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Předmluva 
 
Vážené sestry, vážení bratři, 
 
v souvislosti s blížícím se krajským volebním sněmem Junáka – Pardubického kraje předkládáme zprávu vedení KRJ za 
volební období 2014–2016. Tato zpráva má za cíl informovat o činnosti KRJ, jednotlivých úkolech a zásadních 
informacích o fungování Junáka – Pardubického kraje. 
 
Uzavírané funkční období nebylo obdobím zásadních změn či posunů v úkolech a funkcích krajských rad. Dlouholetá 
praxe ukazuje, že úkolem krajské rady je organizace skautské činnosti ve spádové oblasti, a to v rámci kompetencí 
(vyplývajících z vnitřních předpisů) a odpovědnosti, které jsou jim svěřeny. Jedná se zejména o oblasti ekonomicko-
organizační, neboť prostřednictvím krajů jsou rozposílány dotační prostředky na provoz a rozvoj podřízených 
organizačních jednotek. Dále jde podle našeho názoru o oblast vzdělávání a výchovy rádců, která je ze „vzdálené“ 
krajské úrovně ještě realizovatelná s praktickými důsledky a dopady. Běžná výchovná činnost oddílů a družin může být 
ovlivňována pouze prostřednictvím zástupných faktorů, tedy vzdělaností vedení družin a oddílů, případně metodicky za 
pomoci vhodné literatury či výměny zkušeností na setkáních. Ukazuje se, že i v této oblasti není poptávka v rámci 
jednoho kraje dostatečná a je plně pokryta nabídkou ze strany ústředí Junáka nebo jiných organizátorů.  
 
Je potěšující, že organizační jednotky kraje bez zaváhání zvládly přechod na život v právním prostředí upraveným 
novým občanským zákoníkem. V roce 2016 se odehrály první volební sněmy, jejichž výsledky jsou zaznamenány ve 
veřejném rejstříku. I v této oblasti byla krajská rada nápomocna.  
 
Mezi hlavní úkoly KRJ v uzavíraném období patřila péče o podřízené organizační jednotky, zejména o zachování 
okresů a jejich okresních rad; zastřešování přímo řízených středisek bývalého pardubického okresu. Dále pak 
administrace dotačních prostředků, a to ve významné spolupráci s ORJ Ústí nad Orlicí, která si administrativu dotací 
kvalitně zajišťuje sama. Další úkoly vyplývají z administrace SkautISu, projektu STS a řady dalších projektů, které si 
sama KRJ definuje. 
 
Je třeba vyzdvihnout, že Pardubický kraj dokáže nabízet svým členům (a nejen jim) kvalitní vzdělávání, a to jak 
v oblasti přípravy na vedení oddílů (čekatelská a vůdcovská zkouška prostřednictvím skautské školy Stříbrná řeka), ale 
také v oblasti hospodářské, organizační a právní (prostřednictvím pořádání Hopíku – přípravného kurzu pro hospodáře, 
revizory, statutární orgány a další činovníky). Jde o aktivity, jejichž dopad významně přesahuje hranice Pardubického 
kraje, čímž přispívají ke zlepšení podmínek pro skautské oddíly a střediska v celé České republice. 
 
V rámci Pardubického kraje byla pořádána dvě setkání vedoucích středisek, která poskytovala diskusní platformu pro 
řešení různých problémů a výměnu zkušeností. Byla i možností, jak sdělit vedení Junáka, které zastupoval náčelník, 
názory a případně nabídnout řešení či vlastní příspěvek k dané problematice.  
 
Díky kvalitní výchovné práci ve skautských oddílech a podpoře, kterou jim zabezpečují střediskové a okresní rady, patří 
Pardubický kraj ke krajům, kteřé nejlépe plní dotační kritéria (daná usnesením Náčelnictva). Pardubický kraj držel po 
všechny roky své čtvrté místo (na prvních třech místech se umístily jiné kraje díky své výrazné převaze v počtu členů). 
V roce 2016 jsme měli největší počet kvalifikovaných vedení oddílů, stejně tak jsme vynikli v kritériích, jež ukazují 
výsledky práce v oddílech a střediscích. Díky Vaší snaze bylo možné každý rok poskytnout do středisek a oddílů více 
finančních prostředků a zlepšit tak jejich situaci.  
 
Závěrem je nezbytné poděkovat všem činovnicím a činovníkům za odvedenou práci v rámci uplynulého funkčního 
období. Jednalo se pravděpodobně o nejlepší funkční období za celou historii existence krajů vůbec. Bez Vašeho 
přispění, obětavosti a porozumění by se to podařit nemohlo. Děkujeme a věříme, že nadcházející funkční období bude 
stejně úspěšné, ne-li lepší, a společně tak přispějeme k rozvoji občanské společnosti, která to naléhavě potřebuje. 
 
