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ZÁPIS Z VII. VOLEBNÍHO SNĚMU JUNÁKA - PARDUBICKÉHO KRAJE 
 
Pardubice, 18. ledna 2020 
Kašparův sál, Krajský úřad Pardubického kraje, budova C, Komenského nám. 125 

 
1. Zahájení sněmu – skautská hymna (10,00 hod.) 
 
Zamyšlení (br. Simba) 
 
2. Uvítání  
 
Předseda KRJ br. Stejskal přivítal delegáty sněmu a hosty. Sněmu byli účastni tito hosté: 

• zpravodaj VRJ pro organizaci a ICT br. Ondřej Peřina – Jerry 

• zpravodaj pro vzdělávání br. Filip Hlavinka - Mukoki 

• místonáčelní KD ses. Ladislava Marešová – Želva, 

• emeritní zpravodaj VS br. Jaroslav Vondra – Děda, emeritní zpravodaj OS br. Josef 

Richter – Joe, emeritní krajský kapitán br. Prokop Jícha – Sam 

• br. Lubor Šušlík, nositel ŘSV, br. Dagmar Stoická, br. Jaroslav Chládek, nositel ŘZS 

Předsedajícím sněmu byl br. Jan Stejskal. 
 
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 VII. volební sněm 55.  
 
Přítomno při zahájení sněmu bylo 44 delegátů, což je 80 %, do konce sněmu pak 44 
delegátů, což je 80 %.  
 
Bylo konstatováno, že sněm je dle čl. 134 Organizačního řádu Junáka (dále jen OŘJ) 
usnášeníschopný a zůstal tak po celou dobu svého trvání. 
 
4. Jednací řád sněmu a program sněmu 
 
Delegátům byl s předstihem předložen Jednací řád sněmu. Br. Vychodil předložil pozměňující 
návrh, aby v čl. 11 řádu byla vypuštěna povinnost podávat návrhy sněmu písemně. Žádný 
z delegátů nepředložil jiný návrh na jeho úpravu. 
 
Usnesení 1 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje jednací řád sněmu s navrženou úpravou 
čl. 11. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
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V souladu se schváleným jednacím řádem sněmu byl dalším bodem jednání program sněmu. 
Ten byl připraven svolavatelem a poskytnut delegátům jako součást předsněmovních 
materiálů. Žádný z delegátů nepředložil návrh na jeho úpravu. 
 
Usnesení 2 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje předložený program sněmu. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
5. Volba komisí 
 
A. Volební komise 
 
V souladu se schváleným jednacím řádem a OŘJ bylo nutné zvolit volební komisi. Ta podle čl. 
226 OŘJ je pětičlenným orgánem, svolavatel sněmu (KRJ) navrhuje usnesením V/27 její 2 
členy – navrženými byli Martin Kroul a Miroslav Křesťan.  
 
Z pléna sněmu byli navrženi další členové volební komise: Dagmar Štarmanová, Klára 
Sotonová, Luděk Demel. 
 
Usnesení 3 
Sněm Junáka, Pardubického kraje volí za členy své volební komise následující 
činovníky: Martin Kroul, Miroslav Křesťan, Dagmar Štarmanová, Klára Sotonová, 
Luděk Demel. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Volební komise se následně odebrala k poradě za účelem zvolení předsedy ze svého středu; 
předsedou volební komise byl zvolen br. Martin Kroul. 
 
B. Kandidátní komise 
 
V souladu s OŘJ jmenovala Krajská rada Junáka dne 23. 9. 2019 usnesením VI/53 kandidátní 
komisi ve složení Jiří Dušánek, Luděk Strouhal, Lukáš Nastoupil, Tomáš Vítek a Petra 
Zajícová. Kandidátní komise zvolila dne 23. 9. 2019 svým předsedou br. Jiřího Dušánka. 
 
6. Zpráva kandidátní komise (I.) 
 
Předseda kandidátní komise br. Dušánek přednesl sněmu zprávu kandidátní komise a 
informoval sněm o doručených návrzích na kandidáty.  
 
V řádném termínu byly doručeny návrhy: 

• Jan Stejskal, Tomáš Vítek na funkci předsedy/místopředsedy KRJ, 
• Jiří Dušánek, Jaroslav B. Procházka na funkci člena KRJ, 
• Vladimír Ráček, Hana Skalická, Anna Valouchová na funkci člena RK kraje, 
• na delegáta Valného sněmu Junáka 2020: Filip Lorenc, Tomáš Vítek. 

