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PŘEDMLUVA 
 
Vážené sestry, vážení bratři, 
 
v souvislosti s blížícím se krajským volebním sněmem Junáka – Pardubického kraje vám předkládáme zprávu 
vedení KRJ za volební období 2008 – 2011. Tato zpráva vás má informovat o činnosti KRJ, jednotlivých úkolech 
a zásadních informacích o fungování Krajské rady. 
 
Krajské rady Junáka v celé České republice již od svého vzniku hledají svoji úlohu v organizaci. Některým se to 
do dnešních dnů stále nepovedlo. Jde totiž o velmi složitý úkol, neboť krajské rady jsou již deset let „novým 
prvkem“ vklíněným do organizační struktury. Krajská rada Junáka Pardubického kraje již v průběhu minulého 
funkčního období našla svoji úlohu a stala se koordinátorem určitých vybraných činností, které ulehčují práci 
ostatním orgánům a činovníkům v celém kraji. Do některých oblastí se KRJ s přílišnou vervou nepouští, neboť 
by to díky její „vzdálenosti od oddílů“ mohlo být kontraproduktivní. Zastáváme tedy názor, že v některých 
oblastech nemůžeme „svítit“ a proto se snažíme „nepřekážet“. 
 
Hlavním úkolem KRJ v uzavíraném funkčním období byla administrace a přerozdělování dotačních prostředků od 
ústředí Junáka podřízeným OJ. Tento úkol ve spolupráci s podřízenými středisky a také ORJ Ústí nad Orlicí se 
daří velmi kvalitně plnit. Mnoho z činností se postupem času zcela zautomatizovalo a v současné době nejsou 
s dotacemi žádné potíže. KRJ také každý rok rezervovala určité množství dotací na projekty, které mají rozšířit 
nabídku činností jednotlivých středisek. Zajímavé je, že tento nástroj nebyl v průběhu funkčního období příliš 
úspěšně využíván.  
 
Za znak úspěšné spolupráce středisek a kraje můžeme považovat plnění dotačních kritérií, podle kterých ústředí 
přerozděluje dotační prostředky. Každý rok se KRJ velmi podrobně zabývala plněním jednotlivých kritérií a 
snažila se (zejména v roce 2009) zajistit jejich plnění středisky. V roce 2010 se tak můžeme pyšnit pozitivním 
výsledkem – v porovnání s ostatními kraji jsme plnili kritéria nejlépe z celé republiky a tudíž jsme získali 
největší díl nadstavby dotace. Pro každé středisko to tak znamenalo navýšení dotací pro OJ o cca šest tisíc Kč. 
 
Dalším zásadním úkolem je zajištění dostatečného vzdělání vedoucích oddílů a jejich zástupců a dalších 
činovníků v kraji. Tato aktivita je zajišťována zejména provozováním skautské školy Stříbrná řeka, která nabízí 
každým rokem Čekatelský, Vůdcovský lesní kurz a také Instruktorskou lesní školu. Jedná se o kvalitní skautské 
vzdělávání, které je dostupné pro všechny zájemce z kraje a jiných oblastí ČR. 
 
Vedení kraje se v uplynulém funkčním období snažilo o zlepšení komunikace s podřízenými středisky a okresy, 
o vytvoření nových platforem spolupráce v rámci různých akcí a aktivit. V této oblasti však cítíme ještě velké 
mezery a nedostatky. To stejné platí i o komunikaci s úřadem krajské samosprávy, resp. Koalicí nevládek 
Pardubicka, která zaštiťuje spolupráci neziskového sektoru s Pardubickým krajem a jeho hejtmanem. 
 
Za uplynulé funkční období se vedení kraje podařilo zajistit kraji mimo běžné dotace pro OJ téměř 700 tisíc Kč 
na různé projekty a další aktivity kraje. Díky křížovému financování se tak podařilo v každém roce navýšit 
zůstatek finančních prostředků o průměrně 40 tisíc Kč ročně. Tyto prostředky tvoří určitou rezervu pro případ 
finanční potřeby v budoucích letech. Navyšování zůstatku financí se podařilo i tehdy, když kraj za celé 3 roky 
nezvýšil odvod registračního příspěvku, který po celé období činil 20 Kč na člena (což je mimochodem jeden 
z nejnižších odvodů v ČR). 
 
Závěrem je možné konstatovat, že uplynulé funkční období patřilo mezi ta lepší. Podařilo se splnit mnoho 
z předsevzetí a plánů a to aniž by to bylo na úkor podřízených organizačních jednotek. Bez Vaší spolupráce a 
aktivity by se to však nemohlo podařit. Na tomto místě je však třeba vyjádřit hluboké poděkování Vám všem 
činovníkům středisek, kteří vykonáváte tu poctivou skautskou práci. Děkujeme. 
 
Přejeme všem příznivý vítr a slunce na skautské stezce! 
 
