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Předmluva 
 
Milé sestry, milí bratři, 
 
konec funkčního období vybízí k bilancování a proto Krajská rada Junáka Pardubického kraje předkládá tuto 
výroční zprávu za funkční období 2017-2019.  
 
Uplynulé funkční období plynule navázalo na předchozí, a to jak složením Krajské rady, tak i pokračující snahou 
o dosažení vytčených cílů. Ty byly stanoveny tak, aby byly splnitelné s omezenými personálními i finančními 
možnostmi, ale zároveň dostatečně ambiciózní tak, aby kraj prospíval podřízeným organizačním jednotkám.  
 
Pokračovali jsme v poskytování základního ekonomicko-správního servisu podřízeným jednotkám, do nějž 
spadá rozhodování o rozdělení dotací pro OJ a jejich poskytování, sumarizace vyúčtování a jeho kontrola. 
Samozřejmou záležitostí se stalo poskytování dotační podpory rádcovských kurzů. Krajská dotační vyhláška 
dále podporovala netradiční záslužné aktivity, regionální akce a vznik a činnost roverských kmenů. Dále pak 
bylo poskytováno poradenství v mnoha oblastech tak, aby středisková či oddílová praxe byla v souladu 
s právními i vnitřními předpisy.  
 
Uzavřené funkční období bylo obdobím, ve kterém docházelo k usazování a sžívání se s pravidly, jež přinesla 
změna občanského zákoníku. Střediskové a okresní sněmy proběhly zcela v souladu s pravidly a nevyskytly se 
žádné zásadní problémy.  
 
V Pardubickém kraji i v uplynulém období existovaly tři plnohodnotné skautské okresy (Ústí nad Orlicí, 
Chrudim a Svitavy), střediska bývalého pardubického okresu se scházela s členem KRJ br. Procházkou dle 
potřeby. Tyto aktivity nahrazují neexistující okres a jeho radu. Naší ambicí i pro další období je snaha o vznik 
okresu a ustavení okresní rady.  
 
Stejně jako v minulosti Pardubický kraj nabízel po celé funkční období kvalitní skautské vzdělání a to především 
prostřednictvím skautské školy Stříbrná řeka (čekatelský a vůdcovský lesní kurz a instruktorská lesní škola), ale 
také kurzu pro skautské hospodáře, revizory a vedoucí OJ známého pod názvem Hopík. Je třeba připomenout, 
že tým skautské školy Stříbrné řeky zpracoval v uplynulých letech celostátně používanou příručku Čekatelská 
zkouška a dále publikaci pro budoucí vůdce s názvem Vůdcovská zkouška jinak. V rámci další ediční činnosti 
byla pod Pardubickým krajem vydána publikace Jednoduché účetnictví pro spolky. Bez nadsázky je možné 
konstatovat, že jde o aktivity, jejichž dopad významně přesahuje hranice Pardubického kraje, jež 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. Jedno setkání bylo pojato jako oslava 100. výročí 
vzniku Československé republiky. Celokrajské setkání mělo významný společenský rozměr, v podobných 
aktivitách bude KRJ pokračovat i v dalších letech.   
 
Závěrem je nezbytné poděkovat všem činovnicím a činovníkům za odvedenou práci v rámci uplynulého 
funkčního období. Jedná se o pokračování pravděpodobně nejlepších 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. 
 
V Pardubicích 2. ledna 2020 
 
 
 
 
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    Jiří Dušánek 
Členka KRJ    Bc. Jaroslav Ballu Procházka 
    
Zpravodaj kmene OS   Ladislava Marešová, od 05/2019 Petra Zajícová 
Zpravodaj  VS    Oldřich Pešina 
    
Předseda ORJ Chrudim   Jan Korbel jr., od 11/2019 Martin Pavliš 
Předseda ORJ Svitavy   Ing. Luděk Strouhal, Ph.D. 
Předseda ORJ Ústí nad Orlicí  Lukáš Nastoupil, od 11/2019 Martin Kroul  
    
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 2017–2019 zasedala devětkrát, první zasedání se uskutečnilo 
20. března 2017, poslední 10. prosince 2019.  
 
