
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. III/10  Z JEDNÁNÍ KRAJSKÉ RADY JUNÁKA        
PARDUBICKÉHO KRAJE 

 
Dne: 20. 10. 2010                            Zahájení: 17,00   Ukončení: 19,30          

 
PŘÍTOMNI: Jan Stejskal (předseda KRJ), Tomáš Vítek (místopředseda KRJ), Jiří Junger (člen 
KRJ), Jaroslav Vondra (zpravodaj VS), Josef Richter (zástupce zpravodajky KD), Martin Šíma 
(předseda ORJ Chrudim),  Lukáš Nastoupil (předseda ORJ Ústí n.O.), Jiří Novák (člen KRJ) 
 
OMLUVENI: Karel Šnobl (předseda ORJ Svitavy), Ladislava Marešová (zpravodajka KD), Ota 
Müller (předseda ORJ Pardubice) 
 
RK KRJ: Vladimír Ráček (předseda RK) 
  
HOSTÉ: --- 
 
Účast 88 %, KRJ je usnášeníschopná 

 

1. Schválení programu a záznam o provedených elektronických hlasováních 

 

1.1 KRJ schválila program dle předem zaslaného návrhu 

 

Záznam o elektronických hlasováních mezi zasedáními KRJ III/9 a III/10 
 

1.2 – III/60  elektronické hlasování provedeno dne 25. 5. 2010 a 31. 5. 2010 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile díků pro sestru Moniku 
Vychytilovou, Šebrlovou, br. Jiřího Zedníčka. (8 pro / 0 proti / 2 se zdržel) 
 
1.3 – III/61 elektronické hlasování provedeno dne 25. 5. 2010 a 31. 5. 2010 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka-Pardubického kraje 
sestrám Pavle Tomkové, Markové a br. Musilovi (8 pro / 0 proti / 2 se zdrželi) 
 
1.4 – III/62 elektronické hlasování provedeno dne 31. 5. 2010 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky – stříbrný 
stupeň br. Josefu Richterovi (8 pro / 0 proti / 2 se zdrželi) 
 
1.5 – III/63 elektronické hlasování provedeno dne 31. 5. 2010 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Stříbrné řeky – zlatý stupeň 
br. Luboru Šušlíkovi (8 pro / 0 proti / 2 se zdrželi) 
 
1.6  
Na zasedání KRJ se uskutečnilo slavnostní předání Medaile Stříbrné řeky – stříbrného stupně 
dlouholetému zpravodaji KD br. Josefu Richterovi – Joeovi, který převzal vyznamenání z rukou 
předsedy KRJ a následně přijal blahopřání i všech přítomných. 
 



Na slavnostním ohni, uskutečněném v srpnu 2010 na základně Maděra v rámci kurzů Stříbrné 
řeky, byla předána Medaile Stříbrné řeky – zlatý stupeň br. Luboru Šušlíkovi – Billovi, jedné 
z nejvýznamnějších osobností skautingu v Pardubickém kraji za jeho celoživotní práci a skautské 
i občanské postoje v duchu skautských ideálů. 
 

2. Odvod členského příspěvku pro rok 2011 

 
2.1 Předseda KRJ na úvod tohoto bodu představil přítomným myšlenku finančního fondu pro 
mimořádné události, které mohou v budoucnu střediska zasáhnout (např. živelní katastrofy), 
případně pro situace, kdy je nutné krátkodobě získat finance pro realizaci nějakého zásadního 
záměru (např. nákup pozemku). Příspěvek do tohoto fondu by mohl činit cca 10 Kč/člen nad 
rámec standardního odvodu registračního poplatku. Po delší diskuzi přítomní členové KRJ 
myšlenku takovéhoto fondu nepodpořili. 
 
Návrh na zřízení fondu může být předložen novou KRJ po volebním krajském sněmu. Součástí 
předkládaných materiálů musí být i návrh pravidel na tvorbu a zejména na využívání prostředků. 
 