V Pardubicích 11. ledna 2017 
 
 
 
 
Jan Stejskal – Johan      Tomáš Vítek - Datel 
předseda KRJ       místopředseda KRJ 



 

Přehled činnosti KRJ 
 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje pracovala v tomto složení: 
 
Předseda    doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 
Místopředseda     Mgr. Tomáš Vítek, MPA 
    
Člen KRJ    Ing. Jiří Novák 
Členka KRJ    Mgr. Petra Sýkorová 
    
Zpravodaj kmene OS   Ladislava Marešová 
Zpravodaj  VS    Oldřich Pešina 
    
Předseda ORJ Chrudim   Jan Korbel jr. 
Předseda ORJ Svitavy   Ing. Luděk Strouhal 
Předseda ORJ Ústí nad Orlicí  Lukáš Nastoupil 
    
Zástupce kraje v Náčelnictvu Junáka neobsazeno 
  
Revizní komise Pardubického kraje pracovala ve složení Ing. Vladimír Ráček (předseda), Ing. Hana Skalická a 
Anna Valouchová.  
 
Krajská rada Junáka ve funkčním období 2014–2016 zasedala devětkrát, první zasedání se uskutečnilo 8. dubna 2014, 
poslední 13. prosince 2016.  
 
 
Přehled termínů zasedání a hlavních projednávaných témat 
 
V/1 – 8. 4. 2014         
- Vyhláška k dotacím Pardubického kraje  
- Registrace 2014 
- Výsledky Valného sněmu Junáka v Litomyšli 
- Hodnocení činnosti OJ 
- ZVaS 2014 
 
V/2 – 24. 09. 2014         
- Vyhodnocení letních táborů 2014 
- Pozemky k táboření 
- Stanovení výše odvodu registračního příspěvku 2015 
- Plnění dotačních kritérií 
- Navýšení/snížení dotace pro OJ 
 
V/3 – 8. 12. 2014         
- Plnění kvalifikačních kritérií 
- Registrace 2015 
- Vyhláška k pořádání rádcovských kurzů 
- Vyúčtování dotací 2014 
- Zrušení střediska Rubín Pardubice 
- Projekty vzdělávacích akcí pořádaných krajem v roce 2015 
 
V/4 – 3. 3. 2015        
- Postup při schvalování výjimek z OŘJ  
- Registrace 2015 
- Vyúčtování dotací 2014 
- Vyhláška k dotacím Pardubického kraje 2015 
- Skautská vyznamenání 
 
 
V/5 – 3. 6. 2015        
- Plnění dotačních kritérií 
- Setkání vedení středisek PK 2015 
- Připomenutí 15. výročí založení junáckého kraje 



- Projekty ekologické výchovy 
- Krajské kolo Svojsíkova závodu 2015 
- Projekty ke schválení 
 
V/6 – 7. 12. 2015        
- Registrace 2016 
- Projekt Environtmentální výchova ve skautských oddílech 
- Vyúčtování dotací 2015 
- Vyznamenání 
 
V/7 – 1. 3. 2016        
- Registrace 2016 
- Vyhláška k dotacím na rok 2016 
- Závody vlčat a světlušek 2016 
 
V/8 – 20. 9. 2016       
- Krajský volební sněm 2017 
- Plnění dotačních kritérií v roce 2016 
- Dotace pro OJ 2016 
- Účetní výkazy do veřejného rejstříku  
- Odvod registračního poplatku pro kraj v roce 2017 
- Akce pořádané krajem na podzim 2016 
 
V/9 – 13. 12. 2016       
- Krajský volební sněm 2017 
- Vstup členů Českého svazu PTP-VTNP do Junáka 
 
Účast členů KRJ na zasedání byla dostatečná pro usnášeníschopnost všech řádných zasedání KRJ. Zasedání KRJ se 
pravidelně účastnil i předseda RK kraje Ing. Ráček. Zápisy z jednání KRJ jsou zveřejňovány a trvale ukládány na 
www.skauting.cz/pardubickykraj.  
 
KRJ projednávala na svých zasedáních zásadní body týkající se chodu kraje. Těmi zásadními byly: 
 

a) problematika dotací (Vyhláška k dotacím 2014, 2015, 2016), 
b) registrace v jednotlivých letech, 
c) ocenění práce skautů, skautek a neskautů vyznamenáními Junáka a kraje, 
d) plnění dotačních kritérií, péče o vzdělanost vedoucích oddílů a jejich zástupců, 
e) předsněmovní diskuse před Valným sněmem Junáka 2017 ve Velkém Meziříčí. 

 
 



 

Vývoj členské základny 
 
Počet členů Junáka v Pardubickém kraji v letech 2014–2016 měl zřetelně vzrůstající tendenci, oproti minulému 
volebnímu období byl zaznamenán výsledný nárůst o cca 400 členů. V roce 2015 se počet členů v kraji opět po 12 
letech vrátil nad čtyřtisícovou hranici. V roce 2016 bylo v Pardubickém kraji registrováno 4233 členů ve 157 oddílech v 
35 střediscích. 

 
Zdroj: SkautIS 
 
 
Počty členů v okresech Pardubického kraje 

 
Zdroj: SkautIS 
 
 
Početně nejsilnějším okresem kraje je již dlouhodobě okres Ústí nad Orlicí, který stabilně drží členskou základnu přes 
1500 členů. Vývoj členské základny ostatních okresů je uveden v následující tabulce. 
 
 
Triem největších skautských středisek v roce 2016 je: 
 

• středisko Bratra Robina Letohrad (293 členů), 
• středisko Javor Česká Třebová (276 členů), 
• středisko Slatiňany (239 členů). 

 
Naopak nejmenšími skautskými středisky jsou středisko Chvaletice (38 členů) a středisko Kelt Nasavrky (54 členů). 