 
Návrhy, které byly podány po termínu pro podání řádných návrhů a budou tudíž schvalovány 
jako pilné:  

• na delegáta Valného sněmu Junáka 2020: Karolína Koukalová, Jan Baláš, Jana 
Střasáková, Ondřej Chadima, Šimon Schierreich, Lenka Brancuská, Jan Izák, Petr 
Pouč, Monika Švarcová, Jonatan Keller, Hana Novotná, Roman Hampejs. 
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Předseda kandidátní komise upozornil na možnost podávat pilné návrhy na jednotlivé funkce 
a navrhl k tomu lhůtu nadcházejících 30 minut. 
 
Usnesení 4 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje lhůtu pro podání pilných návrhů do 
11:00 hod. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Na základě zkušeností z minulého volebního období KRJ podává svým usnesením č. VI/60 ze 
dne 23. 9. 2019 sněmu návrh, aby sněm volil 2 volené členy KRJ . 
 
Usnesení 5 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje, že dle čl. 147 b) OŘJ  bude volit právě 
2 členy krajské rady. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Volební sněm kraje musí nově dle čl. 143 Organizačního řádu rozhodnout, zda i nadále budou 
členy KRJ zástupce vodních skautů (krajský kapitán) a krajský legát Kmene dospělých. 
 
Následovalo vystoupení dosavadních zástupců VS a KD ses. Zajícové a br. Pešiny, kteří 
odůvodnili svou dosavadní práci v KRJ. 
 
Dále vystoupil br. Ondřej Peřina – Jerry s bližším vysvětlením o důvodech nynější změny 
spočívající v rozhodování sněmů o tom, zda jsou zástupci KD a VS členy VOJ či nikoli. 
 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje doporučuje ve svém usnesení č. VII/61 ze dne 10. 
12. 2019 krajskému sněmu, aby členy KRJ pro další období zůstali krajský legát KD a krajský 
kapitán VS.  
 
Vzhledem k tomu, že je rozhodováno o funkcích, které jsou již obsazeny, navrhl předseda 
podle jednacího řádu sněmu čl. 12 tajné hlasování. Sněm se následně usnesl, že nebude 
hlasovat tajně (10 hlasů pro tajnou volbu). 
 
Usnesení 6 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje, že i nadále budou členy KRJ jak krajský 
kapitán VS, tak krajský legát Kmene dospělých. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
7. Zprávy o činnosti KRJ  a revizní komise za uplynulé funkční období 
 
Všichni delegáti sněmu obdrželi současně s pozvánku elektronickou verzi zprávy vedení 
Krajské rady Junáka Pardubického kraje za volební období 2017 – 2019. Zpráva je trvale 
vyvěšena na webových stránkách 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: 

• Struktura jednání KRJ, četnost – br. Stejskal 
• Vývoj členské základny – br. Vítek 
• Finanční záležitosti, dotace a granty – br. Stejskal 
• Akce pořádané krajem – br. Vítek 
• Dlouhodobé projekty kraje (Stříbrná řeka, ekologická výchova) – br. Stejskal, br. Vítek 
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Br. Stejskal zároveň upozornil delegáty sněmu, že v přeložené zprávě jsou uvedeny detailní 
informace o hospodaření kraje za uplynulé období. 
 
Závěr zprávy patřil vyhodnocení splnění předvolebního programu vedení KRJ pro uplynulé 
funkční období a informace o nových cílech na nadcházející funkční období. 
 
Zprávu revizní komise kraje následně podal br. Ráček, předseda revizní komise kraje. 
 
8. Zpráva kandidátní komise (II.) 
 
Předsedající sněmu předal slovo předsedovi kandidátní komise br. Dušánkovi a požádal jej o 
zprávu o doručených pilných návrzích během jednání sněmu.  
 
Bylo konstatováno, že ve lhůtě pro podávání pilných návrhů nebyly doručeny žádné další pilné 
návrhy.  
 
Následovalo hlasování dle čl. 258 OŘJ o jednotlivých podaných pilných návrzích. 
 