 
V Pardubicích 7. ledna 2011  
 
 
 
Jan Stejskal – Johan        Tomáš Vítek - Datel 
předseda KRJ         místopředseda KRJ 
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PŘEHLED ČINNOSTI KRAJSKÉ RADY 
 
SLOŽENÍ KRJ 
 
Krajská rada Junáka Pardubického kraje pracovala v tomto složení: 
 
Předseda    Ing. Jan Stejskal, Ph.D. 
Místopředseda    Mgr. Tomáš Vítek 
    
Člen KRJ    Ing. Jiří Novák 
Člen KRJ    Ing. Jiří Junger 
    
Zpravodaj kmene OS  Josef Richter (do května 2010),  
     Ladislava Marešová (od května 2010) 
 
Zpravodaj  VS   Ing. arch. Jaroslav Vondra (do prosince 2010),  
     Ing. Prokop Jícha (od prosince 2010) 
    
Předseda ORJ Chrudim  Martin Šíma, DiS. 
Předseda ORJ Svitavy  Karel Šnobl 
Předseda ORJ Ústí nad Orlicí Lukáš Nastoupil 
    
Zástupce kraje v Náčelnictvu Junáka: Mgr. Tomáš Vítek 
  
Revizní komise Pardubického kraje pracovala ve složení Ing. Vladimír Ráček, 
předseda, Miroslav Martinek a Ladislava Marešová (do května 2010).  
 
 
 
 
ZASEDÁNÍ KRJ 
 
Krajská rada Junáka ve funkčním období 2008 – 2011 zasedala 
jedenáctkrát, první zasedání se uskutečnilo 25. února 2008, 
poslední 15. prosince 2010. Oproti předchozímu funkčnímu 
období KRJ snížila počet zasedání o čtyři. 
 
Účast členů KRJ na zasedání byla vždy dostatečná pro 
usnášeníschopnost všech řádných zasedání KRJ. Zasedání KRJ se 
pravidelně účastnil i předseda RK kraje Ing. Ráček – Čerka. 
 
 
KRJ projednávala na svých zasedáních zásadní body týkající se chodu kraje. Těmi 
zásadními byly: 

a) problematika dotací (Vyhláška k dotacím 2008, 2009, 2010), 
b) zastupování v Náčelnictvu Junáka, 
c) registrace v jednotlivých letech, 
d) ocenění práce skautů, skautek a neskautů vyznamenáními Junáka a kraje, 
e) plnění dotačních kritérií, péče o vzdělanost vedoucích oddílů a jejich zástupců. 

 
Přehled termínů zasedání KRJ a hlavních projednávaných témat: 
 
III/1 – 25. 2. 2008 
- Vyhláška k dotacím, 
- Jmenování zástupce kraje v NJ 
- Registrace 2008 
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III/2 – 28. 5. 2008 
- Schválení projektových dotací 
- Jmenování zástupce kraje v NJ 
- Registrace 2008 (výjimka pro středisko Sezemice) 
- Krajské klo ZVaS 
- Kontroly letních táborů 
 
III/3 – 1. 12. 2008 
- Registrace 2009 
- Provozní rozpočet 
- Projekty vzdělávacích akcí kraje 
- Ocenění práce 
 
III/4 – 10. 2. 2009 
- Vyhláška k dotacím, krácení dotací pro OJ, které nesplnily úkoly, 
- Dotační komise kraje, 
- Registrace 2009, 
- Ocenění práce 
 
III/5 – 7. 4. 2009 
- Výjimka pro středisko Sezemice z OŘJ, 
- Účetní závěrka kraje za rok 2008 
 
III/6 – 8. 9. 2009 
- Opatření k naplnění dotačních kritérií v roce 2010, 
- Systém rozdělování dotací 
 
III/7 – 1. 12. 2009 
- Registrace 2010, 
- Změny v dotační vyhlášce, 
- Provozní rozpočet, 
- Setkání RK kraje 
 
III/8 – 17. 2. 2010 
- Registrace 2010 (vč. řešení problémů), 
- Změny v dotační vyhlášce, 
- Krajské kolo ZVaS 
 
III/9 – 6. 4. 2010 
- Skautské centrum Vinice, 
- Vyhláška k dotacím, dotační komise, 
- Registrace 2010, 
- Sněm kraje 
 
III/10 – 20. 10. 2010  
- Odvod členského příspěvku 2011, 
- Plnění dotačních kritérií krajem a jednotlivými OJ, 
- Sněm kraje 
 
III/11 – 15. 12. 2010  
- příprava krajského volebního sněmu 
- projednání usnesení střediskových a okresních volebních sněmů a témat na Valný 

sněm Junáka 
- plnění dotačních kritérií (zajištění plné kvalifikovanosti vedoucích oddílů a jejich 

zástupců v kraji) 
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VÝVOJ ČLENSKÉ ZÁKLADNY V PARDUBICKÉM KRAJI 
 
 
Počet členů Junáka v Pardubickém kraji byl 
v letech 2008 – 2010 relativně stabilní, 
přesto jsme však v roce 2009 zaznamenali 
pokles přibližně o 100 členů. Tuto situaci 
KRJ nechtěla podcenit, krátce po odevzdání 
registračních dat byla uskutečněna základní 
analýza a vytipovány kroky a doporučení, 
které byly dány organizačním jednotkám za 
účelem zastavení poklesu počtu členů 
v budoucnu. Již v roce 2010 se počet členů 
v kraji zvýšil cca o 100 na 3600, což je 
počet, kterého kraj stabilně dosahoval 
v letech 2006 – 2008, tedy v minulém 
volebním období. 
 
V roce 2010 byl Pardubický kraj co do počtu členů čtvrtým nejpočetnějším 
skautským krajem v ČR. 
 
