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Letošní celostátní kolo ZVaS je za námi…  
Budeme na ně vzpomínat jako na nezapo-
menutelný víkend plný zážitků a radosti 
naší nejmladší skautské generace. Velká 
gratulace a obdiv patří nejen vítězným 
hlídkám, ale všem světluškám a vlčatům, 
kteří se závodu zúčastnili. Bez jejich nad-
šení a nasazení by jedenapůlleté přípravy 
vyzněly naprázdno.
Naše poděkování patří rádcům a vůdcům, 
kteří je pečlivě připravili, medvědářům, 
rozhodčím, oldskautům i sponzorům 
a partnerům, bez nichž by realizace této 
akce byla obtížná.
Přejeme vám hodně úspěchů a energie 
v tomto skautském roce a ať jsou všech-
ny akce, které letos prožijete, podobně 
zdařilé…

pořadatelé ze střediska „ÚSVIT“ Děčín
převzato z www.zvas2010.cz

Poděkování ovšem patří hlavně 
pořadatelům ze střediska Úsvit. 

říjen
2010

Junák - svaz skautů a skautek ČR - věstník ústředních orgánů Junáka
Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1, tel.: 234 621 223, fax.: 234 621 399, e-mail: junakhlasi@skaut.cz, www.skaut.cz/ustredi

Junák hlásí

Závod světlušek a vlčat 2010

Nabídka ZaměstNáNí: 
vedoucí kanceláře ústředí Junáka

oslavy 100 let dívčího skautingu

Po tři roky – v letech 2010 až 2012 – bu-
dou po celém světě probíhat oslavy zalo-
žení dívčího skautingu. Proč byly vybrá-
ny právě tyto tři roky a jaké akce oslavy 
doprovázejí?
V roce 1910 byly v Anglii založeny první 
dívčí skautské oddíly. Do roku 1912 se 
dívčí skauting rozšířil do řady zemí po ce-
lém světě. Téhož roku byl také založen 
dívčí skauting v USA. V letech 2010 až 
2012 tak budeme slavit 100 let od vzniku 
dívčího skautingu a jeho rozšíření do ce-
lého světa.
Během těchto 100 let prošlo dívčím skau-
tingem přibližně 250 milionů dívek a žen, 
které se snažily a snaží naplňovat své 
skautské poslání a přispívat k vytváření 
lepšího světa.

Zajímavá práce orientovaná 
na řízení a personalistiku. 

HlavNí Náplň práce:
Zejména personalistika a přímé 
řízení asi 15 zaměstnanců, spo-
lupráce s řadou dobrovolníků. 
Odpovědnost za běžnou čin-
nost i rozvoj v Kanceláři ústředí 
Junáka. Dále správa majetku, 
zabezpečování technického zá-
zemí, plánování a čerpání roč-
ního rozpočtu kanceláře. V ne-
poslední řadě také spolupráce 
s ústředními orgány Junáka, 
komunikace s organizačními 
jednotkami i členy hnutí.

co očekáváme 
od ZáJemce:

 z SŠ, VoŠ nebo VŠ vzdělání,
 z dlouhodobou zkušenost s ří-

zením lidí (profesní či skaut-
ská),

 z dobré komunikační a orga-
nizační schopnosti,

 z schopnost týmové práce,
 z dobrou znalost práce s PC – 

MS Outlook, Word, Excel,
 z znalost cizího jazyka (nejlé-

pe AJ),
 z základní ekonomické zna-

losti,
 z znalost vnitřního prostředí 

Junáka,

pokračování na straně 3pokračování na straně 2

  připomíNkuJte pravidla sZ 2011

V příštím roce nás čeká další ročník Svojsíkova závodu. Nyní se vám 
nabízí jedinečná možnost svým názorem ovlivnit podobu jeho pravidel.
Přínosem Svojsíkova závodu je především podpora družinového systé-
mu a otestování praktických dovedností pro život v dnešním světě. Celý 
závod je postaven na spolupráci družiny a týmovém řešení nastolených 
problémů. Účast na závodě a snaha po dobrém umístění může druži-
nu motivovat k rozvoji těchto dovedností. Svojsíkův závod může také 
vedoucím oddílů přinést podnětnou zpětnou vazbu na činnost jejich 
družin, pokud je uvidí ve srovnání s ostatními družinami.

výsledky na straně 2

pokračování na straně 2

http://www.zvas2010.cz
mailto: junakhlasi@skaut.cz
www.skaut.cz/ustredi
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vyznamenání

Medaile díků

Petr Odehnal
Kliment Kohoutek
Oldřich Chocholáč

Rudolf Wajda

 z samostatnost a flexibilitu.

co NabíZíme:

 z různorodou práci na plný pra-
covní úvazek,

 z zázemí velké neziskové organi-
zace,

 z mladý pracovní kolektiv,
 z benefity zaměstnance,
 z místo výkonu práce v Praze.

Pokud Vás nabídka zaujala, za-
šlete motivační dopis a životo-
pis (včetně popisu dosavadních 
zkušeností) na e-mailovou adre-
su: ludmila.hobzova@junak.cz 
do 31. 10. 2010. (kontaktní osoba: 
Ludmila Hobzová). Nástup možný 
od prosince 2010/ ledna 2011.