Usnesení 7 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Jana Baláše na 
delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
 
Usnesení 8 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Karolíny 
Koukolové na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 9 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Ondřeje 
Chadimy na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 10 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Jany 
Střasákové na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 11 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Šimona 
Schiereicha na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 12 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Lenky 
Brancuské na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
 
Usnesení 13 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Jana Izáka na 
delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
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Usnesení 14 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Petra Pouče na 
delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 15 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Moniky 
Švarcové na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 16 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Jonatana 
Kellera na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
 
Usnesení 17 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Hany Novotné 
na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 18 
Sněm Junáka, Pardubického kraje schvaluje pilný návrh kandidatury Romana 
Hampejse na delegáta Valného sněmu Junáka 2020. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Poté br. Dušánek doplnil zápis z jednání kandidátní komise, předal v souladu s čl. 259 OŘJ 
definitivní verzi kandidátní listiny předsedovi volební komise br. Kroulovi. Tím byla činnost 
kandidátní komise ukončena. 
 
Br. Kroul požádal na základě několika požadavků z pléna člena kandidátní komise a 
místopředsedu KRJ br. Vítka, aby stručně představil na základě údajů v kandidátkách ve 
SkautISu jednotlivé kandidáty na funkci delegáta Valného sněmu. Br. Vítek tak učinil. 
 
9. Volby nové krajské rady, revizní komise kraje a delegátů na VSJ 2020 
 
Předsedající sněmu předal slovo předsedovi volební komise br. Kroulovi, aby se po převzetí 
definitivní kandidátní listiny ujal řízení sněmu po dobu voleb nové KRJ a RK kraje. Součástí 
voleb bylo i zvolení delegátů na VSJ 2020. 
 
Usnesení 19 
Sněm Junáka, Pardubického kraje souhlasí s tím, že volby do jednotlivých funkcí 
proběhnou jen v jednom kole. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Předseda volební komise br. Kroul vyzval delegáty sněmu k provedení úprav hlasovacích 
lístků o doplnění pilných návrhů kandidátů schválených sněmem. 
 
Proběhly volby a volební komise se odebrala sčítat odevzdané hlasy. 
 
Následovala přestávka. 
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10. Výsledky voleb 
 
Volební komise sněmu po sečtení odevzdaných hlasovacích lístků (odevzdáno 44 hlasovacích 
lístků) zkonstatovala ve 12:00 hod. ústy předsedy volební komise br. Kroula následující 
výsledky voleb: 

 
Pro volbu členů rady bylo odevzdáno 44 platných hlasovacích lístků. 

• předsedou KRJ byl zvolen Jan Stejskal, místopředsedou KRJ byl zvolen Tomáš Vítek 
(kandidující dvojice získala 41 hlasů); 

 
• členy KRJ byli zvoleni Jiří Dušánek (39 hlasů), Jaroslav Ballu Procházka (44 hlasů);  

 
• členy RK kraje byli zvoleni Vladimír Ráček, Hana Skalická a Anna Valouchová (všichni 

44 hlasů); 
 

Pro volbu delegátů VSJ2020 bylo odevzdáno 44 hlasovacích lístků, z nichž jen 42 bylo 
platných. 

• delegáty Valného sněmu Junáka 2020 byli zvoleni (hlasy): Jan Baláš (40), Tomáš Vítek 
(35), Karolína Koukolová (31), Šimon Scherreich (26), Jana Střasáková (25), Jan Izák 
(24), Ondřej Chadima (23), Filip Lorenc (22), náhradníci Monika Švarcová (18), Lenka 
Brandýská (17), Hana Novotná (16), Roman Hampejs (14), Petr Pouč (12) a Jonatan 
Keller (8).  

 
Vyhotovením zápisu o činnosti volební komise a proběhlých volbách skončila činnost této 
komise.  
 
11. Návrhy usnesení a podnětů sněmu a diskuse k nim 
 
Krajskou radou Junáka byly sněmu předloženy návrhy usnesení schválené sněmy podřízených 
jednotek a dále návrhy usnesení zpracované KRJ. Předseda KRJ dále konstatoval, že téměř 
žádný ze sněmů podřízených OJ (vč. okresních) neprojednal oficiální témata předsněmovní 
diskuse. Na tomto základě nebyla delegátům v materiálech tato témata předložena, čímž není 
dotčeno právo každého delegáta navrhnout jejich projednání. 
 
11A – usnesení postoupená sněmy nižních OJ 
Součástí předsněmovních materiálů delegátů sněmu byl přehled předložených usnesení s  
odůvodněním. Br. Kroul za předkladatele seznámil sněm s návrhem i odůvodněním. Proběhla 
krátká diskuse, v níž vystoupili br. Vychodil, br. Peřina. Předkladatel následně podal návrh na 
úpravu usnesení, o němž bylo následně hlasováno.  
 