2.2 – III/64 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje odvod registračního poplatku pro kraj v roce 
2011 ve výši 25 Kč/člen (5 pro / 3 proti / 0 se zdržel) 

 
3. Plnění dotačních kritérií krajem 

 
3.1  
Členům KRJ byl předán podrobný materiál s přehledem plnění dotačních kritérií Pardubickým 
krajem a jeho organizačními jednotkami (středisky). Oproti roku 2009 získal z dotací Pardubický 
kraj letos o 209 705 Kč více. KRJ tímto děkuje všem střediskům za jejich snahu, které vedla 

k lepšímu plnění dotačních kritérií. 

 

Pardubický kraj byl v letošním hodnocení všech krajů vyhodnocen coby nejlepší z pohledu 

plnění dotačních kritérií. 
 
3.2 
Podrobnou analýzou jednotlivých kritérií a jejich plnění středisky kraje bylo zjištěno následující: 
 
A. Nárůst počtu mladších členů 

• největší poklesy meziročně zaznamenala střediska: Chrudim, Hlinsko v. Č., Sedmička 
Pardubice, Javor Česká Třebová; 

 
B. Délka členství odcházejících členů 

• délka členství za Pardubický kraj u odcházejících členů je 3,47 
• nejkratší členství odcházejících členů mají tato střediska: Holice, Sedmička Pardubice, 

Polaris Pardubice, Dolní Újezd, Skály Choceň; 
 
C. Kvalifikace vedoucích oddílů a jednoho zástupce (oba musí mít vůdcovskou zkoušku) 

• celokrajský průměr je 84,96 %, což je nejlepší výsledek v ČR, 
• podprůměrný výsledek zaznamenala střediska: Chrudim, Hlinsko, Chrast, Heřmanův 

Městec, Rubín Pardubice, Lázně Bohdaneč, Holice, Sezemice, Svitavy, Litomyšl, Dolní 
Újezd, Orlice Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí; 

 
Dalšími kritérii byl počet děť odnů na letních táborech a počet bodů získaných za velikost oddílů. 
Ani v těchto kritériích nezískala střediska Pardubického kraje výrazný bodový zisk. Je třeba 



zlepšit skautskou práci v oddílech a družinách, vzdělávat se, poznávat nové postupy a možnosti 
rozvoje a inovování vlastní oddílové činnosti. 
 
3.3 KRJ žádá od středisek, které mají kvalifikováno méně než 85 % vedení oddílů informaci, 
jakým způsobem chtějí či plánují tuto situaci pro příští rok řešit. Za okresy Svitavy, Chrudim a 
Ústí nad Orlicí předají informaci souhrnně předsedové ORJ na příštím zasedání KRJ. Přímo 
řízená střediska budou informovat předsedu KRJ do 30. 11. 2010. 
 
Informace o kvalifikovanosti vedení oddílů využijí střediskové, resp. okresní rady při povolování 
výjimek z kvalifikací v rámci registrace 2011. 
 

4. Sněm Junáka-Pardubického kraje 2011 

 
4.1  
V souladu s čl. 113 až 115 Organizačního řádu Junáka svolává Krajská rada Junáka 
Pardubického kraje řádný sněm Junáka - Pardubického kraje,  a to v termínu sobota 22. ledna 

2011 od 10:00 hod. v Pardubicích na faře Římskokatolické farnosti, Arciděkanství Pardubice, 
ul. Kostelní 92, Pardubice. 
 
4.2  
Kvóta pro volbu delegátů byla stanovena na zasedání KRJ dne 6. 4. 2010 usnesením III/59, a to 
za každých (započatých) 150 registrovaných členů má OJ právo vyslat 1 zvoleného delegáta. 
 
Účast delegáta na krajském sněmu je podmíněna doručením kopie zápisu ze sněmu střediska. 
 