Moulin

Nabídka zaměstnání

pravidla

Pravidla Svojsíkova závodu 2011
Pravidla se oproti ročníku 2009 ni-
jak významně nezměnila. Jedinou 
výraznější změnou je úprava systé-
mu hodnocení, která si klade za cíl 
zjednodušit a zprůhlednit výpočet 
výsledků.
Pravidla jsou nyní připravena k rych-
lému připomínkování, aby mohla 
na přelomu října a listopadu vy-
jít ve své finální podobě. Budeme 
velice rádi, když nám poskytnete 
zpětnou vazbu a zadáte své náměty 

a připomínky do formuláře na inter-
netové adrese http://1url.cz/KhJ. 
Připomínkování je možné do konce 
října.

příprava Na sZ

Svojsíkův závod není pouze doplň-
kem oddílové činnosti či dokonce ně-
jakou povinností, kterou si je třeba 
splnit a odškrtnout. Dovednosti, kte-
ré testuje a rozvíjí, by měly být dlou-
hodobě součástí oddílového pro-
gramu, nikoli pouze tréninkem pro 
trénink samotný nebo snad nějakým 

„biflováním“ těsně před závodem. 
Proto budou i v letošním ročníku 
konkrétní podoby stanovišť dostup-
né pouze pořadatelům závodů.
Na Svojsíkův závod však je možné 
trénovat. Návod, jak na to vám po-
skytuje například hra Expedice SZ, 
která nyní probíhá v časopise Skaut-
-Junák a na webu www.teepek.cz. 
Správně načasovaná a vhodná pří-
prava totiž přispěje k motivaci dru-
žin pro účast ve Svojsíkově závodě.

Teo

pravidla svojsíkova závodu 2011

dokončení ze strany 1

dokončení ze strany 1

Všem vyznamenaným 
blahopřejeme.

Minulý měsíc byla udělena 
tato vyznamenání:

ChlapeCké hlídky Dívčí hlíDky

1 Pižmoni 7. oddíl vodních 
skautů ŽRALOCI Prostějov kopretinky 2. roj světlušek Choceň

2 Jestřábi 13. oddíl LARKWEI Tábor Takoty 3. oddíl Nymburk
3 Zelená šestka 2. chlapecký oddíl POUTNÍCI Mikulov veverky 2. roj světlušek ŠOTCI Olomouc

4 lišáci 1. chlapecký oddíl Dolní Újezd Sněženky 1. koedukovaný 
oddíl STOPA Děčín

5 Delfíni 6. oddíl SOKOLI Chotěboř kolihy 7. roj SASANKY Třebíč
6 lvi vlčata Rudná Rudná Zlatěnky 1. oddíl skautek Hořice

7 káňata 1. chlapecký oddíl BOBŘI Litvínov světlušky 98. dívčí 
a chlapecký oddíl Ostrava

8 Bizoni 1. oddíl Suchdol nad Odrou Nový Jičín Panzzanni 92. oddíl světlušek 
VLNKY Horní Počernice

9 červená šestka 305. smečka vlčat Praha Andílci 2. oddíl GAYASCUTA Planá nad Lužnicí
10 Rychlé šípy 4. oddíl NADĚJÁCKÁ VLČATA Nový Bor Sněženky 1. roj DEVĚTSIL Veselí nad Moravou
11 vlčata 1. oddíl Pozlovice Berušky 1. roj světlušek Polešovice
12 Tygříci oddíl TYGŘÍCI Horažďovice Mumínci 4. oddíl Tatobity

13 Oranžová 
šestka

3. chlapecký oddíl 
TORNÁDO Mariánské Lázně Bílí bazilišci 2. oddíl BAZILIŠCI Domažlice

14 hnědá šestka 1. oddíl Lázně Bělohrad veverky 4. oddíl MIKAN Karlovy Vary

výsledné pořadí Závodu světlušek a vlčat 2010

mailto:ludmila.hobzova@junak.cz
http://krizovatka.skaut.cz/docs/?act=get&check=3aaf5f0f2a56dbca975b4e636c0b1b14&id=3325&noinc=1
http://1url.cz/KhJ
http://www.teepek.cz
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oslavy 100 let dívčího skautingu
dokončení ze strany 1

Záměrem světové dívčí skautské 
organizace WAGGGS je propojit 
oslavy s podporou programu OSN 
„Rozvojové cíle tisíciletí“, který má 
vést k odstranění největších problé-
mů rozvojového světa. Každý rok 
je tak Den zamyšlení 22. února vě-
nován jednomu z rozvojových cílů OSN. Tématem roku 
2011 bude rovnost mužů a žen. Vedle Dne zamyšlení je 
oslavám 100 let věnovaný každý 10. duben – 100. den 100. 
roku.
Kromě toho má každý rok oslav své vlastní téma:
2010 – Sázet
2011 – Růst
2012 – Sdílet
Junák se oficiálně připojí k oslavám 100 let dívčího skau-
tingu v roce 2012 v souvislosti s oslavami stoletého výročí 
českého skautingu. Důvodem spojení oslav je velký po-
čet oslav stoletých výročí (2007 – WOSM, 2010–2012 – 
WAGGGS, 2012 – Junák), který by mohl vést k určitému 
potlačení důležitosti výročí Junáka v roce 2012 a zmatení 
veřejnosti.
S oslavami 100 let dívčího skautingu je také spojeno něko-
lik mezinárodních akcí pořádaných WAGGGS, kterých se 
účastní i české zástupkyně:
Young Women’s World Forum: Každý rok v průběhu tří-
letých oslav se sejdou zástupkyně národních skautských 
organizací z celého světa. Na Světovém fóru mladých žen 
budou diskutovat o Rozvojových cílech tisíciletí a vytvoří 
konkrétní akce k naplňování těchto cílů. Fóra, které probí-
há tento týden v Londýně, se účastní sestra Dana Singerová 
z Plzně.
Pathways to Leaderhips: Seminář, na kterém mohou účast-
nice rozvinout své schopnosti vedení, práce s lidmi a vyjas-
nit si svou vlastní cestu k přebírání odpovědnosti a vůdcov-
ských rolí. Seminář pracuje s dlouhodobým programem 
WAGGGS World Leadership Development Programme. 
Aktuální setkání se uskutečnilo v říjnu na základně Our 
Cabana v Mexiku. Zúčastnila se ho sestra Anežka Novotná - 
- Áša, členka Zahraničního a Roverského odboru Junáka.
Pro inspiraci se můžete podívat na stránku WAGGGS vě-
novanou stoletému výročí: http://www.wagggsworld.org/
en/take_action/centenary nebo přímo na stránku s jed-
notlivými aktivitami: http://www.wagggsworld.org/en/
take_action/centenary/activities.