Rok Okres Chrudim Okres Pardubice Okres Svitavy Okres Ústí n. O. 
2014 1022 827 592 1442 
2015 1042 884 616 1526 
2016 1057 914 665 1597 



 

Finance 
 
 K základním úkolům KRJ v rámci finanční oblasti patří svěřená oblast dotací, tedy jejich přerozdělování, správa a 
vyúčtování. V rámci celého funkčního období rozhodovala KRJ o dotacích za pomoci krajské dotační vyhlášky 
(schválena KRJ většinou v únoru daného roku, následně schválena hospodářským zpravodajem Výkonné rady Junáka).  
 
Přímo řízeným střediskům (tj. střediskům bývalého okresu Pardubice) a střediskům okresů Chrudim a Svitavy byly 
rozdělovány dotační prostředky přímo (kraj – středisko), střediska okresu Ústí nad Orlicí dostávala dotační prostředky 
přes svoji ORJ (kraj – okres – středisko). Stejným způsobem byly dotační prostředky vyúčtovávány. 
 
Dotační vyhláška rozděluje prostředky na dvě části – dotace pro OJ (plošné) a projektové dotace. Posledně 
jmenovanými se snaží KRJ podněcovat zajímavé a netradiční aktivity podřízených organizačních jednotek, podporovat 
rádcovské kurzy a nákup přínosného dlouhodobého majetku, který je nezbytný k výkonu aktivit, jež významným 
způsobem rozšiřují spektrum činností středisek.  
 
Plošné dotace byly po celé funkční období přerozdělovány podle počtu členů. Projektové dotace byly členěny na tyto 
kategorie: 
 
- rádcovské kurzy 
- významné regionální akce 
- projekty na podporu aktivit 
- projekty na podporu aktivit kmenů roverů a rangers 
 
Vzhledem k nezájmu okresů o podporu svých aktivit byla projektová dotace  na aktivity okresů zrušena bez náhrady. 
 
 
Přehled čerpání projektových dotací v jednotlivých letech: 
 
2014 

9300 - RÁDCOVSKÉ KURZY     
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
534 06 Lanškroun RK Atropa 2014 5 600,00 14 888,00 37,61 
531 02 Slatiňany Skautský inspirační kurz 2 000,00 3 650,00 54,79 
      

9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE   
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
533 02 Litomyšl Běží pro školu v A.. S Hučkou! 854,00 1 220,00 70,00 
532 08 Přelouč KK ZVaS 2014 10 000,00 38 228,00 26,15 
530 00 Pardubický kraj Sk. den na Mladějovské dráze 33 700,00 48 189,34 69,93 
       

 
2015 

9300 - RÁDCOVSKÉ KURZY     
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
534 08 Br. Robina Letohrad Rakule 2015 9 250,00 24 490,00 37,77 
531 04 Ležáky Skuteč RK 2015 5 400,00 22 705,00 23,78 
532 12 Polaris Pardubice RK Lavina 2015 7 000,00 21 222,00 32,98 
534 03 Javor Česká Třebová RK Fulgur 2015 4 000,00 25 153,00 15,90 
      

9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE   
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
533 04 Moravská Třebová KK Svojsíkova závodu 15 000,00 53 757,00 27,90 
      
9500 – PROJEKTY NA PODPORU AKTIVIT 
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
532 12 Polaris Pardubice Atletické závody 2015 12 000,00 19 051,00 62,99 

2016 



9300 - RÁDCOVSKÉ KURZY     
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
531 02 Slatiňany Cukříček 2016 8 260,00 26 303,00 31,40 
533 04 Moravská Třebová RK Třesk 2016 3 700,00 7 740,00 47,80 
534 03 Česká Třebová RK Fulgur 2016 9 000,00 34 921,00 25,77 
      

9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE   
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
532 10 Dívčí Pardubice KK ZVAS 6 428,00 14 675,00 43,802 
530 00 Pardubický kraj Sk. den na Mladějovské dráze 22 341,00 31 917,00 69,99 
534 07 Žamberk Rádcovský kurz 4 439,00 7 626,00 58,20 
      

 
 
Přehled získaných dotací pro Junák, Pardubický kraj je v jednotlivých letech 
 

 2008 2009 2010 
 Dotace Náklady Dotace Náklady Dotace Náklady 
Dotace na provoz 1 371 637 2 781 210 1 196 569 2 200 809 1 473 765 2 408 636 
Dotace na akce 117 041 243 903,7 70 607 180 873 41 116 81 001 
Celkem 1 488 678 x 1 267 176 x 1 514 881 x 

 
 2011 2012 2013 

 Dotace Náklady Dotace Náklady Dotace Náklady 
Dotace na provoz 1 296 197 2 965 642 1 322 389 2 815 449 1 050 688 2 662 556 
Dotace na akce 43 085 86 883 64 718 103 179 50 803 129 240 
Celkem 1 339 282 x 1 387 107 x 1 101 491 x 

 
 2014 2015 2016 

 Dotace Náklady Dotace Náklady Dotace Náklady 
Dotace na provoz 1 244 395 2 723 106 1 377 853 2 742 053 1 670 258 3 083 931 
Dotace na akce 65 802 125 680 78 582 203 995 45 430 71 940 
Celkem 1 310 197 x 1 456 435 x 1 715 688 x 

 
 
 
Zajímavý je i devítiletý přehled vývoje celkových dotací v grafickém znázornění. Černá křivka představuje vývoj 
celkového objemu dotací pro Junák – Pardubický kraj. Ve funkčním období 2014-2016 roste. 
 