 
Přehled termínů zasedání a hlavních projednávaných témat 
 
VI/1 – 20. 3. 2017         
- Vyhláška k dotacím Pardubického kraje  
- Registrace 2017 
- Skautské závody 
- Schválení návrhů na vyznamenání 
 
VI/2 – 25. 09. 2017         
- Hodnocení kraje dle dotačních kritérií 
- Diskuse o podobě loga Junáka 
- Stanovení výše odvodu registračního příspěvku 2018 
 
VI/3 – 19. 12. 2017         
- Registrace 2018 
- Krajské kolo ZVaS v roce 2018  
- Vyúčtování dotací v roce 2017 a změna v roce 2018 
 
VI/4 – 26. 3. 2018        
- Registrace 2018 
- Vyhláška k dotacím Pardubického kraje 2018 
- Schválení návrhů na vyznamenání 
 
VI/5 – 25. 9. 2018        
- Hodnocení kraje dle dotačních kritérií 
- Registrační odvod na rok 2019 
- Skautské závody 
- Slavnostní setkání vedoucích činovníků OJ Pardubického kraje k 100. výročí vzniku ČSR 
- Dotace 
 
VI/6 – 17. 12. 2018        
- Registrace 2019 
- Vyúčtování dotací 2018 
- Schválení návrhů na vyznamenání 



 
VI/7 – 25. 3. 2019        
- Registrace 2019 
- Vyhláška k dotacím na rok 2019 
- Schválení návrhů na vyznamenání 
 
VI/8 – 23. 9. 2019       
- Hodnocení kraje dle dotačních kritérií 
- Odvod registračního poplatku v roce 2020 
- Závody v roce 2020 
- Krajský volební sněm v roce 2020  
- Schválení návrhů na vyznamenání 
 
VI/9 – 10. 12. 2019       
- Krajský volební sněm 2020 
- Schválení návrhů na vyznamenání 
- Registrace 2020 
 
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.  
 

 
 
  



Vývoj členské základny 
 
Počet členů Junáka v Pardubickém kraji v minulém volebním období 2017–2019 měl trvale vzrůstající tendenci, každoročně 
cca o 120 – 150 členů, což je velikost průměrného skautského střediska. V roce 2018 překročil počet členů v okrese Pardubice 
1000 členů, což je poprvé v historii existence Pardubického kraje.  V roce 2019 měl Pardubický kraj největší počet členů ve 
své novodobé historii. V roce 2019 bylo v Pardubickém kraji registrováno 4692 členů ve 162 oddílech v 35 střediscích. Počet 
oddílů oproti minulému období vzrostl o 5, počet středisek zůstal stejný. 
 

Zdroj: SkautIS 
 
Početně nejsilnějším okresem kraje je již dlouhodobě okres Ústí nad Orlicí, který aktuálně drží členskou základnu přes 1700 
členů. Vývoj členské základny ostatních okresů je uveden v následující tabulce. 
 
 
Počty členů v okresech Pardubického kraje 

 
Zdroj: SkautIS 
 
 
  

Rok Okres Chrudim Okres Pardubice Okres Svitavy Okres Ústí n. O. 
2017 1103 956 701 1624 
2018 1125 1037 703 1640 
2019 1146 1074 741 1731 

2015
4068

2016
4233

2017
4384

2018
4505

2019
4692

Počet členů registrovaných v Pardubickém kraji 2015 - 2019



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 březnu 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, 
- náklady okresů. 
 
 
Přehled čerpání projektových dotací v jednotlivých letech: 
 

2017           
            

9300 - RÁDCOVSKÉ KURZY  (akce)       
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady  
531 02 středisko Slatiňany RK Cukříček 2017 10 920,00 35 239,00 30,99% 
534 08 středisko Br. Robina Letohrad RK Rakule 2017 10 290,00 25 818,00 39,86% 
534 03 středisko Javor Česká Třebová RK Fulgur 2017 14 490,00 41 908,00 34,58% 
532 12 středisko Polaris RK Lavina 2017 8 400,00 24 974,00 33,63% 
            

9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE (akce)       
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady  
531 06 středisko Chrast KK SZ 2017 15 000,00 54 711,00 27,417% 
            

9500 - PROJEKTY NA PODPORU AKTIVIT       
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady  