Prófa

Výše členských příspěvků byla pro rok 2011 stanovena 
na 215 Kč na člena s časopisy a 175 Kč bez časopisů.
Náčelnictvo Junáka na svém záříjovém zasedání řešilo rá-
mec rozpočtu na následující rok. Vzhledem k situaci stát-
ního rozpočtu je nutné počítat s možností poklesu dotací. 
Důkladně proto byly projednány záměry rozvojových pro-
jektů, úspor v provozních nákladech ústředí a řešení otázek 
poklesu dotací v jednotlivých dotačních kapitolách.
Na závěr byla schválena výše odvodu členských příspěvků pro 
ústředí Junáka ve výši 215 korun na člena. Příspěvek zahrnu-
je mimo jiné i náklady na projekt „Spolkový časopis“, v rám-
ci kterého má každý člen nárok na zaslání svého časopisu. 
V případě odmítnutí časopisu, je odvod členského příspěvku 
nižší, tj. 175 korun. Zároveň byla stanovena maximální výše 
odvodu pro vyšší organizační jednotky na 120 korun.
Celkový rozpočet Junáka bude Náčelnictvo projednávat 
na konci listopadu.

důležité upoZorNěNí čleNa NáčelNictva 
pavla koNečNéHo - Fleka:

Zvýšení registračního poplatku nesouvisí s projektem ča-
sopisů. Na zasedání NJ se o jeho zvýšení dlouze diskutova-
lo – zejména v souvislosti s dalším očekávaným poklesem 
státní dotace. Nicméně výhledově je důležité, aby se vytvá-
řely vlastní prostředky Junáka na spolufinancování dotací 
a grantů, a tak převládl názor na drobné zvýšení.
Co se týká časopisů, původní plán, že bude potřeba navýšit 
příspěvek ve dvou krocích (letošní ročník měl být ztrátový) 
se ukázal jako zbytečný. Přispěly k tomu dva faktory – jed-
ním z nich je výše příjmů z inzerce (pokryjí cca 10 % ná-
kladů) a dále celkově nižší náklady na jejich vydávání – tj. 
tisk, redakce, započtení ostatních režijních nákladů TDC 
nižších díky zapojení do realizace grantů EU, aj.
Pokud jde rozpočet Junáka na rok 2011, finální verze zatím 
nebyla projednávána. Letošní již měl dotace krácené o 10 % 
(tj. cca 3 mil. Kč) a stejný pokles očekáváme i příští rok, i když 
se ústředí snaží jednat s ministerstvem o ponechání její výše.
První náčrt rozpočtu počítá s významnými úsporami v řádu 
statisíců na ústředních projektech, aktivitách a využití al-
ternativních zdrojů financování (dotace, granty), které se 
ústředí a jiné OJ snaží získat. I tak lze předpokládat pokles 
ve všech složkách rozpočtu závisejících na výši státní dota-
ce – investice, vzdělávání, dotace na Kraje (potažmo nižší 
OJ). Bořek v tuto chvíli připravuje návrh rozpočetu.
Více budeme vědět v listopadu a finální výši dotací asi až 
začátkem příštího roku.

členské příspěvky na rok 2011

HodNoceNí skautských časopisů
Dejte nám opět po roce vědět, jak se Vám líbí skautské ča-
sopisy!
Rok se s rokem sešel a opět je tu podzim. S ním je tu i pra-
videlné hodnocení některých skautských časopisů. Prosím, 
věnujte pár minut vyplnění anket, které pomohou připravit 
následující čísla časopisů zase o něco lépe.
Prosím, vyplňte hodnotící ankety u časopisů, se kterými 
přicházite do kontaktu:

Roverský kmen: http://survey.easyresearch.cz/ 
…E6HDtYF.aspx
Skaut: http://survey.easyresearch.cz/…obq4BW9.aspx
Skauting: http://survey.easyresearch.cz/…KUpxyZ3.aspx

Díky za Váš čas
S pozdravem a stiskem levice

Miloš Říha - Šípek
milos.riha@junak.cz

http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary/activities
http://www.wagggsworld.org/en/take_action/centenary/activities
http://survey.easyresearch.cz/WPUPxrPWszwLOcH32Uc7E6HDtYF.aspx
http://survey.easyresearch.cz/WPUPxrPWszwLOcH32Uc7E6HDtYF.aspx
http://survey.easyresearch.cz/v8vSpJF7hRSJMj9BJhobq4BW9.aspx
http://survey.easyresearch.cz/un73LlfeXO6LwSTvlVfKUpxyZ3.aspx
mailto:milos.riha@junak.cz
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V e-obchodě TDC nyní pořídíte no-
vou publikaci „Truhla pokladů“. 
Kvalitní provedení sebraných komik-
sových příběhů potěší každého sbě-
ratele, ale i každého, kdo má ke skau-
tingu pozitivní vztah.

