
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/6 Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 8. 9. 2009                            Zahájení: 17,00    Ukončení:19:00          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Junger (člen 
KRJ), Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Jiří Novák (člen KRJ), Karel Šnobl (předseda ORJ 
Svitavy), Martin Šíma (předseda ORJ Chrudim), Ota Müller (předseda ORJ Pardubice v likvidaci), 
Jaroslav Vondra (zpravodaj VS),  
 
OMLUVENI: Vladimír Ráček (předseda RK), Josef Richter (zpravodaj KD)  
 
RK KRJ: Ladislava Marešová (na část jednání) 
  
HOSTÉ: Eva Vedmochová (ORJ Svitavy) 
 
Účast 90 %, KRJ je usnášeníschopná 

 
1. Usnesení přijatá elektronickým hlasováním  
 
1.1 – III/33 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky – bronzový 
stupeň sestře Lence Greplové, středisko Moravská Třebová (9 pro/ 0 proti/ 4 se zdrželi) 
 
1.2 – III/34 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje změnu Vyhlášky č. 2/2007, a to tak, že bod 34 
se mění takto: (34) Náklady na medaile udělené podle této vyhlášky nese Junák – Pardubický 
kraj, nestanoví-li KRJ svým usnesením jinak. (7 pro/ 1 proti/ 2 se zdrželi) 
 
1.3 – III/35 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje stanovuje v souladu s čl. 34 Vyhlášky č. 2/2007 
k čestným vyznamenáním Junáka – Pardubického kraje výši spoluúčasti na výrobních nákladech 
Medaile Junáka – Pardubického kraje na 250 Kč/1ks. Tuto částku uhradí navrhovatel po kladném 
rozhodnutí o udělení medaile. (7 pro/ 1 proti/ 2 se zdrželi) 
 
 
2. Opatření k naplnění dotačních kritérií v roce 2010 
 
2.1 Předseda KRJ seznámil členy KRJ s výsledky naplňování dotačních kritérií podřízenými 
organizačními jednotkami v roce 2009. Bylo konstatováno, že z pozice KRJ je možno efektivně 
ovlivnit kritéria nárůst členů (dosavadní váha 40 %) a kvalifikovanost vedení oddílů (dosavadní 
váha 20 %). Další kritéria mohou ovlivňovat výhradně střediska kvalitou vlastní výchovné 
činnosti. 
 



2.2 Pokud se jedná o kvalifikovanost vedení oddílů, nízkou kvalifikaci (pod 60 %) vykazují 
střediska Chrudim, Slatiňany, Chrast, Leknín Heřmanův Městec, Rubín Pardubice, Sezemice, 
Smrček Svitavy, Dolní Újezd, Jablonné nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí. Za kvalifikované vedení 
oddílu se považuje jeden vedoucí oddílu a alespoň jeden jeho zástupce s vůdcovskou zkouškou. 
Oddíly s kvalifikovaným vedoucím, ale bez stanoveného zástupce se považují jako by kritérium 
splnily jen z 50 %. 
 
2.3 Pokud se jedná o nárůst členů, neuspokojivé hodnoty (vysoký pokles oproti minulému roku 
– nad 10 %) vykazují střediska Chrudim, Kameničky, Svitavy, Chvaletice, Přelouč, Dívčí 
Pardubice, Javor Česká Třebová, Vydří Stopa Vysoké Mýto.  
 
Následně proběhla dlouhá rozprava o možnosti naplňovat v praxi kritéria, obtíže s tím spojené. 
Podstatným závěrem ovšem je, že téměř veškerá kritéria pro dotace je možné ovlivňovat pouze 
kvalitou práce v jednotlivých oddílech. Těm by tedy měla být poskytnuta maximální podpora a 
pomoc a to jak od samotných vedení středisek, tak i okresu a kraje. 
 
2.4 – III/36 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje ukládá předsedům okresních rad, aby na nejbližších 
zasedáních ORJ prodiskutovali výsledky naplňování dotačních kritérií v roce 2009 
s jednotlivými zástupci středisek a v zápise ze zasedání ORJ uvedli závěry a definovali konkrétní 
opatření ke zlepšení stavu. Tento zápis zašlou okresy předsedovi KRJ na vědomí do 31. 10. 
2009. (9 pro, 0 proti, 0 se zdržel) 
 
2.5 Junák – Pardubický kraj uspořádá speciálně zacílený čekatelský kurz určený prioritně 
střediskům uvedených v bodech 2.2. a 2.3 (kapacita cca 25 míst) – v listopadu 2009 v rozsahu 
dva víkendy (první víkend základní obsah ČZ + info k samostudiu, druhý víkend zaměřený na 
metodiku a v jeho závěru zkoušky). 
 