Dlouhodobě početně nejsilnějším okresem kraje je okres Ústí nad Orlicí, který stabilně 
drží členskou základnu cca 1400 členů. Na druhém místě je okres Chrudim s členskou 
základnou kolem 1000 členů, na třetím následuje bývalý okres Pardubice (souhrnně 
střediska cca 800 členů) a na čtvrtém okres Svitavy – cca 500 členů. 
 
 
 

Počty registrovaných členů v Pardubickém kraji 
2008 - 2010

3649 3502 3600

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2008 2009 2010

rok

po
če

t č
le

nů



 6

FINANCE 
 
Základním úkolem KRJ v rámci finanční oblasti patří svěřená oblast dotací, 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 (střediska bývalého okresu Pardubice) a střediskům okresů 
Chrudim a Svitavy by 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 podporovat nákup 
přínosného dlouhodobého majetku, který je nezbytný k výkonu aktivit, jež významným 
rozšiřují spektrum činností středisek. 
 
Plošné dotace byly po celé funkční období přerozdělovány podle počtu členů (celkový 
počet členů OJ) a v letech 2008 a 2009 byla nadstavbová část přerozdělována podle 
počtu mladších členů OJ. V roce 2010 došlo k významné změně systému přerozdělování 
na ústředí úrovni. KRJ se však rozhodla, že bude i nadále přerozdělovat dotační 
prostředky solidárním systémem a zachovala přerozdělené celá „provozní“ části dotace 
podle celkového počtu členů OJ v daném roce. 
 
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 
 
Kapitola směřující k úhradě nákladů okresů nebyla ani jednou využita, proto v roce 2010 
z vyhlášky vypadla.  
 
Přehled čerpání projektových dotací v jednotlivých letech: 
 
2008 
 
9300 - RÁDCOVSKÉ KURZY  
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
532 07 Sedmička Pardubice Kormidelnický kurz 2008 4 000,00 11 925,80 33,54% 

534 06 
Zubr a Dikobraz 
Lanškroun RK Atropa 2008 5 250,00 13 000,17 40,38% 

      

9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE 
  

 
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
530 00 Pardubický kraj KK ZVaS 4 779,00 14 779,50 32,34% 

534 00 okres Ústí nad Orlicí 
Setkání k 70.výročí úmrtí 
A.B. Svojsíka  10 500,00 15 392,00 68,22% 

534 06 
Zubr a Dikobraz 
Lanškroun X-fight 7 500,00 11 454,50 65,48% 

534 07 Žamberk 
Křížem krážem aneb 
profese v okrese 5 000,00 16 809,00 29,75% 

532 12 Polaris Pardubice Atletický přebor kraje 9 000,00 20 792,00 43,29% 
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9500 - PROJEKTY NA PODPORU AKTIVIT 
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
531 02 Slatiňany Čalamáda 6 000,00 9 800,00 61,22% 

 
2009 
9300 - RÁDCOVSKÉ KURZY     
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 

533 00 okres Svitavy 
Českomoravský 
rádcovský kurz 09 7 200,00 32 550,00 22,12% 

534 08 středisko Letohrad Rakule 2009 8 400,00 16 403,00 51,21% 
531 03 středisko Hlinsko v. Č. Očko 2009 3 000,00 4 487,00 66,86% 
531 02 středisko Slatiňany Čalamáda 2009 3 000,00 8 686,00 34,54% 
532 12 středisko Polaris Pardubice Lavina 2009 6 000,00 22 438,00 26,74% 
      

9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE    
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 

530 00 Pardubický kraj 
Krajské kolo Svojsíkova 
závodu 09 9 941,00 30 791,00 32,29% 

533 02 středisko Litomyšl 17. ročník Lánské Hučky 1 000,00 1 547,00 64,64% 

531 02 středisko Slatiňany 
Celostátní roverský 
volejbalový turnaj 3 000,00 19 889,00 15,08% 

532 12 středisko Polaris Pardubice Atletický přebor kraje 8 500,00 12 216,00 69,58% 
      

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

532 12 středisko Polaris Pardubice 
Netradiční aktivity 
sk.centra Vinice 10 000,00 14 985,00 66,73% 

534 08 středisko Letohrad Škola lukostřelby 7 000,00 11 938,00 58,64% 
 
9600 - PROJEKTY NA PODPORU AKTIVIT KMENŮ RaR 
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
530 00 Pardubický kraj PARSácké setkání 5 000,00 8 603,00 58,12% 

 
2010 
9400 - VÝZNAMNÉ REGIONÁLNÍ AKCE    
OJ Název OJ Název projektu Vyúčtováno Náklady % 
530 00 Pardubický kraj Krajské kolo ZVaS 2010 14 000,00 21 665,00 64,62% 
532 10 Polaris Pardubice MOOT 2010 8 500,00 32 738,00 25,96% 

530 00 Pardubický kraj 
Skautský den na 
mladějovské úzkor. 15 550,00 22 215,00 69,998% 

 
 
Přehled získaných dotací pro Junák,Pardubický kraj 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 
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Graf- srovnání dotací pro Junák,Pardubický kraj 2008 - 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vedení kraje se každoročně snaží o získání dalších finančních prostředků na 
různorodé aktivity kraje. 
 