4.3 Řádný termín pro podávání návrhů (kandidátů i usnesení) se stanovuje do 1. 1. 2011. Návrhy 
se podávají písemně členům kandidátní komise, návrhy kandidátů lze podávat také 
prostřednictvím systému SkautIS. 
 
4.4 – III/ 65 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje jmenuje kandidátní komisi pro řádný sněm v roce 2011 
ve složení: Martin Šíma, Karel Šnobl, Lukáš Nastoupil, Jiří Junger, Tomáš Vítek. 
 

5. Vyznamenání 

 
5.1 – III/66 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka-Pardubického kraje 
bratru Miloslavu Uhrovi (7 pro/0 proti /0 se zdržel) 

 
5.2 – III/67 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje udělení Medaile Junáka-Pardubického kraje 
sestře Anně Valouchové (7 pro/0 proti /0 se zdržel) 

 
6. Celostátní kolo ZVaS 2010 

 
6.1  
Hlídky z Pardubického kraje v letošním roce výrazně uspěly na celostátním kole Závodu 
světlušek a vlčat, a sice dívčí hlídka střediska Choceň 1. místo a chlapecká střediska Dolní Újezd 
4. místo. 
 
KRJ gratuluje úspěšným reprezentantům ke krásnému umístění a vzorné reprezentaci. 

Děkuje také vedení oddílů a středisek, které se také svým podílem zasloužilo o výsledek 

svých svěřenců. 



 
6.2 – III/68 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje schvaluje domovským střediskům obou hlídek 
příspěvek – dar -  ve výši 5 000 Kč pro každou hlídku ke krytí nákladů účasti na celostátním kole 
ZVaS.  (7 pro/0 proti /0 se zdržel) 

 
7. Likvidace okresu Pardubice 

 
7.1 – III/69 
Vzhledem k trvajícím průtahům provázejícím likvidaci zrušeného okresu Pardubice se Krajská 
rada Junáka Pardubického kraje rozhodla v souladu s čl. 68 c) Organizačního řádu Junáka 
s účinností k 20. 10. 2010 uvalit nucenou správu na Junák-okres Pardubice, ev. č. 532.  
(7 pro / 0 proti / 0 se zdržel) 

 
7.2 – III/70 
Nuceným správcem Junáka-okresu Pardubice jmenuje Krajská rada Junáka Pardubického kraje 
podle čl. 69 Organizačního řádu Junáka  Jana Stejskala, předsedu KRJ. 
 
8. Různé 

 
8.1 Byla podána informace, že VRJ zvažuje zavedení povinnosti vedení podvojného účetnictví 

pro všechny okresy, přičemž žádá kraje o vyjádření k tomuto záměru. KRJ nezaujala 
jednoznačné stanovisko. 

 
8.2 Br. Junger podal informace o aktuálním stavu projektu Skautské centrum Vinice. Proběhlo 

výběrové řízení na dodavatele stavby, t.č. běží lhůta na odvolání pro neúspěšné účastníky. 
V pondělí 1. 11. v 17 hod je plánováno poklepání základního kamene. 

 
8.3 Předseda KRJ podal informaci o krajské akci Skautský den na Mladějovské úzkorozchodce 

dne 19. 9. 2010. Akce byla úspěšná, účastníky kladně hodnocená, zúčastnilo se cca 250 
účastníků z celého Pardubického kraje. KRJ děkuje organizátorům, zejména pak 

středisku br. Robina Letohrad a středisku Moravská Třebová. 
 
8.4 Br. Ráček podal informaci o tom, že proběhla revize hospodaření Junáka-Pardubického 

kraje za rok 2009. Revizní komise nenalezla žádné závažné závady, objevilo se pouze 
několik drobných závad, zejména u vyplnění cestovních příkazů. 

 

 

Zapsal: Tomáš Vítek             Schválil: 2. 11. 2010 Jan Stejskal 