Dvě družiny jednoho skautského střediska jezdí 
na opravdové výpravy a výlety na místa, která můžete 
znát i vy v Krušných horách, Údolí Manětínského poto-
ka, na Šumavě nebo v Broumovských stěnách. Družiny 
Ještěrek a Rysů pořádají řadu akcí, kde se dobře baví, a sa-
mozřejmě jedou na prázdninový tábor. Skautská činnost 
je různorodá a v těchto příbězích jsou další inspirace vybí-
zející k napodobení. Dotýkají se různých oblastí, které se 
mohou hodit i ve škole – historie, přírodopisu a ani trocha 
zeměpisu zde nechybí. Před několika lety mohli o Truhlu 
pokladů soutěžit čtenáři časopisu Skaut-Junák, ale po sto-
pách Rysů a Ještěrek se můžete dnes vypravit i vy!
V knížce najdete čtyřicet dva příběhů kresleného seriálu, 
který nebyl sepsán jen u psacího stolu – většina příhod, 
míst, postav i jejich jmen je skutečných!
Pořiďte si publikaci a obohaťte jí svoji oddílovou nebo 
soukromou knihovničku. Kniha se jistě může stát i hez-
kým dárkem pro vítěze bodování atp.
Objednávejte publikaci v e-obchodě TDC. 

Pěkné čtení přeje
TDC

Zapojte se do přípravy nových metodických materiálů 
k tématu finanční gramotnost.
Cílem projektu je zavádění tématu finanční gramotnosti 
do neformálního vzdělávání (tj. vytváří se metodika pro 
skautské oddíly a další sdružení České rady dětí a mládeže).
Momentálně finalizujeme příručku pro rádce a vedoucí 
oddílů, která bude obsahovat jak teoretický základ tak 
náměty na aktivity s družinou či oddílem na schůzkách, 
výpravách a táborech. Zároveň začínáme s publikací ur-
čené dospělým vedoucím, která bude obsahovat nejen 
obsáhlejší sbírku her a aktivit, ale i metodiku a teoretič-
tější část určenou dospělým.

Hledáme spolupracovNíky

Potřebujeme kreativní lidi se zkušenostmi s vytvářením 
programu, kteří by pomohli s obsahem publikace – pře-
devším s vymýšlením konkrétních aktivit, které by děti 
zábavnou formou naučily být finančně gramotné (získat 
alespoň základní přehled ve světě financí, naučit se opa-
trnosti, prevence zadlužování a sociálně patologických 
jevů).

Pokud umíte vymýšlet program, který splňuje zadané 
cíle, nebo máte zájem spolupracovat na nějaké jiné části, 
kontaktujte nás, vysvětlíme podrobnosti. Výhodou této 
práce je možnost spolupráce v rozsahu, který vám bude 
vyhovovat, od pouhých pár hodin až po zpracování celé 
kapitoly (na DPP). Ideální spolupracovníci jsou vedoucí 
studenti či absolventi ekonomických oborů, ale vůbec to 
není podmínkou. Můžete oslovit i někoho ve svém okolí, 
není podmínkou být členem Junáka.

příklady témat proJektu:

 z nakládání s penězi
 z práva spotřebitelů
 z rodinné rozpočty
 z inflace
 z tvorba cen
 z pojištění

Kontaktní adresa: tdc@skaut.cz
Střízlík

truHla pokladů

Hledáme spolupracovNíky projektu Finanční gramotnost

V e-obchodě TDC si nyní 
také můžete objednat doku-
mentární publikaci Skauting 
v Chotěboři.

Hlavním autorem je vedoucí 
střediska Doubravka Chotěboř 
Jan D. Bláha, informace po-
skytli dospělí členové střediska 
a pamětníci. Kniha byla zpracována na základě písem-
ných a obrazových dokumentů, kronik a skautských 
publikací. Nedílnou součástí prací byla i řada návštěv 
skautských pamětníků.
Kniha má formát A5 a rozsah celkem 208 stran včetně 
16 stran barevné přílohy. Obsahuje řadu fotografií a ta-
bulek, dále také mapy kluboven a táborů chotěbořských 
skautek a skautů. U knihy bude přiloženo DVD s dalšími 
dokumenty v elektronické podobě. Předmluvu napsala 
skautská činovnice, bývalá vedoucí 10. oddílu a součas-
ná starostka města Chotěboře sestra Eliška Pavlíková - 
- Hini.

Publikaci je k dispozici v e-obchodě TDC za 199 Kč.

Íkvuška

skautiNg v chotěboři

www.skaut.cz/obchod

http://obchod.skaut.cz/
http://obchod.skaut.cz/publikace/skautiaskautky/truhlapokladu
mailto:tdc@skaut.cz
http://obchod.skaut.cz/
http://obchod.skaut.cz/skautingvchotebori
http://www.skaut.cz/obchod
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45 NovýcH druHů placek pro vás – prohlížejte, vybírejte, objednávejte a noste!

Konečně můžete objednávat slibované placky, které jsme 
pro vás vyrobili na základě vašeho výběru. Vybrali jsme ty 
nejlepší a vylepšili je dle připomínek.

Placky objednávejte v e-obchodě TDC na www.skaut.cz/
obchod. K dispozici jsou tři velikosti:

 z kulaté o průměru 25 mm
 z kulaté o průměru 32 mm
 z čtvercové o průměru 37 mm

V nabídce máme krom nových druhů i desítky starších, tj. 
edice Born to be scout, lilie a pak řadu základních skaut-
ských znaků. Motivy byly nově rozšířeny o:

 z různé další art ztvárnění lilie
 z Jsem skaut. A ty?
 z Skauting kvete v každém věku
 z Skaut je IN
 z Skauting není retro
 z SKA
 z skaut.cz

Objednávejte na www.skaut.cz/obchod v sekci Propagační 
materiály a podsekci placky.