    
Pardubický 
kraj (KrÚ) 

St. město 
Pardubice 

Junák - 
ústředí   

2008 

Ekologická výchova 16 000       
Provozní náklady KRJ 20 000       
Efektivní činnost OJ kraje 15 000       
Krajské kolo závodů 10 000       
Volný čas (pro OJ 532)   40 000     
Nájemné krajské kanceláře   20 000     
Stříbrná řeka - ČLK, VLK, ILŠ     99 380   
CELKEM 2008 61 000 60 000 99 380 234 380 

2009 

Ekologická výchova 30 000       
Resuscitační modely 24 000       
Krajské kolo závodů 10 000       
Nájemné krajské kanceláře   20 000     
Čekatelský kurz PK     6 700   
Stříbrná řeka - ČLK, VLK, ILŠ     114 810   
CELKEM 2009 64 000 20 000 121 510 205 510 

2010 

Ekologická výchova 30 000       
Provozní náklady KRJ 25 000       
Nájemné krajské kanceláře   20 000     
Dobrovolník      58 000   
Hosp-org přípravný kurz     15 000   
OČK TVS a TAB     500   
Stříbrná řeka - ČLK, VLK, ILŠ     121 295   
CELKEM 2010 55 000 20 000 194 795 269 795 

            
  CELKEM za 2008 - 2010 194 000 100 000 415 685 709 685 
 
 
 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

2008 2009 2010

Dotace na provoz
Dotace na akce
Celkem



 9

Přehled hospodaření kraje za roky 2007 - 2009 
 Údaje z rozvahy (v tis. Kč)     
  2006 2007 2008 2009 
A.II Dlouhodobý hmotný majetek 42 42 42 42 
A.IV Oprávky k dl. hmotnému majetku -42 -42 -42 -42 
B. Krátkodobý majetek celkem 94 112 158 205 
B.I Zásoby celkem 0 0 0 7 
B.II Pohledávky celkem 7 11 0 4 

B.III 
Krátkodobý finanční majetek 
celkem 87 101 158 194 

  Aktiva celkem 94 112 158 205 
      
A.  Vlastní zdroje celkem 94 100 158 205 
A.I Jmění celkem 27 27 28 119 
A.II Výsledek hospodaření celkem 67 73 130 86 
B. Cizí zdroje celkem 0 12 0 0 
B.III Krátkodobé závazky celkem 0 12 0 0 
  Pasiva celkem 94 112 158 205 
      
 Údaje z výkazu zisku a ztráty (v tis. Kč)    
   2007 2008 2009 
A. NÁKLADY     
A.I Spotřebované nákupy celkem   337 167 205 
A.I.1 Spotřeba materiálu  336 165 203 
A.I.2 Spotřeba energie  1 2 2 
A.II Služby celkem   119 174 297 
A.II.6 Cestovné  31 31 39 
A.II.7 Náklady na reprezentaci  0 0 1 
A.II.8 Ostatní služby  88 143 257 
A.III Osobní náklady celkem   1 5 7 
A.III.9 Mzdové náklady  1 5 7 
A.IV Daně a poplatky celkem   1 0 0 
A.IV.16 Ostatní daně a poplatky   1 0 0 
A.V Ostatní náklady celkem   12 11 14 
A.V.22 Dary  0 7 11 
A.V.24 Jiné ostatní náklady  12 4 3 
A.VII Poskytnutné příspěvky celkem   1311 1423 1155 
A.VII.31 Posk.příspěvky zúčt. mezi OJ  1311 1423 1155 
 Náklady celkem   1781 1780 1678 
      
B. VÝNOSY     
B.IV Ostatní výnosy celkem   62 56 87 
B.IV.15 Úroky  1 2 1 
B.IV.18 Jiné ostatní výnosy  61 54 86 
B.VI. Přijaté příspěvky celkem   1589 1660 1463 
B.VI.26 Přijaté příspěvky zúčt. mezi OJ  1518 1588 1389 
B.VI.28 Přijaté členské příspěvky  71 72 74 
B.VII. Provozní dotace celkem   136 121 84 
B.VII.29 Provozní dotace  136 121 84 
 Výnosy celkem   1787 1837 1634 
 Hospodářský výsledek po zdanění   6 57 -44 
      
Poznámka: výnosy i náklady jsou uvedeny v celkových výších (hlavní + doplňková 
činnost). 
Junák - Pardubický kraj však za uvedené roky žádné výnosy a náklady v doplňkové 
činnosti neměl.  
Za rok 2010 nebyly údaje ještě k dispozici. Rozvahový den je 31. prosinec každého 
roku. 
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AKCE V PARDUBICKÉM KRAJI 
 
 
POŘÁDANÉ KRAJEM 
 
Kraj pořádal (přesněji řečeno zaštítil svým pořadatelstvím) několik významných 
jednorázových akcí. 

