
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. 208 453 463/0300 

 
 

ZÁPIS č. III/5 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 7. 4. 2009                           Zahájení: 17,00    Ukončení: 18,15       

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Junger (člen 
KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Jaroslav Vondra (zpravodaj VS), Jiří Novák (člen 
KRJ), Ota Müller (předseda ORJ Pardubice v likvidaci) 
 
OMLUVENI: Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy),  Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim), Josef 
Richter (zpravodaj KD) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK), Ladislava Marešová (RK) 
  
HOSTÉ: Láďa Valečka, Ladislav Brandýský (středisko Sezemice) 
 
Účast 70 %, KRJ je usnášeníschopná 
 

1.  Výjimka pro středisko Sezemice  
 
1.1 KRJ Pardubického kraje svolala jednání ohledně udělení výjimky z nízkého počtu oddílů, 
resp. nízkého počtu mladších členů oddílů v roce 2009 
 
1.2 Aktuální situace – podle materiálu, zaslaného KRJ dne 2. 4. 2009, středisko Sezemice chce 
v roce 2009 registrovat 3 oddíly (chlapecký, dívčí, OS)  
 
1.3 KRJ Pardubického kraje následně začala jednat o tom, zda souhlasí s tím, aby středisková 
rada střediska Sezemice udělila opětovně výjimku z nižšího počtu mladších členů oddílů ve 
smyslu čl. 92 OŘJ Junáka 
 
Diskuze:  
 

- br. Vítek: v případě, že v roce 2009 budou registrovány ve středisku Sezemice minimálně 
3 oddíly, odpadá první téma výjimky. Ohledně výjimky z počtu mladších členů oddílů 
nevidí zásadní problém za toho předpokladu, jak uvádí vedení střediska, že se našli noví 
vedoucí, kteří chtějí oddíly obnovit 

- br. Müller – středisko vždy předkládalo důvody, proč zachovat svou samostatnost, 
(historické, provozní) a proto jim v tomto tehdejší ORJ vycházela vstříc a výjimky 
udělovala 

- br. Ráček – středisko má klub OS, takže zázemí pro administrativní aktivity zde je a za 
fungování okresu zde problémy nebyly 

- br. Valečka: ve chvíli, kdy je středisko sloučeno/zrušeno, že zaniknou i samotné oddíly 
- br. Vítek: je třeba dosáhnout alespoň minimálního počtu členů, považuje to za reálný, 

avšak zároveň minimální požadavek do příštího roku 
- br. Junger: pokud existuje náznak změny k lepšímu, přicházejí noví lidé, tak je pro je 

v tomto úsilí podpořit 



- br. Müller: existují obce i menší města, kde jsou si vědomi, že zde nemůže vzniknout 
samostatné středisko a proto zde existují pouze odloučené oddíly – takže nevidí problém 
v zániku střediska, ukazuje se, že mohou existovat i samostatné oddíly 

- br. Novák: z materiálů předložených KRJ je zřejmá tendence zlepšení situace; je otázka, 
zda tato tendence je reálná, nebo pouze vynucená tlakem hrozícího neudělení výjimky; je 
třeba řešit i otázku kvalifikace vedení, navrhuje vytvoření nějakého plánu postupu, 
v případě nezlepšování je pro dále výjimku neudělovat 

- br. Brandýský: výjimka je udělena na rok, za tu dobu má středisko Sezemice možnost 
ukázat zda je schopno progrese 

- br. Stejskal: souhlasí s Akelou, za klíčovou považuje otázku vzdělávání, zvýšení 
kvalifikace vedoucích 

 
1.4  Krajská rada Junáka Pardubického kraje považuje za nezbytné, aby do konce roku 2009 
došlo ke zvýšení počtu členů obou oddílů mladších členů na minimální počet dle OŘJ. Dále 
očekává zvýšení kvalifikací vedení obou oddílů mladších členů. 
 
1.5 – III/31 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje souhlasí s tím, aby středisko Sezemice udělilo ve 
smyslu čl. 94 OŘJ opakovaně výjimku z počtu mladších členů oddílů – chlapeckého a dívčího 
pro rok 2009. 7 pro /0 proti /0 se zdržel 
 
 
2. Různé 
 
2.1 Informace o navrhované změně dotačního systému, který navrhovalo NJ. Tato změna by 
paradoxně negativně postihla kraje, které jsou nejvíce aktivní, nejvíce pak právě Pardubický kraj. 
 
2.2 Proběhla inventarizace majetku a závazků kraje. Inventarizační komise neshledala závad. 
 
2.3 Pardubický kraj (Rada Pk) již schválil granty EVVO 2009, v příslušném programu žádal 
Junák-Pardubický kraj (získal grant 30 000 Kč) a Junák – středisko Choceň (získalo grant 25 000 
Kč). 
 
2.4  - III/32 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje účetní závěrku za rok 2008. 7 pro /0 proti /0 
se zdržel 
 
2.5 Náčelní ses. Rocmanová schválila udělení Medaile svatého Jiří zlatý stupeň ses. Evě 
Vedmochové z Moravské Třebové a stříbrný stupeň ses. Vlastě Tvrdíkové z Poličky. 
 
2.6  Termín odevzdání hlášení táborů je 29. května 2009 – emailem na adresu 
pardubickykraj@seznam.cz (for_prehled_taboru.xls – viz spisovna na webu Junáka).  
 
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek            Schválil: Jan Stejskal, 5. 5. 2009 
 
 
 