TDC

roverský lesní kurz safír 2011

RLK Safír je tradičním kurzem, který se bude konat po-
druhé v zimě. Máte-li ve svých oddílech či střediscích R&R, 
a rádi byste, aby si odněkud přivezli inspiraci pro činnost, 
naučili se nové věci, které jim při ní pomohou a zároveň do-
bili baterky, můžete jim doporučit právě Safír. 

Kurz je určený všem, co se chtějí seznámit s dalšími R&R, 
společně s nimi si užít (nejen) zimu, učit se od sebe navzá-
jem a to nejen v oblasti našeho skautování, ale i v osobním 
životě; co chtějí tvořit, hrát si, dozvědět se něco o roveringu 
a tom, jak dobře připravovat akce a mnohé další.

Budeme se snažit vytvořit příjemnou, rodinnou a inspi-
rativní atmosféru a budeme moc rádi, budou-li vaši R&R 
přitom. 

Safír 2011 se uskuteční v následujících termínech:
Zimní kurz 19.–27. února 2011
Roverské setkání Rákos a Smršť 15.–17. dubna 2011
Závěr kurzu 13.–15. května 2011

Uzávěrka přihlášek je 20.11. 2010 a více informací 
naleznete na http://rlksafir.net.

Julča

http://www.skaut.cz/obchod
http://www.skaut.cz/obchod
http://www.skaut.cz/obchod
http://rlksafir.net
http://rlksafir.net


Junák hlásí říjen / 2010  6

Zápis z jednání Náčelnictva Junáka

Zápis z liv. řádného zasedání NJ
Praha: 4.–5. září 2010 
Zahájení jednání: sobota 10.00, neděle 9.00 hod. 
Ukončení: sobota 19.45, neděle 13.15 hod. 
Počet přítomných s právem hlasovat: v sobotu 19, v ne-
děli 16. 
Náčelnictvo bylo usnášeníschopné. 

SoBoTa 4. 9. 2010 
Ses. Rocmanová zahájila zasedání NJ. Poté NJ přistou-
pilo ke schvalování programu. Na návrh br. Konečného, 
z důvodů časových možností br. Kupky - Dicka, schválilo 
návrh na změnu pořadí materiálů. V této podobě pro-
gram schválilo. 

příprava vsJ 
Br. Baláš stručně uvedl materiál, který obsahuje infor-
mace o stavu předsněmové diskuze, krocích, které je 
v souvislosti s VSJ třeba v určených termínech udělat, 
a odpověděl na dotazy týkající se zpracování témat VSJ 
formou dotazníků a možnosti prezentace předsněmové 
diskuze např. na Facebooku. 
Dále si členové NJ stanovili termíny zasedání do konání 
VSJ. 
Poté proběhla diskuze o přípravě a předpokládané podo-
bě zpráv, které je třeba vypracovat a předložit VSJ. 
Členové NJ se také zabývali otázkou složení Kandidátní 
komise. Materiál bude předložen na listopadové jednání 
NJ. 

eFektivita tdc 
Br. Konečný uvedl materiál sestávající z Analýzy efekti-
vity TDC a její zestručněné verze a odpověděl na dotazy 
a připomínky přítomných. Z následné diskuze vzešel po-
žadavek na doplnění materiálu o závěrečné shrnutí, kte-
ré by obsahovalo přehled nedostatků ve fungování TDC 
a opatření, která byla k jejich odstranění provedena. 
Br. Polák před hlasováním o navrženém usnesení podal ná-
vrh na projití jednotlivých kroků, které by, na základě analý-
zy, měly dále zkvalitnit činnost TDC. Návrh nebyl schválen 
a členové NJ přistoupili k hlasování o posledním protinávr-
hu k původnímu usnesení, který vyplynul z diskuze. 
Protinávrh nebyl schválen a NJ dále hlasovalo o dalším 
vzneseném protinávrhu. 

Usnesení NJ/LIV/1 
Náčelnictvo Junáka děkuje Pavlu Konečnému - Flekovi 
za detailně provedenou analýzu fungování TDC, bere 
na vědomí závěry z ní plynoucí a stav realizace kroků ve-
doucích ke zvýšení efektivity TDC. 

NJ se dále shodlo, že materiál tak, jak byl předložen, 
odpovídá a splňuje zadání minulého VSJ. Bude součás-

tí zprávy NJ pro VSJ a závěry provedené analýzy budou 
zveřejněny ve skautských médiích. 

ZměNa volebNíHo řádu 
Br. Konečný stručně uvedl materiál. Jedná se o druhé 
čtení. Předkládán je ve stejném znění jako minule – tj. 
jedná se o zkrácení doby praxe kandidátů na náčelníky 
z 3 na 2 roky. 
NJ po krátké diskuzi přistoupilo k hlasování o navrže-
ném usnesení. 