Skautské závody  
 
Kraj každoročně pořádá (zašťiťuje) krajská kola 
Svojsíkova závodu a Závodu vlčat a světlušek (v roce 
2008 KK ZVaS v České Třebové,  v roce 2009 KK SZ na 
Žumberku,  v roce 2010 KK ZVaS v Telecím u Poličky)  
 

Čekatelský kurz Pardubického kraje – 
říjen/listopad 2009 
 
Tento dvouvíkendový kurz byl zamýšlen jako alternativa pro ty zájemce o složení 
čekatelské zkoušky, kteří se nemohou účastnit letních kurzů, zároveň jako nabídka 
doplnění kvalifikace pro ty oddíly a střediska, které nesplňovaly kvalifikační požadavky na 
vedení oddílů. Lektorsky kurz zajišťovali instruktoři Stříbrné řeky, kurz byl doplněn i o e-
learning. Nakonec se účastnilo pouze cca 15 frekventantů, přičemž počet byl doplněn na 
optimální díky několika zájemcům z Královéhradeckého kraje. 
 

Skautský den na Mladějovské úzkorozchodce – září 2010 
 

Jednalo se o akci, jejímž cílem podpořit náborové aktivity na 
začátku skautského roku, seznámit účastníky s ojedinělou 
technickou památkou – Mladějovskou úzkorozchodnou dráhou – a 
nabídnout zejména mladším dětem pestré spektrum soutěžních a 
dalších aktivit. Akce se zúčastnilo přes 200 účastníků z celého 
Pardubického kraje, na jejím zajištění se podílela střediska Letohrad 
a Moravská Třebová, vedení KRJ a sdružení Mladějovská 
průmyslová dráha. 
 

 

Hopík 2010 – říjen 2010 
 
Junák-Pardubický kraj byl pořadatelem hospodářsko-organizačního kurzu Hopík, který se 
uskutečnil v Nymburku na základně Tortuga. Účastnilo se 30 zájemců z celé ČR, kteří 
chtěli prohloubit své znalosti v oborech hospodaření či organizace a právo. Kurz byl určen 
těm, kteří se chtěli zlepšit v oblastech hospodaření, organizace a managementu a 
případně získat hospodářskou nebo organizační zkoušku. V ČR jsou v současné době 
pouze 2 kurzy tohoto typu (vč. Hopíku). 
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PODPOŘENÉ KRAJEM 
 
Junák,Pardubický kraj finančně podpořil i řadu akcí, které pořádaly nižší organizační 
jednotky a které měly regionální rozměr. Šlo např. o  
 
- roverské setkání MOOT 2010,  

- dva Atletické přebory, pořádané střediskem Polaris v r. 2008 a 2009,  

- Kormidelnický kurz 2008, pořádaný střediskem Sedmička Pardubice 

- Setkání k 70. výročí úmrtí ABS, pořádané střediskem Ústí nad Orlicí 

- Celostátní roverský volejbalový turnaj 2009, pořádaný střediskem Slatiňany 

 
Mimo to byla finančně podpořena řada rádcovských kurzů a také v letech 2009 a 2010 
účast hlídek, reprezentujících Pardubický kraj na celostátních kolech SZ a ZVaS. 
 

NAVŠTÍVENÉ ZÁSTUPCI KRJ 
 
 

V letech 2008 a 2009 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 na našem území tábořily. V obou letech bylo 
možno konstatovat, že tábory středisek Pardubického 
kraje jsou vedeny řádně a kvalitně, bez větších závad. 
 
 
 

 
Předseda KRJ se na pozvání zúčastnil např. slavnostního Robinova ohně pořádaného 
střediskem Br. Robina Letohrad, dále pak střediskových rad téměř všech 
přímopodřízených středisek bývalého pardubického okresu, zasedání okresních rad 
Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí, mnoha sněmů středisek a všech okresů. Předseda 
zastupoval KRJ v Okresních výboru Českého svazu PTP – VTP, na všesokolském sletu 
Pardubického kraje, slavnostních setkání k výročí 28. října, jednání s hejtmanem 
Pardubického kraje a náměstky primátora st. města Pardubice a mnoha dalších. 
 
 
Místopředseda KRJ se na pozvání zúčastnil např. okresního kola SZ okresu Chrudim 
v květnu 2009, sněmu střediska Holice v listopadu 2009, připomenutí výročí Dr. Milady 
Horákové v červnu 2009, setkání k výročí lanškrounského skautingu v září 2010, sněmu 
okresu Ústí nad Orlicí v listopadu 2010 a sněmu okresu Svitavy v prosinci 2010. 
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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 2008- 2010 
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 11 let své existence se Stříbrná řeka stala 

celostátní vzdělávací akcí se stovkami absolventů. V letech 2008 – 2010 se každoročně 
uskutečnil ČLK, VLK a ILŠ. Tyto akce zajišťoval cca 15členný tým instruktorů a lektorů 
nejen z Pardubického kraje a vyšlo z nich za toto období přibližně 150 absolventů z celé 
ČR. 
 
V roce 2008 se na Stříbrné řece, jak již bylo řečeno, poprvé konala Instruktorská lesní 
škola, jejíž koncept se osvědčil a proto byla uspořádána i v letech 2009 a 2010. V roce 
2009 patřila Stříbrná řeka mezi kurzy, které mezi prvními pořádaly Novou vůdcovskou 
zkoušku, což bylo logickým vyvrcholením účasti VLK Stříbrná řeka na ověřování 
experimentální vůdcovské zkoušky v letech 2006 – 2008. 
 