533 03 středisko Polička 
Skautská meteo.stanice 
Maděra 18 000,00 35 149,00 51,21% 

            

2018           

9300 - RÁDCOVSKÉ KURZY  (akce)       
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady  
531 02 Slatiňany Cukříček 2018 9 660,00 32 668,00 29,57% 
534 03 Česká Třebová Fulgur 2018 16 800,00 46 226,00 36,34% 
            

9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE (akce)       
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady  



530 00 Pardubický kraj 
Skautský den na 
Mladějovské úzkorozchod. 20 900,00 30 294,30 68,990% 

530 00 Pardubický kraj KK ZVaS 2018 15 874,00 22 984,00 69,065% 
            

9600 - PROJEKTY NA PODPORU AKTIVIT KMENŮ RaR       
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady  
530 00 Pardubický kraj AfterMladějov 5 125,00 7 322,00 69,99% 
            

2019           

9300 - RÁDCOVSKÉ KURZY  (akce)       
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady  
534 08 Bratra Robina Letohrad Rakule 2019 15 960,00  40 784,00  39,13%  
532 12 Polaris Pardubice Lavina 2019 9 660,00  27 922,00  34,60%  
534 03 Javor Česká Třebová Fulgur 2019 15 750,00  53 479,00  29,45%  
            

9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE (akce)       
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
534 03 Javor Česká Třebová KK SZ 2019 15 000,00  68 064,00  22,04%  

 
 
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 

 
 2017 2018 2019 
 Dotace Náklady Dotace Náklady Dotace Náklady 
Dotace na provoz 1 663 286 3 090 219 1 533 436 3 044 325 1 440 754 2 713 180 
Dotace na akce 31 354 79 081 82 884 120 031 28 582 93 174 
Celkem 1 694 640 x 1 616 320 x 1 469 336 x 

 
  



 
Zajímavý je i 12-letý přehled vývoje celkových dotací v grafickém znázornění. Modrá křivka představuje vývoj celkového 
objemu dotací pro Junák – Pardubický kraj.  
 

 
 
Zdroj: vyúčtování dotací 2008- 2019 
 
 
Další dotace a granty („neprovozní“) 
 
Vedení kraje se každoročně snaží o získání dalších finančních prostředků na různorodé aktivity kraje. Jde o standardní 
dotační podporu akcím či aktivitám, které se staly pro kraj již tradičními. 
 

    
Pardubický 
kraj (KrÚ) 

St. město 
Pardubice 

Junák - 
ústředí Celkem 

2017 

Ekologická výchova - provoz 15 000       
Ekologická výchova - akce 15 000       
Nájemné krajské kanceláře   23 000     
Hopík     9 240   
Stříbrná řeka - akce     122 910   
Stříbrná řeka - fair trade     5 800   
Celkem 30 000 23 000 137 950 190 950 

2018 

Ekologická výchova - provoz 20 000       
Ekologická výchova - akce 20 000       
Nájemné krajské kanceláře   23 500     
Stříbrná řeka - akce     144 980   
Doškolovací zdrav.kurz     4 000   
Celkem 40 000 23 500 148 980 212 480 

2019 

Ekologická výchova - provoz 20 000       
Ekologická výchova - akce 20 000       
Nájemné krajské kanceláře   24 000     
Stříbrná řeka - akce     125 280   
Hopík     18 200   
Celkem 40 000 24 000 143 480 207 480 

            
  CELKEM za 2017-2019 110 000 70 500 430 410 610 910 

 
Zdroj: účetnictví Junáka – Pardubického kraje v letech 2017–2019 
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Přehled hospodaření kraje za roky 2016–20181 
 

Vybrané údaje z rozvahy (v tis. Kč) 2016 2017 2018 
A.   Dlouhodobý majetek 54 35 35 
  I. Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0 
  II. Dlouhodobý hmotný majetek 176 176 176 
  III. Dlouhodobý finanční majetek  0 0 0 
  IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -122 -141 -141 
B.   Krátkodobý majetek  629 685 734 
  I. Zásoby  16 15 14 
  II. Pohledávky  0 0 0 
  III. Krátkodobý finanční majetek  613 670 720 
  IV. Jiná aktiva  0 0   
AKTIVA CELKEM 683 720 769 
         