Zdroj: vyúčtování dotací 2008- 2016 
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Další dotace a granty („neprovozní“) 
 
 
Vedení kraje se každoročně snaží o získání dalších finančních prostředků na různorodé aktivity kraje. Oproti minulému 
funkčnímu období se celkový objem získaných prostředků zvýšil. To je dáno úspěšně řešeným projektem 
Environmentální výchova ve skautských oddílech financovaným z Norských fondů, který byl realizován v letech 2015 a 
2016. 
 
 

    
Pardubický 
kraj (KrÚ)  

St. město 
Pardubice 

Junák - 
ústředí 

Norské 
fondy souhrn 

Ekologická výchova 13 000         

Nájemné krajské kanceláře   25 000       

Hopík (hos. a org. kurz)     19 500     
Stříbrná řeka - ČLK, VLK, 
ILŠ     108 315     

Setkání vedoucích OJ v kraji     1 690     

2014 

CELKEM 2014 13 000 25 000 129 505   167 505 
Ekologická výchova 14 000         

Nájemné krajské kanceláře   23 000       
Stříbrná řeka - ČLK, VLK, 
ILŠ     112 920     

Setkání vedoucích OJ v kraji     2 550     

Environmentální výchova       240 937   

2015 

CELKEM 2015 14 000 23 000 115 470 240 937 393 407 
Ekologická výchova 16 000         

Nájemné krajské kanceláře   23 000       
Stříbrná řeka - ČLK, VLK, 
ILŠ     12 000     

Hopík (hos. a org. kurz)     23 980     

Environmentální výchova       77 176   

2016 

CELKEM 2016 16 000 23 000 35 980 77 176 152 156 
              

  CELKEM za 2014–2016 43 000 71 000 280 955 318 113 713 068 
Zdroj: účetnictví Junáka – Pardubického kraje v letech 2014–2016 
 



Přehled hospodaření kraje za roky 2013–20151 
 
 Vybrané údaje z rozvahy (v tis. Kč)   
  2013 2014 2015 
A. Dlouhodobý majetek celkem 80 94 75 
A.II Dlouhodobý hmotný majetek 142 176 176 
A.IV Oprávky k dl. hmotnému majetku -62 -82 -101 

B. Krátkodobý majetek celkem 345 437 537 
B.I Zásoby celkem 4 4 3 
B.II Pohledávky celkem 0 0 0 
B.III Krátkodobý finanční majetek celkem 340 433 520 

B.IV Jiná aktiva celkem 1 0 14 

  Aktiva celkem 425 531 612 
     
A.  Vlastní zdroje celkem 425 520 568 
A.I Jmění celkem 521 580 580 
A.II Výsledek hospodaření celkem -96 -60 -12 

B. Cizí zdroje celkem 0 11 44 
B.III Krátkodobé závazky celkem 0 -4 26 

B.IV Jiná pasiva celkem 0 15 18 

  Pasiva celkem 425 531 612 
     
 Vybrané údaje z výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč)   
  2013 2014 2015 
A. Náklady    
A.I Spotřebované nákupy celkem 161 190 387 

A.II Služby celkem 174 367 363 

A.III Osobní náklady celkem  5 5 73 

A.IV Daně a poplatky celkem  2 0 0 

A.V Ostatní náklady celkem  144 20 23 

A.VI Odpisy 20 20 20 

A.VII Poskytnuté příspěvky celkem 1 000 1 171 1 335 

 Náklady celkem  1 506 1 773 2 201 
     
B. Výnosy    
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží 4 7 33 

B.IV Ostatní výnosy celkem  90 160 183 

B.VI. Přijaté příspěvky celkem  1 318 1 604 1 773 
B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčtované mezi OJ 1 209 1 439 1 571 

B.IV.27 Přijaté příspěvky (dary) 0 49 80 
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky 109 116 121 

B.VII. Provozní dotace celkem 27  38 259 

 Výnosy celkem 1 439  1 809 2 248 
 Hospodářský výsledek po zdanění -67 36 47 
 
Zdroj: Hospodářské výkazy daných let, SkautIS 
 

                                                           
1 Účetnictví za rok 2016 nebylo v době přípravy této zprávy uzavřeno. 



 

Realizované akce v období 2014–2016 
 
Akce pořádané Junákem, Pardubickým krajem 
 

Skautské závody  
 
Kraj každoročně pořádá (zaštiťuje) krajská kola 
Svojsíkova závodu a Závodu vlčat a světlušek. Konkrétně 
v roce 2014 KK ZVaS v Přelouči (středisko Přelouč), 
v roce 2015 KK SZ na Vysokém Poli (středisko 
Moravská Třebová),  a v roce 2016 KK SZ v Pardubicích 
(středisko Dívčí Pardubice ve spolupráci s dalšími 
pardubickými středisky, střediskem Lázně Bohdaneč a 
Sezemice). 
 