Usnesení 20 
Sněm schválil navržené usnesení sněmu okresu Ústí nad Orlicí v tomto znění: 
Sněm VOJ Ústí nad Orlicí považuje za důležité, aby byla nastavena jednotnost 
vzhledu celého kroje (nejen košile a šátku) pro jednotlivé výchovné kategorie, 
případně skupiny výchovných kategorií, s rozdělením na suchozemské a vodní 
skauty, napříč celou organizací a žádá náčelnictvo Junáka přijmout v této věci 
jednoznačnou změnu krojového řádu, která by při vyjmenovaných příležitostech 
definovala konkrétní ústroj. 
Pro hlasovalo 25 delegátů, usnesení přijato. 
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11B – usnesení předložená přímo usnesením KRJ 
 
KRJ předložila sněmu následující tři návrhy na usnesení. 
 
První se týkal návrhu na změnu stanov Junáka, který směřuje k úpravě zajištění revizní 
činnosti organizace. Předseda KRJ představil návrh, který byl zevrubně popsán v materiálech 
pro delegáty sněmu. V diskusi vystoupili br. Stejskal a br. Pešina. 
 
Usnesení 21 
Sněm Junáka, Pardubického kraje navrhuje VSJ2020, aby přijal toto usnesení: 
XVI. Valný sněm Junáka mění Stanovy Junáka schválené XIV. Valným sněmem 
Junáka v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto: 
V článku 38 Stanov 2014 se text za písmenem c) včetně vypouští a dosavadní 
písmena d) a e) se nadále označují za písmena c) a d). 
Za článek 45 Stanov 2014 se vkládá nový článek 45a, který zní „Revizní činnost 
organizačních jednotek je zajištěna orgány stanovenými vnitřním právem“. 
Za článek 178 Stanov 2014 se vkládá nový článek 178a, který zní „Stávající revizní 
komise organizačních jednotek vykonávají nadále svou činnost v souladu s vnitřním 
právem.“ 
Článek 179 se mění tak, že se za slovem dnem… vkládá nové datum účinnosti, a 
to…. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Druhý a třetí návrh usnesení se týkal návrhů kandidatur do ústředních orgánů. 
 
Usnesení 22 
Sněm Junáka, Pardubického kraje navrhuje kandidaturu sestry Lucie Procházkové 
do Rozhodčí a smírčí rady na VSJ v Jindřichově Hradci. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 23 
Sněm Junáka, Pardubického kraje kandidatury Jana Stejskala, Kateřiny Musilové a 
Jana Fišera do Ústředí revizní komise na VSJ v Jindřichově Hradci. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
 
Po přijetí posledního usnesení byla diskuse ukončena. 
 
12. Závěrečná usnesení 
 
Usnesení 24 
Sněm Junáka – Pardubického kraje bere na vědomí přednesené zprávy o činnosti 
Krajské rady Junáka – Pardubického kraje a revizní komise kraje za uplynulé 
funkční období. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 

 
Usnesení 25 
Sněm Junáka – Pardubického kraje bere na vědomí výsledek voleb sdělený volební 
komisí a potvrzuje, že volby proběhly v souladu s vnitřním právem a právním řádem. 
Usnesení bylo přijato zjevnou většinou. 
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13. Závěr a ukončení sněmu 
 
Sněm byl zakončen závěrečným slovem předsedy KRJ br. Stejskala. Poděkoval za 
konstruktivnost v jednání a diskusi. Dále poděkoval za důvěru a vyjádřil přání, abychom 
v kraji byli i v nadcházejícím funkčním období schopni efektivně spolupracovat a odváděli 
stále kvalitní výchovnou práci a naplňovali tak skautské myšlenky a ideály naší organizace. 
 
 

Zapsal dne 18. 1. 2020 Tomáš Vítek 

 
Ověřil dne 19. 1. 2020 Jan Stejskal 

 
 
 
Přílohy: 
č. 1 – prezenční listina delegátů 
č. 2 – zpráva kandidátní komise 
č. 3 – zpráva volební komise 
č. 4 – protokol o volbách 
Všechny přílohy jsou uloženy v sídle kraje – Jana Palacha 324, Pardubice. 