A.   Vlastní zdroje  683 737 768 
  I. Jmění  581 581 581 
  II. Výsledek hospodaření 102 156 187 
B.   Cizí zdroje  0 -17 1 
  I. Rezervy  0 0 0 
  II. Dlouhodobé závazky  0 0 0 
  III. Krátkodobé závazky  0 -17 1 
  IV. Jiná pasiva  0 0 0 
PASIVA  CELKEM 683 720 769 
      
Vybrané údaje z výsledovky (v tis. Kč) 2016 2017 2018 
A.   NÁKLADY       
  I.  Spotřebované nákupy a nakupované položky 552 556 599 
  II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0 0 0 
  III. Osobní náklady 16 3 0 
  IV. Daně a poplatky 1 2 2 
  V. Ostatní náklady 71 6 20 
  VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek 20 20 0 
  VII. Poskytnuté příspěvky 1605 1572 1537 
  VIII. Daň z příjmů 0 0 0 
NÁKLADY CELKEM 2265 2159 2158 
            
B.   VÝNOSY       
  I.  Provozní dotace 121 53 64 
  II. Přijaté příspěvky 2065 2025 1990 
  III. Tržby za vlastní výkony a za zboží 44 0 0 
  IV. Ostatní výnosy 150 135 135 
  V. Tržby z prodeje majetku 0 0 1 
VÝNOSY CELKEM 2380 2213 2190 
C.   Výsledek hospodaření před zdaněním 115 54 32 
D.   Výsledek hospodaření po zdanění 115 54 32 

 
Zdroj: Výkazy účetní závěrky daných let 

                                                        
1 Účetnictví za rok 2019 nebylo v době přípravy této zprávy uzavřeno. 



 

Akce pořádané Junákem, Pardubickým krajem 2017 - 2019 
 

Skautské závody  
 
Kraj každoročně zajišťuje pořádání krajského kola 
Svojsíkova závodu a Závodu vlčat a světlušek. V roce 
2017 se KK SZ konalo v Chrasti (středisko Chrast), v roce 
2018 KK ZvaS na základně Maděra (střediska Polička a 
Svitavy),  a v roce 2019 KK SZ v České Třebové (středisko 
Česká Třebová).  
 
 
KRJ si váží ochoty a nasazení pořadatelů a při realizaci 
krajských kol závodů poskytuje součinnost i finanční 
podporu. 
 

                   

 
Setkání se zástupci středisek 
 
V říjnu 2018 se uskutečnilo slavnostní výroční setkání při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého 
státu. Na toto setkání byli pozváni současní i minulí zasloužili činovníci středisek, okresů i kraje, resp. někdejší Chrudimské 
oblasti. Kromě krátkého ohlédnutí za uplynulými 100 lety státu i skautingů bylo na pořadu akce i předání pamětních 
medailí a závěrem pak společenské setkání. Akce byla účastníky velmi kladně hodnocena. 
 

Skautský den na Mladějovské úzkokolejce – září 2018  
 
Jednalo se již o pátý ročník akce, jejímž cílem je zpestřit oddílový program, 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 
tomto ročníku zúčastnilo  cca 150 zájemců z celého Pardubického kraje.. Na jejím zajištění se podíleli roveři ze středisek 
Javor Česká Třebová a Skály Choceň, vedení KRJ a občanské sdružení Mladějovská průmyslová dráha.  
 
 

Hopík 2017 a Hopík 2019  
 

Junák - Pardubický kraj byl opět pořadatelem skautského manažerského kurzu „Hopík“, který se jak 
v roce 2017, tak i v roce 2019 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. 
 

V roce 2017 se konala pouze hospodářská sekce kurzu za účasti cca 25 
zájemců, v roce 2019 pak standardně obě části za účasti 35 zájemců z celé ČR. 
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). 
 



Předání Řádu stříbrného vlka br. Luboru Šušlíkovi – Billovi 
 

V červnu 2018 nastala mimořádná příležitost, kdy na základě již dlouho 
zpracovaného návrhu KRJ schválil náčelník a sbor nositelů udělení nejvyššího 
českého skautského vyznamenání pro chlapecký kmen, tedy Řádu Stříbrného 
vlka, br. Luboru Šušlíkovi – Billovi za jeho celoživotní příkladné skautské 
působení, kromě dlouholeté (a stále trvající) výchovné práce doplněné 
významnými činy v II. odboji.  
 