KRJ si váží ochoty a nasazení pořadatelů a při realizaci 
krajských kol závodů poskytuje součinnost i finanční 
podporu. 
 

                  
KK ZvaS 2016 – zdroj: závěrečná zpráva pořadatele 

Setkání vedení středisek 
 
Kraj se snaží každoročně uspořádat informačně – vzdělávací setkání vedení středisek. V roce 2014 se uskutečnilo 
setkání zaměřené na nový občanský zákoník a nově přijaté Stanovy Junáka. V roce 2015 pak byla součástí setkání 
beseda s náčelníkem Junáka a dále informace z oblasti hospodářské. 

Skautský den na Mladějovské úzkorozchodce – září 2014 a září 2016 
 
Jednalo se o třetí a čtvrtý ročník akce, jejímž cílem je podpořit 
náborové aktivity na začátku skautského roku, seznámit účastníky 
s ojedinělou technickou památkou Pardubického kraje – Mladějovskou 
úzkorozchodnou dráhou – a nabídnout zejména mladším dětem pestré 
spektrum soutěžních a dalších aktivit. Akce se v obou ročnících  
zúčastnilo přes 200 účastníků z celého Pardubického kraje a krajů 
okolních. Na jejím zajištění se podílela střediska Br. Robina Letohrad, 
Moravská Třebová a Javor Česká Třebová, vedení KRJ a občanské 
sdružení Mladějovská průmyslová dráha.  
 
 
 

zdroj: sdružení Mladějovská průmyslová dráha 
 
V posledním ročníku (2016) se ukázalo, že nastal čas pro výraznější obměnu stylu této akce, jejíž další ročník je 
plánován v roce 2018. Stále se počítá s využitím Mladějovské úzkokolejky jako ústředního bodu, nicméně uvažuje se 
např. o zacílení na jiné věkové skupiny než jsou nejmladší skauti. 
 

Hopík 2014 a Hopík 2016  
 
Junák - Pardubický kraj byl opět pořadatelem hospodářsko-organizačního kurzu 
„Hopík“, který se jak v roce 2014, tak i v roce 2016 uskutečnil ve Skautském centru 
Vinice v Pardubicích. Přivedli jsme tak do Pardubic nejen pořadatelstvím, ale i 
místem konání prestižní manažerský kurz s celostátní působností. Přednášejícími na 
tomto kurzu jsou významní činovníci, kteří působí na celostátní úrovni coby 
členové ústředních orgánů (Náčelnictvo, Výkonná rada nebo Rozhodčí a smírčí 
rada), případně jsou významnými činovníky velkých organizačních jednotek nebo 
krajů. 
 
Účastnilo se pokaždé přes 40 zájemců z celé ČR, kteří si chtěli prohloubit své 
znalosti v oborech hospodaření či organizace a právo a řízení lidí. Na zajištění akce 



se podílel lektorský tým složený ze špičkových skautských i civilních odborníků. V ČR jsou v současné době pouze 2 
kurzy tohoto typu (vč. Hopíku). 
 

Akce podpořené Junákem, Pardubickým krajem 
 
Junák - Pardubický kraj finančně podpořil i řadu akcí, které pořádal sám nebo je pořádaly nižší organizační jednotky. 
Takové akce měly vždy regionální rozměr. Šlo např. o: 
 
- skautský den na Mladějovské úzkorozchodce 2014 a 2016, 

- Atletické závody pořádané střediskem Polaris Pardubice v roce 2015, 

- řadu rádcovských kurzů pořádaných středisky v celém kraji (přehled je uveden výše). 

 
KRJ nabízí možnost získat finanční podporu pro různorodé aktivity, kterými střediska chtějí ozvláštnit svou běžnou 
činnost. Za uvedené funkční období byl o tento druh podpory však jen minimální zájem. 
 

Akce navštívené zástupci KRJ  
 
V letech 2014 až 2016 navštívili předseda a místopředseda KRJ řadu táborů konaných na území Pardubického kraje a to 
jak tábory našich středisek a oddílů, tak tábory středisek a oddílů z jiných částí ČR, které tábořily na našem území. 
V jednotlivých letech bylo možné konstatovat, že tábory středisek Pardubického kraje jsou vedeny řádně a kvalitně, bez 
větších závad. 
 
Předseda KRJ se zúčastnil mnoha zasedání střediskových i okresních rad, kde projednával aktuálně řešené problémy či 
rozvojové aktivity. Pravidelně je v aktivním kontaktu s vedeními středisek a okresů. Mimo to zastupuje Junák – 
Pardubický kraj v okresním výboru Českého svazu PTP-VTNP, zúčastnil se řady zasedání, jednání či pietních a 
vzpomínkových akcí partnerských nebo spolupracujících organizací. Pravidelně se účastní rádcovských a čekatelských 
kurzů konaných v kraji, kde se setkává s lektory, pořadateli, ale i účastníky, pro něž připravuje programy.  
 
Místopředseda KRJ se na pozvání zúčastnil např. výročního setkání k 70 letům skautingu v Lanškrouně, výstavy 95 let 
skautingu ve Skutči a krajského kola SZ v červnu 2015 na Vysokém Poli. Dále sněmů střediska Zubr a Dikobraz 
Lanškroun, přístavu Sedmička Pardubice a okresů Ústí nad Orlicí a Svitavy. Navštívil, případně lektorsky působil na 
některých rádcovských kurzech v kraji. 