 
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 
dlouhodobě nabízí zajištění ekovýchovných programů, jako jsou 
exkurze, besedy či přednášky nebo praktické workshopy pro 
střediska a oddíly tzv. „na klíč“ v průběhu celého roku. Mimo to je 
k dispozici pro veškeré poradenství v oblastech ekologie, ochrana 
přírody, legislativa životního prostředí. Průběžně je doplňována 
krajská přírodovědná knihovnička s několika desítky svazků 
odborné i metodické literatury. Junák-Pardubický kraj je v tomto 
podporován i granty Pardubického kraje, které každoročně získává díky projektům, 
podávaným v příslušném grantovém řízení. V letech 2008 – 2010 získal Junák-
Pardubický kraj v grantovém řízení v oblasti ekologické výchovy podporu v souhrnné výši 
76 000 Kč. 
V letech 2008 – 2010 byly součástí ekovýchovných projektů kromě programů a 
workshopů v rámci kurzů Stříbrné řeky také aktivity „na klíč“ pro rádcovské kurzy 
středisek, exkurze do vybraných chráněných území (např. NP Podyjí, Rychlebské hory, 
CHKO Žďárské vrchy, CHKO Pálava). Dále byly v nabídce semináře z oblasti legislativy 
ochrany přírody a lesa. 
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VYSOKOŠKOLSKÝ ROVERING 
 
V souladu s dlouhodobou vizí podpory roveringu se 
Junák-Pardubický kraj rozhodl na přelomu let 
2009/2010 iniciovat vznik vysokoškolského roverského 
kmene při Univerzitě Pardubice. V Pardubicích dosud 
nikdy v historii VŠ roverský kmen nefungoval. Proto 
byly podniknuty první kroky k vytvoření stabilního 
roverského kmene, který by v budoucnu měl vyvíjet 
pravidelnou činnost zacílenou jak na rozvoj svých 
členů, tak na spolupráci a pomoc oddílům a střediskům 
v Pardubicích a širším okolí. Na konci roku 2010 měl za 
sebou nově vzniklý kmen několik společných schůzek a 
jednu víkendovou akci. Začíná pracovat na společném 
projektu a aktuálně má cca 15 členů. 
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OCEŇOVÁNÍ PRÁCE 
 
Pro ocenění práce zasloužilých činovníků Junáka a osob stojící mimo organizaci je možné 
využít různé druhy vyznamenání a medailí. Za funkční období 2008 – 2010 projednala 
KRJ návrhy k udělení těchto ocenění: 
 
Zasedání Jméno Vyznamenání Výsledek 

III/3 
1. 12. 
2008 

Jasaň  Jakub, Brno Medaile Stříbrné řeky – 
bronz schváleno, uděleno 

Výprachtický Břetislav, 
Letohrad Medaile Díků schváleno, postoupeno 

náčelníkovi CHK 

Vyhnálek Vlastislav, Letohrad Medaile Díků schváleno, postoupeno 
náčelníkovi CHK 

Jahnová Marie, Červená Voda Medaile díků schváleno, postoupeno 
náčelní DK 

III/4 
10. 2. 
2009 

Oborník Jiří, Pardubice Medaile Sv. Jiří - stříbrný schváleno, postoupeno NJ 
Vlasta Tvrdíková, Polička Medaile Sv. Jiří - stříbrný schváleno, postoupeno NJ 
Vedmochová Eva, M. Třebová Medaile Sv. Jiří - zlatý schváleno, postoupeno NJ 

III/6  
8. 9. 2009 Greplová Lenka, M. Třebová Medaile Stříbrné řeky – 

bronz schváleno, uděleno 

III/7 
1. 12. 
2009 

Vyhnálek František, 
Lanškroun Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 

předsedovi KRJ 

Ošťádal Josef, M. Třebová (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

III/8 
17. 2. 
2010 

Martinů Jaroslav, Polička (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Koumar Rostislav, Polička (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Klepárník Otakar, Polička (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Novotný Eduard, Letohrad Medaile Sv. Jiří - stříbrný schváleno, postoupeno NJ 
Svěráková Zdeňka, Skuteč Medaile Sv. Jiří - bronz schváleno, postoupeno NJ 
Štěrbová Zdeňka, Skuteč Medaile Sv. Jiří - bronz schváleno, postoupeno NJ 
Sokol František, Skuteč Medaile Sv. Jiří - bronz schváleno, postoupeno NJ 
Vacek, Zdeněk, Skuteč Medaile Sv. Jiří - zlatý schváleno, postoupeno NJ 

III/9 
6. 4. 2010 Hyksa Jiří, Chrast Medaile Díků schváleno, postoupeno 

náčelníkovi CHK 

III/10 
20. 10. 
2010 

Vychytilová Monika, Letohrad Medaile Díků schváleno, postoupeno 
náčelní DK 

Šebrlová Monika, Lanškroun Medaile Díků schváleno, postoupeno 
náčelní DK 

Zedníček Jiří, Lanškroun Medaile Díků schváleno, postoupeno 
náčelníkovi CHK 

Nastoupil Lukáš, Letohrad Medaile Díků schváleno, postoupeno 
náčelníkovi CHK 

Tomková Pavla, Letohrad Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Marková Pavla, Červená Voda Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Musil Vladimír, Lanškroun Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Richter Josef, Pardubice Medaile Stříbrné řeky – 
stříbro schváleno, uděleno 

Šušlík Lubor, Pardubice Medaile Stříbrné řeky – 
zlato schváleno, uděleno 

Uher Miloslav, Lanškroun Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Valouchová Anna, Letohrad Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