 
 
 

 
KRJ organizačně zajistila důstojný ceremoniál předání 
v prostorách Skautského centra Vinice, předání proběhlo za 
účasti místonáčelníka Junáka br. Taranta,  dalších nositelů ŘSV 
br. Lukšíčka a br. Hájka, členů KRJ a dalších pozvaných hostů z řad 
skautské i neskautské veřejnosti. 
 

 

 

 

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 2018 

- 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 2017 až 2019 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 na řadě 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 střediska Skuteč či sněmu okresu Ústí nad Orlicí. 
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 nehmotné „kulturní 
dědictví“ Junáka - Pardubického kraje a jako takovým jim byla i ve volebním období 2017 - 2019 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 20 let existence se Stříbrná řeka stala celostátní vzdělávací akcí se stovkami absolventů. 
V letech 2017–2019 se pokaždé uskutečnil ČLK a VLK, v letech 2017 a 2018 i 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 ČR. 
 

 

 
 
V roce 2017 se instruktorskému týmu Stříbrné řeky podařil velký úspěch na poli skautského vzdělávání – coby autorský 
kolektiv zpracoval novou příručku k vůdcovské zkoušce s názvem „Vůdcovská zkouška jinak“, která je dostupná pro celou 
organizaci a navazuje na již dříve zpracovanou příručku Čekatelská zkouška (2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2017–2019 byly uskutečněny desítky ekovýchovných workshopů jak na kurzech Stříbrné řeky, tak např. na 
rádcovských kurzech. Kraj zajistil programy i pro letní tábory některých středisek.  Programy z oblasti práva životního 
prostředí pak byly realizovány na kurzech Hopík. 
 
 

 
 
 
 



Oceňování práce 
 
Pro ocenění práce zasloužilých činovníků Junáka a osob stojící mimo organizaci je možné využít různé druhy vyznamenání 
a medailí. Ve funkčním období 2017–2019 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. Mezi lety 2017 a 2019 pak bylo 
vyznamenáno dalších 105 činovnic a činovníků.  
 
Za funkční období 2017–2019 projednala KRJ návrhy k udělení těchto vybraných ocenění: 
 

Zasedání Jméno, OJ Junáka Vyznamenání Výsledek 

VI/1 
20. 3. 2017 

Václav Rejman, Proseč Medaile Merkura – stříbro schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Blanka Rejmanová, Proseč Medaile Díků schváleno, postoupeno náčelní DK 

Růžena Odehnalová, Proseč Medaile Junáka-PK schváleno, předseda KRJ rozhodl o 
udělení medaile 

Karel Metyš (N), M. Třebová Medaile Junáka-PK schváleno, předseda KRJ rozhodl o 
udělení medaile 

VI/4 
26. 3. 2018 

Martin Šíma, Chrast Medaile sv. Jiří – stříbro neschváleno 

Miloslav Uher, Lanškroun Medaile sv. Jiří – stříbro schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Jiří Sádovský, Chrast Medaile sv. Jiří – bronz neschváleno 

Kristýna Sobolová, Holice Medaile sv. Jiří – bronz schváleno, postoupeno náčelní DK 

Iveta Zieglová, Brno Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Vojtěch Černohorský, Kroměříž Medaile Stříbrné řeky – bronz schváleno, uděleno 

Jaroslav Chládek, Hradec Králové Medaile Stříbrné řeky – stříbro schváleno, uděleno 

Tomáš Slezák, Vysoké Mýto Medaile Stříbrné řeky – bronz neschváleno 

Miloslav Kužílek (N), M. Třebová Medaile Junáka-PK neschváleno 

Hana Drahošová, Chrast Medaile Junáka-PK schváleno, předseda KRJ rozhodl o 
udělení medaile 

Martina Uhrová, Lanškroun Medaile Merkura – stříbro schváleno, postoupeno náčelní DK 

Monika Vychytilová, Letohrad Medaile Merkura – stříbro schváleno, postoupeno náčelní DK 

Marie Stejskalová, Letohrad Medaile Merkura – bronz schváleno, postoupeno náčelní DK 