Konkrétní informace obdrží vedoucí středisek emailem. Při volné kapacitě kurzu bude nabídnut i 
dalším zájemcům z Pardubického kraje. 
 
3. Systém rozdělování dotací 
 
K materiálu VRJ zaujala KRJ následující stanovisko: 
 

- nechce, aby VRJ zasahovala do rozdělování dotací na úrovni krajů 
- nechce, aby VRJ stanovovala, na co mají kraje poskytovat dotaci 
- v omezené podobě připouští, aby VRJ stanovovala, jakým způsobem budou kraje 

vytvářet dotační kritéria 
- diferenciace podle věkových kategorií při rozdělování dotací je otázka další diskuze 
- pokud jde o stávající kritéria, za zvážení stojí kritérium změna počtu členů vztáhnout 

k delšímu období, než je pouze meziroční změna 
 
Podstatným doporučením je zkvalitnit výstupy z registrace, aby nedocházelo k chybám ve 
výstupech, které jsou rozhodné pro stanovení výše dotace. Dále pak aby VRJ dostatečně dopředu 
oznámila dotační kritéria a garantovala jejich trvalost. 
 
4. Různé 
 
4.1 Registrace – v tuto chvíli již uzavřena, KRJ děkuje všem, kteří se podíleli na zpracování 
registračních dat za jejich snahu a trpělivost s letošními komplikacemi 
 



4.2 Tábory 2009 – v termínu letos nebyly nahlášeny tábory okresu CR, a pardubických středisek 
532. 01, 04, 07, 08, 12. Hlášení skutečností letošních táborů zašlou okresy a pardubická 
střediska na email předsedy KRJ do konce října 2009 (využijte standardní formulář). 
 
4.3 Granty Pardubického kraje pro volnočasové aktivity – členům KRJ byl k nahlédnutí 
předložen přehled letošních výsledků. Pardubický kraj získal mj. i prostředky pro zakoupení 
resuscitačních modelů pro nácvik neodkladné resuscitace pro všechny okresy. Zakoupené 
modely budou předány k užívání předsedům ORJ. Pro pardubická střediska bude model uložen 
v kanceláři KRJ.  
 
Nová uzávěrka grantů Pardubického kraje (pro rok 2010) – 31. 12. 2009. KRJ vyzývá 
střediska, aby podávala žádosti o prostředky z rozpočtu Pardubického kraje. Vzhledem 
k ekonomické krizi je možné očekávat snížení dotačních prostředků z rozpočtu MŠMT ČR 
v příštím roce. 
 
4.4 Likvidace okresu Pardubice – br. Müller informoval KRJ, že likvidace okresu prozatím není 
dokončena, nejsou dořešeny vztahy k nemovitostem (klubovna v Rosicích a betonová deska od 
bývalého skautského domova). 
 
4.5 Zpravodaj VS br. Vondra podal informaci o uskutečněné akci Navigamus – účast 1100 lidí, 
úspěšná akce;  dále informoval členy KRJ, že dne 4. 9. zemřel emeritní hlavní kapitán Zdeněk 
Hájek. 
 
4.6 Dne 4. 10. (neděle) se konají skautské atletické závody pořádané střediskem Polaris 
Pardubice.  
 
 
Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: Jan Stejskal, 11. 9. 2009 
 
 
 
 
 
 
Úkoly vyplývající z tohoto zápisu: 
 
Předseda KRJ  předat závěry z jednání o dotačním systému místostarostovi 

Junáka br. Slunéčkovi 
 
Předsedové ORJ  projednat s vedoucími středisek plnění kritérií a definovat 

závěry a doporučení pro zlepšení 
 
  do 31. 10. 2009 poslat zápisy z ORJ předsedovi KRJ 
 
Předsedové ORJ do 31. 10. 2009 poslat předsedovi KRJ skutečnosti táborů 
Vedoucí pardubických středisek do 31. 10. 2009 poslat předsedovi KRJ skutečnosti táborů 
 
 