Usnesení NJ/LIV/2 
NJ schvaluje v 2. čtení změnu Volebního řádu Junáka. 

kroJe 
Ses. Urbánková uvedla materiál. Skupina se původně za-
bývala dívčím střihem košile, ale postupně přešla i k dal-
ším otázkám – zda kroj i s odstupem deseti let stále dosta-
tečně plní všechny své funkce – výchovnou, sjednocující, 
reprezentační, pracovní. 
Skupina si stanovila krátkodobé a dlouhodobé cíle. 
Krátkodobé (dívčí košile a pánská košile s krátkým ruká-
vem) by měly být realizované bez ohledu na výsledky sně-
mu a předsněmové diskuze. Naplňování dlouhodobých 
cílů se bude odvíjet od výsledků předsněmové diskuze 
a případného usnesení VSJ k tomuto tématu. 
S výše uvedeným souvisí i potřeba změny přílohy 
Krojového řádu. 
Materiál obsahuje také základní teze předpokládaných 
změn skautského kroje: 

 − Kroj = krojová řada oděvů (košile-polokošile-trič-
ko), jejichž jednotícím prvkem je barva a znak či logo 
Junáka + šátek + krojové označení.

 − Na různé aktivity lze použít různou formu skautského 
kroje, která příslušné aktivitě „odpovídá“. 

 − Kroj podporuje výchovné působení a posiluje identitu 
se skautským hnutím.

 − Kroj je pohodlný, příjemný a atraktivní pro svého no-
sitele, cenově dostupný pro cílovou skupinu (např. 
trička pro vlčata a světlušky) a použitelný pro běžné 
celoroční aktivity.

Ses. Urbánkové poté odpověděla na konkrétní dotazy 
přítomných. K základním tezím materiálu v diskuzi žád-
né zásadní připomínky nezazněly. 

viZe kvalitNíHo NJ 
Br. Kupka stručně uvedl materiál, po zapracování připo-
mínek ze strany NJ a dalších úpravách bude předložen 
do hnutí. 
V následné diskuzi se členové NJ shodli, že materiál je 
i vzhledem k blížícímu se VSJ a potřebě kandidátů po-
třebný, neboť „definuje“ smysl náčelnictva, vyplývá 
z něj, způsob fungování NJ. 
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NJ poté přistoupilo k postupnému projednání přílohy 
materiálu a připomínkování jednotlivých bodů. 
Poté NJ přistoupilo k hlasování o návrhu usnesení. 

Usnesení NJ/LIV/3 
NJ připomínkovalo vizi kvalitního NJ a ukládá VRJ pre-
zentovat ji vhodným způsobem činovníkům v hnutí a za-
pracovat jejich připomínky do finální podoby vizí. 

Zpráva vrJ 
Br. Výprachtický uvedl materiál. Informoval členy NJ, 
že od začátku září už jsou opět v JUNu k dispozici krojo-
vé košile, v ostatních autorizovaných prodejnách pak dle 
jejich objednávek. 
Dále zdůraznil význam zvolení Petra Vaňka - Permoníka 
do Evropského skautského výboru. 
Seznámil členy NJ se situací kolem objektu Prknovka 
a úsilím Junáka a dalších sdružení ČRDM o změnu pod-
mínek FDML. 
Doplnil také informace k probíhající novelizaci 
Hygienické vyhlášky a požádal členy NJ, aby je předali 
dál. 

částečNé uZavřeNí skautské křižovatky 
Br. Výprachtický stručně uvedl materiál. Zprovoznění 
SkautISu nám umožní částečné uzavření skautské-
ho virtuálního prostoru a s tím související ochranu 
know-how, ale i třeba uzavření diskuzí pod tématy 
na Křižovatce, aby nebyly přístupné široké veřejnosti. 
Dalším důvodem je znemožnění anonymity v diskuzích. 
O tom, kudy má vést hranice mezi informacemi přístup-
nými a nepřístupnými veřejnosti, se zatím diskutuje. 
Na návrh br. Horného po krátké diskuzi členové NJ pro-
střednictvím orientačního odhlasování projevili souhlas 
s návrhem, s tím, že VRJ bude NJ včas informovat o na-
stavení hranice. 

ZměNy kroJovéHo oZNačeNí 
vlčat a světlušek 

Br. Výprachtický seznámil členy NJ s materiálem. 
Vzhledem k absenci dotazů, přistoupilo NJ k hlasování 
o navrženém usnesení. 

Usnesení NJ/LIV/4 
NJ schvaluje v prvním čtení změnu 2. přílohy krojového 
řádu ve věci stupňů zdatnosti vlčat a světlušek. 

statut tdc 
Br. Konečný uvedl materiál s tím, že je doplněn o právní 
rozbor dle požadavku z minulého projednávání materiá-
lu. Z rozboru vyplývá, že statut není třeba oproti původ-
nímu návrhu měnit. 
Po krátké diskuzi členové NJ orientačně hlasovali 
a schválili, že NJ projde teze změn a změnu statutu před-
kladatel předloží do 1. čtení na listopadové NJ formou 
revizí v původním předpisu. 
Poté členové NJ postupně projednávali jednotlivé teze 

s tím, že diskuze byla vždy ukončena orientačním hla-
sováním. Oproti návrhu se NJ shodlo na navýšení počtu 
členů Rady TDC (z 3 na min 5 členů) a projevilo nesou-
hlas s možností podnikání ředitele TDC v příbuzném 
oboru. 
Poté NJ přistoupilo k hlasování o protinávrhu k původ-
nímu usnesení. 

Usnesení NJ/LIV/5 
NJ schvaluje teze změn Statutu Tiskového a distribuční-
ho centra. 