III/11 
15. 12. Krátký Pavel (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 

předsedovi KRJ 
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2010 Jaroušek Miroslav (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Ráček Vladimír st. (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Kadlec Jan (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Jičínský Josef (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Charvát Jiří (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Panoch Milan (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Liska Jaroslav (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Syrový Vladimír (N) Medaile Junáka - PK schváleno, postoupeno 
předsedovi KRJ 

Vedmochová Eva Medaile Díků schváleno, postoupeno 
náčelní DK 

Dušánek Jiří Medaile Díků schváleno, postoupeno 
náčelníkovi CHK 

(N)…neskaut 
 
Všechna uvedená ocenění práce byla po dokončení předepsaného instančního postupu 
udělena a oceněným předána. 
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Zhodnocení programu na volební období 2008 – 
2010 
 
Před volbou předsedy a místopředsedy KRJ na volební období 2008 – 2010 byla před 
delegáty krajského sněmu v Lázních Bohdaneč prezentována vize – program KRJ na toto 
období. Skládala se ze čtyř základních bodů, které se KRJ snažila pod vedením předsedy 
a místopředsedy KRJ naplňovat. 
 
V průběhu funkčního období se velkou část předložené vize – programu KRJ podařilo 
naplnit, u menší části díky některým změnám nebo zjištěním jsme původní představy 
byly nuceni přehodnotit. Hodnocení uvedené vize je následující: 
 
 
1. Výchova mladších členů 
 

• Informační služby přímo oddílům 
• Podpora pořádání rádcovských kurzů, tvorba rámcových pravidel (Pokynů KRJ), 

posuzování projektů za účelem poskytnutí dotací 
• Poradenství oddílům a střediskům 

 
Výchova mladších členů patří mezi priority Junáka. V této oblasti je však nezbytné 
bezprostřední působení na děti a mládež a Pardubický kraj je v této oblasti až příliš 
vzdálen na to, aby mohl bezprostředně aktivně působit a ovlivňovat přímo oddíly. Navíc 
k tomuto jsou určena domovská střediska. Navíc zcela současně s krajskou vizí byla 
spuštěna masivní podpora oddílů ze strany ústředí (nový program, postupně nové stezky 
pro skauty, skautky, vlčata a světlušky). V tomto bodě tedy KRJ nabízela pouze 
metodickou pomoc a finanční podporu činnosti oddílů. 
 
KRJ podporovala každý rok svého funkčního období pořádání rádcovských kurzů a to jak 
finančně, tak metodicky (každý podpořený kurz musel splnit podmínky dané vyhláškou 
kraje, čímž KRJ zajišťovala základní kvalitu rádcovského vzdělávání). 
 
Poradenství oddílům a střediskům ve výchovné oblasti bylo nabízeno po celé funkční 
období. 
 
 
2. Podpora speciálních výchovných aktivit 
 
Podpora roverské činnosti (cílová skupina 15-26 let) 
 

• Jmenování koordinátorů v jednotlivých oblastech kraje (za účelem zajištění 
komunikace s KRJ) 

• Přímá finanční podpora roverských projektů 
 
Koordinátora KRJ nejmenovala, neboť se tato oblast podpory posunula na okraj vize. 
Navíc se z dlouhodobých zkušeností se formální funkce koordinátora či zpravodaje pro 
tuto oblast nejeví zcela optimální. Až v roce 2010 se podařilo uspořádat setkání 
s vedoucími roverských kmenů, dohodnout formu spolupráce. Dále byl dán impuls pro 
vznik vysokoškolského roverského kmene na Univerzitě Pardubice. Kmen v současné 
době má cca 15 členů a pravidelný program. 
 
Každý rok byly podporovány roverské aktivity formou samostatné dotační kapitoly. 
 
Podpora ekologické výchovy 
 

• Informační služby 
• Poradenství, zajištění lektorování programů  
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• Materiální podpora 
 
Oblast ekologické výchovy zajišťoval místopředseda KRJ; pracoval po celé funkční období 
velmi aktivně. Za pomoci podpory z Krajského úřadu Pardubického kraje poskytoval 
metodickou pomoc, pořádal vzdělávací i osvětové aktivity s oddíly mladších členů. 
V rámci své aktivity zajistil výukové materiály k vypůjčení. 
 
Krajskou ekologickou základnou byla již dříve vyhlášena základna Maděra v Telecím u 
Poličky (vlastník a správce Junák – středisko Tilia Polička), kterou místopředseda KRJ 
pomáhal zabezpečit materiálně a technicky tak, aby byla vhodným prostorem pro 
ekologické aktivity.  
 
 
3. Vzdělávání činovníků 
 

• Informační služby 
• Databáze vzdělavatelů (instruktorů, lektorů) v kraji 
• Podpora kvalitních vzdělávacích aktivit 

 
Vzdělávání pokračovalo v kraji pořádáním lesních kurzů a lesní školy v rámci skautské 
školy Stříbrná řeka. V letech 2008 – 2010 se uskutečnily každý rok Čekatelský a 
Vůdcovský lesní kurz a Instruktorská lesní škola Stříbrná řeka. Škola oslavila své 
desetileté působení setkáním s absolventy. Nabízí vzdělávací aktivity zájemcům z celé 
CR. 
 