Dlouhodobé projekty kraje 
 
Dlouhodobé projekty jsou takové projekty, které přesahují či mají ambici přesahovat jedno volební období krajské rady; 
může jít i o projekty, které provázejí Junák - Pardubický kraj již od jeho založení. Představují tak jakési nehmotné 
„kulturní dědictví“ Junáka - Pardubického kraje a jako takovým jim byla i ve volebním období 2013 - 2016 věnována 
náležitá pozornost. 
 
 
Stříbrná řeka 
 

Stříbrná řeka je označení pro soubor vzdělávacích akcí s tradicí od r. 1999, zahrnující 
Čekatelský lesní kurz (ČLK), Vůdcovský lesní kurz (VLK), Lesní školu (LŠ) a 
Instruktorskou lesní školu (ILŠ). U většiny kategorií byla Stříbrná řeka průkopníkem – 
pořádala jeden z prvních VLK po zavedení této vzdělávací akce, LŠ byla jednou z prvních 
lesních škol zaměřených za získání OČK a ILŠ pracuje s ojedinělým konceptem téměř úplné 
integrace účastníků do stálého instruktorského týmu. Za 17 let existence se Stříbrná řeka 
stala celostátní vzdělávací akcí se stovkami absolventů. V letech 2013–2016 se pokaždé 
uskutečnil ČLK, VLK a ILŠ. Tyto akce zajišťoval cca patnáctičlenný tým instruktorů a 
lektorů nejen z Pardubického kraje a vyšlo z nich za toto období přibližně 150 absolventů 
z celé Č 

 
 

 
 
V roce 2016 se instruktorskému týmu Stříbrné řeky podařil velký úspěch na poli 
skautského vzdělávání – coby autorský kolektiv zpracoval novou příručku 
k čekatelské zkoušce, která je využívána pro celou organizaci a je první příručkou 
po 10 letech a první příručkou respektující nový, tzv. kompetenční model 
čekatelské zkoušky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekologická výchova 
 

Podpora ekologické výchovy Junákem, Pardubickým krajem má tradici už 
od r. 2002. Těžiště ekovýchovných aktivit je soustředěno na akcích Stříbrné 
řeky, avšak Junák, Pardubický kraj nabízí také zajištění ekovýchovných 
programů, jako jsou exkurze, besedy či přednášky nebo praktické 
workshopy pro střediska a oddíly tzv. „na klíč“. Mimo to je k dispozici pro 
veškeré poradenství v oblastech ekologie, ochrany přírody a legislativy 
životního prostředí. Průběžně je doplňována krajská přírodovědná 
knihovnička. Junák, Pardubický kraj je v tomto podporován i granty 
Pardubického kraje, které každoročně získává díky projektům, podávaným 
v příslušném grantovém řízení.  
 
V období 2014–2016 byly uskutečněny desítky ekovýchovných workshopů 
jak na kurzech Stříbrné řeky, tak např. na rádcovských kurzech Fulgur 
(středisko Česká Třebová), SYRKA (okres Svitavy) nebo rádcovském kurzu 
střediska Žamberk. Kraj zajistil programy i pro letní tábory některých 
středisek.  Programy z oblasti práva životního prostředí pak byly 
realizovány na kurzech Hopík. 
 

 
Junák, Pardubický kraj pravidelně podává projekty do grantového řízení vypisovaného Pardubickým krajem 
v programu ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Za období 2014–2016 takto získal celkem 3 granty v celkové 
výši 43 000 Kč, ze kterých se pořizují, případně obnovují, zejména pomůcky a technika pro ekovýchovné programy či 
doplňuje přírodovědná knihovnička.  
 
Objemem prostředků dosud největší projekt ekologické výchovy nazvaný Environmentální výchova ve skautských 
oddílech realizoval kraj v období 2015–2016. Šlo o projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v 
rámci fondů EHP ve výši 318 113 Kč. 
 
V rámci tohoto projektu se uskutečnilo 16 workshopů pro děti, rádce, čekatele i vedoucí, a to jak na letních táborech, 
tak i na rádcovských kurzech a kurzech Stříbrné řeky. Pardubický kraj v rámci projektu doplnil o několik desítek svazků 
knihovničku s ekologickou literaturou a zajistil vydání příručky o právních aspektech, které se týkají pobytu v přírodě. 
 
Příručka se jmenuje „Činnost dětských organizací v přírodě – právní 
souvislosti ochrany životního prostředí“, a vydalo ji nakladatelství Wolters 
Kluwer. Kniha je určena pro vedoucí skautských oddílů a další dobrovolníky 
Junáka. Laicky a s ohledem na nejčastější praxi přibližuje možné střety 
oddílové činnosti (výprav, letních táborů, péče o nemovitosti a pozemky) s 
legislativou ochrany životního prostředí. Příručku obdržela všechna střediska 
Pardubického kraje. 
 



Oceňování práce 
 
Pro ocenění práce zasloužilých činovníků Junáka a osob stojící mimo organizaci je možné využít různé druhy 
vyznamenání a medailí. Ve funkčním období 2014–2016 projednávala KRJ návrhy vzešlé od podřízených OJ či své 
návrhy na ocenění činovníků průběžně.  
 