časopisy 
Ses. Řezáčová uvedla předložený materiál, který obsa-
huje jednotlivé úkoly, harmonogram a stav plnění úkolů 
skupiny NJ pro časopisy. 
Členové NJ orientačním hlasováním schválili záměr 
převést případný přebytek finančních prostředků (max. 
v řádu desítek tisíc Kč) do rezervy. 
Ses. Řezáčová poté odpověděla na dotazy členů NJ a po-
tvrdila, že projekt Spolkový časopis, oproti původním 
předpokladům, nijak nenavýší členské příspěvky na pří-
ští rok. 
Dále doplnila, že zpráva o činnosti skupiny a vyhodno-
cení projektu Spolkový časopis bude součástí zprávy pro 
VSJ a obojí bude předloženo na některé z dalších jednání 
NJ. 
NJ poté na podnět br. Konečného orientačně hlasovalo 
a projevilo nesouhlas se stanovením kritéria pro ukon-
čení projektu, pokud by odběrovost časopisů klesla pod 
určitou hranici. 
Poté NJ přistoupilo k hlasování o navrženém usnesení. 

Usnesení NJ/LIV/6 
Náčelnictvo Junáka se seznámilo s postupem projektu 
časopisů a souhlasí s ním. 

Zpráva NáčelNíků 
Ses. Řezáčová uvedla materiál, jehož součástí je Plán 
činnosti NJ, který vznikl v roce 2009 a na jehož základě 
byly založeny pracovní skupiny NJ, a přehled úkolů NJ, 
které vycházejí buď z usnesení VSJ nebo z náplní práce 
jednotlivých pracovních skupin. 
Po krátké a živé diskuzi členové NJ začali po bodech pro-
jednávat přílohu materiálů a následně se pak shodli, že 
vedoucí pracovních skupin popř. další odpovědné osoby 
předloží vyhodnocení jednotlivých úkolů na listopadové 
jednání NJ. 

Zpráva čleNů NJ 
V rámci projednávání tohoto bodu proběhla krátká dis-
kuze o formě a potřebě předkládání zpráv členů NJ. NJ 
se shodlo na tom, že zprávy o dění na krajích potřebné 
jsou a je možné je zasílat např. i ve formě „výtahů“ ze 
zápisů KRJ. 
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NEDěLE 5. 9. 2010 

FoNd pro pořiZováNí a koupi poZemků 

Br. Slunéčko stručně uvedl materiál, který je výsledkem 
úvah VRJ kolem situace s pozemky a stále složitější-
mi možnostmi jejich získávání do vlastnictví Junáka 
a jeho OJ. Fond bude vytvořen přesunutím části finanč-
ních prostředků z FON. 
V rámci následné diskuze zazněly, kromě souhlasných 
příspěvků, pochybnosti, zda by se mělo jednat o ne-
vratné příspěvky. Br. Slunéčko konstatoval, že by zde, 
podobně jako vpřípadě dotací či Fondu obnovy nemovi-
tostí, fungoval princip solidarity. Pro mnohá střediska je 
zásadní i půjčka ve výši 20 tis. Kč. 
Br. Horný navrhl omezit výši částky a její nenávratnost 
podmínit např. otevřením takto nabytého tábořiště pro 
Junáka. 
Br. Polák podal protinávrh k původnímu usnesení – de-
finovat příspěvky z fondu jako vratné. Protinávrh nebyl 
schválen a NJ přistoupilo k hlasování o původním návr-
hu usnesení. 

Usnesení NJ/LIV/7 
Náčelnictvo Junáka schvaluje záměr poskytovat pří-
spěvky org. jednotkám na koupi pozemků. 
Minoritní votum: bři. Polák a Urban hlasovali proti. 

roZpočet a čleNské příspěvky 2010-11 
Br. Slunéčko uvedl materiál. Konstatoval, že situace ko-
lem dotací je velmi nejistá a je třeba počítat s poklesem, 
který může být větší, než počítáme. Přes pokles dotací 
z MŠMT je však třeba podporovat strategické projekty 
a NJ by mělo rozhodnout, kterým směrem má Junák fi-
nanční prostředky vynakládat. 
Pozitivní zprávou je úspěch projektu Skauti na netu, kte-
rý zajistil peníze na rozvoj SkautISu. 
V běhu jsou další evropské projekty např. projekt Klíče 
pro život. 
Poté NJ přistoupilo k projednávání jednotlivých rozvo-
jových projektů – Spolkový časopis, Valný sněm Junáka, 
100 let českého skautingu, Členská karta, Skaut IS, 
Strategické priority (Kvalita činnosti, Personalistika, 
Identita) a Fond na pořizování a koupi pozemků – jež 
vždy ukončilo orientačním hlasováním o navrhovaném 
příspěvku z rozpočtu na daný projekt. 
Kromě projektu Členská karta, který NJ pozastavilo, 
souhlasili členové NJ s předloženými návrhy. 
Poté NJ přešlo k projednání návrhu úspor v provozním 
rozpočtu Junáka. 
Br. Slunéčko konstatoval, že navržené úspory nebudou 
mít systémové dopady. Navrhovaná výše úspor se pohy-
buje ve výši cca 600 tis. Kč. Návrh byl po krátké diskuzi 
schválen. 
NJ se dále zabývalo úsporami v oblasti dotací na OJ 
Junáka. 
Br. Slunéčko uvedl, že v roce 2010 poklesly dotace 
o 10 % (33 mil. Kč na 30 mil. Kč), což se promítlo v růz-