Dále KRJ pořádala čekatelský kurz pro Pardubický a Královéhradecký kraj, který byl 
nabídnut přednostně střediskům Pardubického kraje, které mají dlouhodobě kvalifikační 
nedostatky. Bohužel se kurzu zúčastnilo z kraje pouze několik účastníků. Zbylí byli z KH 
kraje a dalších částí ČR. 
 
Databázi vzdělavatelů KRJ nevytvořila, neboť se tato myšlenka neukázala jako 
opodstatněná a to vzhledem k ustálení vzdělávacích aktivit v kraji a existenci databáze 
vzdělavatelů na ústředí Junáka. 
 
KRJ podporuje kvalitní vzdělávací aktivity v kraji a to zejména spoluúčastí 
kvalifikovaných odborníků coby lektorů a zkušebních komisařů (v uvedených letech 
pouze v okrese Ústí nad Orlicí). 
 
Informační služby poskytovány byly pouze na požádání. Kvalifikační požadavky byly 
projednávány na KRJ vzhledem k tomu, že se tato oblast stala hodnoceným kritériem pro 
přidělování dotací (od ústředí na kraj). 
 
 
4. Organizačně – hospodářské zajištění 
 

• Zajištění základního fungování kraje jako VOJ 
• Finanční záležitosti, podpora projektů 
• Péče o přímo podřízená (zřízená) střediska 
• Poradenství v oblasti finanční, projektové, legislativní 
• Zastupování kraje navenek (vůči ústředí Junáka, státní správě a samosprávě, 

dalším subjektům) 
 
KRJ fungovala po celé funkční období velmi aktivně a to v oblastech, které jsou KRJ 
vymezeny vnitřními předpisy. Zvládnuta byla zejména agenda dotací a jejich 
administrace, hlášení táborů a registrace na daný rok. 
 
V průběhu období byly projednávány výkyvy ve výši dotací a plnění dotačních kritérií. 
Díky včasnému působení KRJ je možné konstatovat, že Pardubický kraj v roce 2010 
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získal největší část nadstavby dotací pro OJ v celé České republice. Je tedy možné 
s hrdostí konstatovat, že v tomto roce byla střediska kraje nejlepšími v ČR. 
 
V průběhu období došlo k přechodu zřizovatelství středisek bývalého okresu Pardubice 
přímo pod Pardubický kraj. Administrace (aktivity zřizovatele) probíhá bez problémů. 
 
Předseda s místopředsedou KRJ navštívili v průběhu funkčního období všechny okresy a 
byli účastni jednání okresních rad, dále předseda KRJ navštívil mnohá z přímo řízených 
středisek. Rovněž byly navštíveny všechny okresní volební sněmy a některé sněmy 
středisek v kraji. 
 
KRJ každoročně zajišťuje pořádání krajského kola závodů a to ve spolupráci s některým 
střediskem kraje. V roce 2010 pak byla pořádána akce Skautský den na mladějovské 
úzkorozchodce, která měla být podporou náborových aktivit. Akce se zúčastnilo víc jak 
300 účastníků a byla velmi pozitivně hodnocena. 
 
Předseda a místopředseda zastupuje Junák – Pardubický kraj navenek při různých 
společenských událostech, účast na pietních setkáních, sokolském sletu, udělování a 
předávání vyznamenání.  
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Program na volební období 2011-2013 
 
V souladu s hodnocením uplynulého funkčního období je možné definovat 
několik bodů, které kandidáti na předsedu a místopředsedu KRJ považují za 
strategickými oblasti pro další funkční období a současně se svojí kandidaturou 
je předkládají delegátům IV. Řádného sněmu Junáka – Pardubického kraje, 
coby svůj program a priority na volební období 2011-2013: 
 
 
1. Výchova mladších členů 
 
- pokračovat v podpoře rádcovského vzdělávání 
- uspořádání obrok setkání vedoucích oddílů v kraji (ve spolupráci s okresy) 
- uspořádat obrok velkou akci na podporu náborů oddílů v kraji 
 
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 
- péče o Krajskou ekologickou základnu 
 
3. Vzdělávání činovníků 
 
- zajištění plné kvalifikovanosti vedoucích oddílů a jejich zástupců 
- spolupráce s kmenem dospělých na doplnění kvalifikace vedoucích a zástupců 

vedoucích klubů dospělých 
- pokračování v pořádání vzdělávacích akcí Stříbrné řeky 
- pomoc při pořádání kvalitních vzdělávacích akcí OJ v kraji 
- jednorázové tématické semináře jako doplňující a prohlubující vzdělávání vedení 

oddílů a středisek 
 
4. Organizačně – hospodářské zajištění 
 
- pokračování v poskytování organizačně-hospodářského zajištění OJ v kraji alespoň 

stejnou měrou jako tomu bylo ve funkčním období 2008 – 2010 
- širší spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi v kraji, se kterými by mohla 

skautská střediska dále spolupracovat na různých aktivitách a projektech 
- širší spolupráce s krajskou a městskou samosprávou v Pardubickém kraji a st. městě 

Pardubice 
 
 
 
Předkládají: 
 
Jan Stejskal – Johan 
kandidát na předsedu KRJ Pardubického kraje  
 
Tomáš Vítek – Datel   
kandidát na místopředsedu KRJ Pardubického kraje 
 
 
 