Pavel Stejskal, Letohrad Medaile Merkura – bronz schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Lubor Liška, Vysoké Mýto Medaile Merkura – bronz schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Zdeněk Hrnčák, Chrast Medaile Merkura – bronz schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

VI/6 
17. 12. 2018 

Jiří Wasserbauer, L. Bohdaneč Medaile sv. Jiří – stříbro schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Martin Pavliš, Skuteč Medaile Díků schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

František Sokol, Skuteč Medaile Díků schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Dagmar Štěpánková, M. Třebová Medaile Junáka-PK schváleno, předseda KRJ rozhodl o 
udělení medaile 

VI/7 
25. 3. 2019 

Jiří Sádovský, Chrast Medaile Díků schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Jindřich Beran, Chrast Medaile Merkura – bronz schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

VI/8 
23. 9. 2019 

Jan Korbel jr., Chrudim Medaile Díků schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Libuše Bartošová, Vysoké Mýto Medaile Díků schváleno, postoupeno náčelní DK 

Tomáš Slezák, Vysoké Mýto Medaile Junáka-PK schváleno, předseda KRJ rozhodl o 
udělení medaile 

Marek Hanzlík (N), Lipnice n. S. Medaile Junáka-PK schváleno, předseda KRJ rozhodl o 
udělení medaile 

VI/9 
10. 12. 2019 

Jiří Bubák, Heřmanův Městec Medaile sv. Jiří – stříbro schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Bohumír Trojtlar, Skuteč Medaile sv. Jiří – bronz schváleno, postoupeno náčelníkovi 
CHK 

Libor Kovačka, Heřmanův Městec 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 2017–2019 
 
Před volbou předsedy a místopředsedy KRJ na volební období 2017–2019 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 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 
 
Podpora rádcovského vzdělání trvá v nezměněné míře, stabilní rádcovské kurzy jsou stále pořádány. Nabídka kraje na podpory 
roverských a ekovýchovných akcí je stále k dispozici. Nepodařilo se zcela, přes určitý pokus v roce 2018, najít nový formát velké 
krajské akce, tento úkol zůstává do nadcházejícího období. 
 
2. 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 %.  Stále je platná vyhláška o příspěvcích 
pro absolventy vzdělávacích akcí 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 2017 a 2019 i 
manažerský kurz Hopík, členové KRJ se pak mimo to v rámci vlastní činovnické praxe podíleli na realizaci dalších vzdělávacích 
akcí a zkoušek.  
 
3. 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) 
 
Střediska a okresy měly k dispozici trvalé organizačně-hospodářské zajištění a podporu v případě potřeby. Rezervy vnímáme 
ve spolupráci s městskou a krajskou samosprávou. Zde je však úspěšnost jednání závislá na aktuální politické reprezentaci. 
 
4. 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 
 
KRJ se snažila monitorovat fungování okresů a být k dispozici radou či intervencí v případě potřeby a zájmu daného okresu. U 
přímo řízených OJ (bývalého okresu Pardubice) byl kontakt a podpora standardní, během volebního období se  však na 
platformu KRJ nepodařilo dostat diskuzi k tématu, zda a v jaké podobě by případně bylo na místě obnovit okres Pardubice. 
Toto téma přechází do dalšího období. 
 
Zpracovali: 
 
Jan Stejskal, předseda KRJ 
 
Tomáš Vítek, místopředseda KRJ 



Vize a témata na volební období 2020 - 2023 
 
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 
- najít nový formát skautského dne, který by podpořil nábory ve střediscích 
- spolupracovat s junáckými okresy na zkvalitňování výchovné práce v OJ kraje 
- podpora roverských kmenů v kraji formou nabídky finančních prostředků v krajské dotační vyhlášce 
- pokračování v nabídce programů a akcí ekologické výchovy 
 
 
2. 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 
 
 
3. Organizačně – hospodářské zajištění 
 
- pokračování v poskytování organizačně-hospodářského zajištění OJ v kraji alespoň stejnou měrou jako tomu bylo v 

minulém funkčním období  
- organizace setkání vedoucích OJ v kraji, resp. setkání vybraných skupin činovníků (tematicky zaměřené dle aktuální 

potřeby) 
 
 
4. 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 
 