V uzavíraném funkčním období ustavila KRJ Pardubického kraje Medaili za činovnickou službu, kterou se rozhodla 
oceňovat průběžně ty činovníky, kteří odsloužili v činovnické funkce víc jak 10, resp. 15 let. První medaile byly 
uděleny předsedou KRJ v průběhu podzimu 2016. Do konce roku 2016 tuto medaili obdrželo 108 činovníků. 
 
Za funkční období 2014–2016 projednala KRJ návrhy k udělení těchto vybraných ocenění: 
 
Zasedání Jméno, OJ Junáka Vyznamenání Výsledek 

Martina Lacmanová (N), Choceň Medaile Junáka-PK 
schváleno, předseda KRJ rozhodl 
o udělení medaile V/1 

8. 4. 2014 
Josef Barva (N), Choceň Medaile Junáka-PK neschváleno 

Lubomír Fiedler (Letohrad) Medaile Junáka-PK 
schváleno, předseda KRJ rozhodl 
o udělení medaile 

Jakub Procházka (Brno) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Martin Hovorka (Brno) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

V/2 
24. 9. 2014 

Jaroslav Chládek (Hradec Králové) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Ladislav Bartůněk (Skuteč) Medaile sv. Jiří – zlato 
schváleno, postoupeno 
náčelníkovi CHK 

Eva Vedmochová (Mor. Třebová) Za čin junácký – bronz schváleno, uděleno  

Jiří Černohous (Lanškroun) Medaile Díků 
schváleno, postoupeno 
náčelníkovi CHK 

Karel Skalický (Lanškroun) Medaile Junáka-PK 
schváleno, předseda KRJ rozhodl 
o udělení medaile 

V/4 
3. 3. 2015 

Marek Pavliš (Skuteč) Medaile Junáka-PK neschváleno 

Durajová Jana (Chrudim) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Rejman Václav (Proseč) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Hrnčál Zdeněk (ORJ Chrudim) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Vánišová Renata (L. Bohdaneč) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Jirout Pavel (Pardubice) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Ráček Vladimír (Pardubice) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Němcová Ivana (ORJ Svitavy) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Červený Filip (Polička) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Liška Luboš (Vysoké Mýto) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Vychytilová Monika (Letohrad) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

V/6 
7. 12. 2015 

Kopecký Lukáš (Brandýs n. Orlicí) Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 
Poznámka: (N)…neskaut;  výsledky řízení o udělení medaile nadřízenými orgány Junáka nejsou známy.  
 



Zhodnocení naplnění cílů na volební období 2013–2016 
 
Před volbou předsedy a místopředsedy KRJ na volební období 2013–2016 byla před delegáty krajského sněmu 
v Pardubicích prezentována vize a cíle na nadcházející funkční období. Skládala se z pěti základních bodů, které se KRJ 
snažila pod vedením KRJ naplňovat. 
 
Hodnocení uvedené vize je následující: 
 
1. Výchova mladších členů 
 
- pokračovat v podpoře rádcovského vzdělávání 
- uspořádat obrok velkou akci na podporu náborů oddílů v kraji 
- spolupracovat s junáckými okresy na zkvalitňování výchovné práce v OJ kraje 
 
Pardubický kraj podporoval po celé období rádcovské vzdělávání finančně i metodicky, o čemž svědčí řada 
rádcovských kurzů. Inicioval i vznik svitavského rádcovského kurzu SYRKA. V uplynulém období byly uspořádány dva 
Skautské dny na Mladějovské úzkokolejce.  
 
 
2. Podpora speciálních výchovných aktivit 
 
- podpora a rozvoj vysokoškolského roverského kmene Univerzity Pardubice 
- podpora a rozvoj spolupráce ostatních roverských kmenů v kraji 
- pokračování v nabídce programů a akcí ekologické výchovy 
 
Nabídka programů a akcí ekologické výchovy je trvalá, v uplynulém období jich byla realizována celá řada, objem 
získaných grantů na tuto činnost byl historicky nejvyšší. Nabídka podpory roverských kmenů a aktivit stále trvá, leč se 
nepodařilo najít kvalitní nebo životaschopné projekty. Vysokoškolský roverský kmen Pardubice prozatím ukončil svou 
činnost, nicméně v budoucnu není jeho obnovení vyloučeno. 
 
 
3. Vzdělávání činovníků 
 
- zajištění plné kvalifikovanosti vedoucích oddílů a jejich zástupců 
- nabídka finanční spoluúčasti na vložném pro absolventy vybraných vzdělávacích akcí 
- pokračování v pořádání vzdělávacích akcí Stříbrné řeky 
- pomoc při pořádání kvalitních vzdělávacích akcí OJ v kraji 
- jednorázové tematické semináře jako doplňující a prohlubující vzdělávání vedení oddílů a středisek (včetně 

pracovních setkání vedoucích středisek kraje) 
 
Kvalifikovanost vedení oddílů v Pardubickém kraji se pohybuje dlouhodobě nad 95 %. KRJ přijala v roce 2014 
vyhlášku o příspěvcích pro absolventy vzdělávacích akcích a tato možnost je využívána. Kurzy Stříbrné řeky (ČLK, VLK 
a ILŠ) byly pořádány každoročně, byly zcela naplněny a na jejich realizaci se podílí stabilní instruktorský tým. 
Pardubický kraj pořádal v letech 2014 a 2016 i manažerský kurz Hopík, členové KRJ se pak mimo to v rámci vlastní 
činovnické praxe podíleli na realizaci dalších vzdělávacích akcí a zkoušek. Byla uspořádána 2 vzdělávací a diskusní 
setkání vedoucích středisek a činovníků (hospodářů, revizorů, správců základen). 
 
