli delegáti seznámit v průběhu sněmu ve sněmovních materiálech. 
 
Diskuzi řídil předsedající sněmu br. Vítek. 
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Usnesení 11 
Sněm Junáka-Pardubického kraje navrhuje neprojednávat na VSJ témata 
Apolitičnost Junáka a  Název Organizace. 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
 
Usnesení 13 
Sněm Junáka-Pardubického kraje navrhuje, aby VSJ schválil dosavadní kroky 
uskutečněné v rámci projektu „Nový program“ a pověřuje NJ zajištěním dokončení 
Nového programu. 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
V diskuzi k tématu Logo a znak se většina delegátů přiklonila k zachování obojího, přičemž by 
využití jak loga tak znaku a volby příležitostí pro oboje mělo být ponecháno na úvaze členů a 
jednotek Junáka, bez striktních a závazných pravidel. 
 
Usnesení 14 
Sněm Junáka-Pardubického kraje navrhuje, aby souhlasil s používáním současného 
znaku a loga a ponechal způsob jejich využití pro jednotlivé typy příležitostí na 
úvaze členů a jednotek Junáka. 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
V diskuzi k tématu kroje byla shoda delegátů na tom, že prioritní je především zajistit kvalitní 
a dobře nositelný materiál stávajících krojových součástí, zejména košil; případě zajistit 
dámský střih košil. Předsedající k tomuto podotkl, že tato potřeba již je aktuálně vnímána a 
v současné době je v přípravě dámská halenka jako rovnocenná náhrada krojové košile, 
v tomto smyslu již NJ novelizovalo i Krojový řád. 
 
Usnesení 15 
Sněm Junáka-Pardubického kraje navrhuje, aby VSJ pověřil NJ úpravou krojového 
řádu tak, aby umožňoval vytvářet oddílové a střediskové šátky. VSJ dále pověřuje 
NJ vytvořením nové kolekce skautských krojových trik a polokošil. 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
 
Usnesení 16 
Sněm Junáka-Pardubického kraje navrhuje, aby VSJ pověřil NJ úpravou Krojového 
řádu tak, aby v něm byly zapracovány pravidla pro nošení a používání skautského 
kroje. 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
 
Usnesení 17 
Sněm Junáka-Pardubického kraje navrhuje, aby byl do struktury organizace zařazen 
„Rodinný skauting“. 
 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
 
11. Výsledky voleb 
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Volební komise sněmu po sečtení odevzdaných hlasovacích lístků (odevzdáno 36 hlasovacích 
lístků, všechny platné) zkonstatovala ústy předsedy volební komise br. Jíchy následující 
výsledky voleb: 
 

 předsedou KRJ byl zvolen Jan Stejskal; 
 místopředsedou KRJ byl zvolen Tomáš Vítek. 

 
Pro tuto dvojici hlasovalo 35 delegátů. 
 

 členy KRJ byli zvoleni Petra Sýkorová (33 hlasů) a  Jiří Novák (25 hlasů). 
 

Náhradníkem na funkci člena KRJ se stává Luboš Dařbujan (14 hlasů). 
 

 členy RK kraje byli zvoleni Vladimír Ráček (36 hlasů), Petr Funk (34 hlasů), Hana 
Hladíková (33 hlasů). 

 
U kandidátů na delegáta Valného sněmu Junáka předseda volební komise konstatoval, že na 
druhém a třetím místě došlo k rovnosti počtu hlasů (Lukáš Skalický, Ladislava Marešová). 
Podle čl. 210 Organizačního řádu Junáka při rovnosti počtu hlasů rozhodne sněm svým 
usnesením o tom, kdo z kandidátů má přednost. 
 
Navrhovatel kandidáta Lukáše Skalického, br. Eduard Novotný, následně podal sněmu návrh 
usnesení, podle kterého má být dána přednost přítomné kandidátce sestře Marešové. 
 
Usnesení 18 
Sněm Junáka-Pardubického kraje dává přednost kandidátce Ladislavě Marešové na 
pozici delegátky pro Valný sněm Junáka 2011. 
 
32 pro, 1 proti, 3 se zdrželi 
 
Delegátkami Valného sněmu Junáka v Kolíně 2011 byly zvoleny sestry  
 

 Eva Vedmochová (18 hlasů), Ladislava Marešová (14 hlasů). 
 
Náhradníky na pozici delegátů Valného sněmu Junáka 2011 se stávají činovníci v následujícím 
pořadí: Lukáš Skalický (14 hlasů), Vladimíra Loydová (13 hlasů), Jaroslav Vondra (10 hlasů). 
 
Vyhotovením zápisu o činnosti volební komise a proběhlých volbách skončila činnost této 
komise.  
 
 
12. Závěrečná usnesení 
 
Usnesení 19 
Sněm Junáka-Pardubického kraje bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti 
Krajské rady Junáka – Pardubického kraje a revizní komise Junáka-Pardubického 
kraje za uplynulé funkční období. 
 
usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
 
 
 
Usnesení 20 
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Sněm Junáka-Pardubického kraje navrhuje kandidaturu Ing. Jana Stejskala, Ph.D. 
na člena Rozhodčí a smírčí rady Junáka pro volby na Valném sněmu Junáka 2011 
v Kolíně. 
usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
Usnesení 21 
Sněm Junáka-Pardubického kraje schvaluje výsledky voleb do Krajské rady Junáka 
– Pardubického kraje, revizní komise kraje a delegátů Valného sněmu Junáka 2011. 
 
usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
Usnesení 22 
Sněm Junáka-Pardubického kraje souhlasí, že zástupce Junáka-Pardubického kraje 
v NJ v nadcházejícím funkčním období jmenuje KRJ. 
 
usnesení bylo přijato zjevnou většinou 
 
 
13. Závěr a ukončení sněmu 
 
Sněm byl zakončen závěrečným slovem předsedy KRJ br. Stejskala a skautskou hymnou. 
 
Zapsal dne 22. ledna 2011 
 
 
 
 

Mgr. Tomáš Vítek 
 

 
 

Zápis ověřil dne 24. ledna 2011 
 
 
 
 

Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 
 