 
4. Organizačně – hospodářské zajištění 
- pokračování v poskytování organizačně-hospodářského zajištění OJ v kraji alespoň stejnou měrou jako tomu bylo 

ve funkčním období 2011 – 2013 
- širší spolupráce s krajskou a městskou samosprávou v Pardubickém kraji a st. městě Pardubice 
- organizace setkání vedoucích OJ v kraji, resp. setkání vybraných skupin činovníků (například hospodářů) 
- skončení likvidace střediska Rubín Pardubice 
 
Střediska a okresy měly k dispozici trvalé organizačně-hospodářské zajištění a podporu v případě potřeby. Stejně tak 
bylo 2x zorganizováno setkání vedení středisek. Rezervy vnímáme ve spolupráci s městskou a krajskou samosprávou. 
Zde je však úspěšnost jednání závislá na aktuální politické reprezentaci. 
 
5. Spolupráce s okresy na zkvalitňování výchovné práce v OJ 
- ve spolupráci s okresy zajistit vnitřní hodnocení výchovné práce v OJ, včetně vyhodnocení a návrhů na zlepšení 
- zajistit platformu pro spolupráci jednotlivých OJ v okresech, resp. okresů v kraji (například setkání vedoucích 

oddílů) 



- monitoring výchovné práce dle indikátorů (např. kritéria pro rozdělování dotací) 
- péče o přímořízené OJ bývalého Pardubického okresu, iniciace spontánních aktivit a spolupráce na nich, organizace 

pravidelných setkání vedoucích OJ bývalého Pardubického okresu 
 
Bylo vyhodnoceno, že neexistují dostatečně objektivní parametry pro hodnocení kvality práce skautských oddílů, resp. 
středisek. K hodnocení práce jsou využívána Náčelnictvem schválená kritéria. Jejich další rozbor a práce s výsledky je 
svěřena předsedům okresních rad. Jednotlivé okresy se ve svých plánech činností věnují problematice výchovy a 
pořádají jak vzdělávací, tak metodické semináře pro podřízené OJ. Komunikací a jednáním s přímo podřízenými OJ 
v bývalém Pardubickém okrese byla pověřena členka KRJ ses. Sýkorová. Na setkáních byly předávány informace a 
podařilo se vytvořit i platformu pro spolupráci (např. na pořádání místního i krajského kola závodů). 

 
 
Zpracovali: 
 
Jan Stejskal, předseda KRJ 
 
Tomáš Vítek, místopředseda KRJ 



Vize a témata na volební období 2017–2019 
 
Našim cílem je pokračovat v poskytování kvalitního zázemí pro střediska a jejich výchovnou práci. Chceme navazovat 
na výsledky práce KRJ z uplynulého funkčního období. Pro nadcházející funkční období jsme si vytyčili tato témata: 
 
1. Výchova mladších členů 
 
- pokračovat v podpoře rádcovského vzdělávání 
- uspořádat obrok velkou akci na podporu oddílů v kraji = najít nový formát skautského dne na Mladějovské 

úzkokolejce 
- spolupracovat s junáckými okresy na zkvalitňování výchovné práce v OJ kraje 
- podpora a rozvoj spolupráce roverských kmenů v kraji 
- pokračování v nabídce programů a akcí ekologické výchovy 
 
3. Vzdělávání činovníků 
 
- zajištění plné kvalifikovanosti vedoucích oddílů a jejich zástupců 
- nabídka finanční spoluúčasti na vložném pro absolventy vybraných vzdělávacích akcí 
- pokračování v pořádání vzdělávacích akcí Stříbrné řeky 
- pomoc při pořádání kvalitních vzdělávacích akcí OJ v kraji 
- jednorázové tematické semináře jako doplňující a prohlubující vzdělávání vedení oddílů a středisek (včetně 

pracovních setkání vedoucích středisek kraje) 
 
4. Organizačně – hospodářské zajištění 
 
- pokračování v poskytování organizačně-hospodářského zajištění OJ v kraji alespoň stejnou měrou jako tomu bylo 

ve funkčním období 2014 - 2016 
- organizace setkání vedoucích OJ v kraji, resp. setkání vybraných skupin činovníků (tematicky zaměřené dle 

aktuální potřeby) 
 
5. Spolupráce s okresy na zkvalitňování výchovné práce v OJ 
 
- přispět podporou k funkční existenci okresů v kraji jakožto důležitých článků, 
- monitoring výchovné práce dle indikátorů (např. kritéria pro rozdělování dotací) 
- péče o přímo řízené OJ bývalého Pardubického okresu, iniciace vzniku ORJ Pardubice 
 
 
 
Předkládají: 
 
Jan Stejskal  
kandidát na předsedu Krajské rady Junáka Pardubického kraje 
 
Tomáš Vítek 
kandidát na místopředsedu Krajské rady Junáka Pardubického kraje 
 