ných kapitolách různou výší. Předložený návrh odpo-
vídá variantě škrtů podle dlouhodobých priorit Junáka 
(vzdělávání, provoz ústředí a celostátní akce). Největší 
část úspor dopadá na kraje, návrh též obsahuje zrušení 
dotací na mezinárodní spolupráci (vyjma celostátních 
akcí). 
Ses. Řezáčová zdůraznila skutečnosti, že přes značné 
omezení dotací MŠMT nedojde k zásadnímu navýšení 
členských příspěvků, ústředí bude i nadále poskytovat 
stávající služby a VRJ hledá a pracuje na tom, aby dosáh-
la na další zdroje financování, které by dopad rozpočto-
vých škrtů na kraje zmírnily. 
Během následné diskuze odpověděl br. Slunéčko 
na otázky členů NJ. 
Dále NJ přistoupilo k projednávání členských příspěvků 
s tím, že o návrhu úspor v oblasti dotací na OJ Junáka 
bude hlasovat až poté. 
Br. Slunéčko uvedl návrh VRJ a opakoval, že díky řadě 
opatření v TDC není pro rok 2011 potřebné navyšovat 
výši příspěvků na úhradu nákladů časopisů. 
Br. Polák na základě předchozí diskuze k dotacím na OJ 
podal návrh na nezvyšování odvodů členských příspěv-
ků pro Junáka jako celek a na navýšení stropu odvodů-
členských příspěvků na VOJ, aby nebyl omezující např. 
na 800 Kč. 
Nejprve proběhlo hlasování o protinávrhu usnesení br. 
Poláka o výši členských příspěvků. 
Usnesení nebylo schváleno a členové NJ hlasovali o pů-
vodním návrhu usnesení. Br. Polák požádal o jmenovité 
hlasování. 

Usnesení NJ/LIV/8 
Náčelnictvo Junáka schvaluje pro rok 2011 odvod člen-
ských příspěvků pro Junáka (jako celek) ve výši: 

 − 215 Kč na člena s odběrem spolkového časopisu, 
 − 175 Kč na člena bez odběru spolkového časopisu. 

(PRO: ses. Rocmanová, Řezáčová, Jirásková, Havlová, 
bři. Baláš, Horný, Tarant, Kachlík, Konečný, Köhler, 
Yilma, Kupr; PROTI: ses. Urbánková, bři. Urban, Polák, 
Sovák, Šlehofer) 

Dále NJ přistoupilo k hlasování nejprve o protinávrhu 
br. Poláka k výši odvodů příspěvků na VOJ. 
Usnesení nebylo schváleno a NJ dále přistoupilo k hla-
sování o původním návrhu usnesení. 

Usnesení NJ/LIV/9 
Náčelnictvo Junáka stanovuje maximální výši odvodu 
z členských příspěvků na rok 2010 pro vyšší organizační 
jednotky ve výši 120 Kč na člena. 
Minoritní votum: bři. Polák a Baláš hlasovali proti. 

Poté proběhlo hlasování o úsporách v dotacích na OJ. 
Br. Konečný navrhl snížit prostředky na vzdělávání z 2,7 
na 2,5 mil Kč a dále pak ušetřit 50 tis Kč z provozu ústře-
dí (úspora na nájemném) a těmi vykompenzovat snížení 
dotací krajům. 
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Ses. Řezáčová podala návrh hlasovat o variantě, že se do-
tace skautským krajům sníží na 13,5 mil Kč, kterou NJ 
v orientačním hlasování schválilo. 
VRJ na listopadové zasedání NJ předloží návrh rozpoč-
tu, v němž budou zapracovány výše uvedené výstupy jed-
nání NJ. 

sp ideNtita 
Br. Říha - Šípek seznámil členy NJ s probíhajícími pro-
jekty pod touto SP a jejich aktuálním stavem. Junák 
na projektu spolupracuje se společnosti Post bellum, 
která se zároveň podílí na jeho financování. Aktuální je 
především projekt orální historie – stahování stávajících 
nahrávek skautských pamětníků (z archivů společností 
Post bellum, Člověk v tísni popř. středisek) a nahrávek 
nových, jejichž pořízení bude probíhat na dobrovolnické 
bázi. 

pláN vrJ 2010–11 

Br. Výprachtický uvedl předložený materiál, který obsa-
huje plán na rok nadcházející a vyhodnocení plánu mi-
nulého. 
Po krátké diskuzi se NJ rozhodlo zabývat pouze plánem 
s tím, že celkové vyhodnocení (za celý skautský rok) VRJ 
předloží na listopadové NJ. 
Br. Výprachtický odpověděl na dotazy členů NJ. 
Poté proběhla krátká diskuze, z níž vyplynula potřeba 
dopracování plánu a jeho opětného předložení na příští 
jednání NJ. 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o poslední bod progra-
mu, poděkovala ses. Řezáčová přítomným za věcné jed-
nání a ses. Rocmanová ukončila jednání 54. zasedání NJ. 

Zapsala: Lenka Šablová 
Schválila: Markéta Řezáčová 

Zápisy výkonné rady Junáka

Místo: zasedací místnost Junáka
Čas: 17.45–22.00 hodin
Přítomni: ses. Tichavová, bři. Výprachtický, Slunéčko, 
Navrátil, Pelcl, Vaněk, Kupka a ses. Kršková (za KÚJ)
omluveny: ses. Horová, Ondřichová
Hosté: ses. Řezáčová, Rocmanová (za NJ), Měřínská 
a br. Slavík, Říha a (na část jednání)

 − Br. Říha informoval VRJ o aktuálním stavu projektů 
v rámci strategické priority Identita. VRJ k němu měla 
několik připomínek. Po úpravách a konzultaci s br. 
Výprachtickým bude materiál předložen Náčelnictvu 
Junáka. 

 − VRJ se zabývala otázkou blogu VRJ v rámci skautské 
Křižovatky. Po krátké diskuzi byly upřesněny vzá-
jemné podmínky spolupráce VRJ a redaktorky blogu 
Evy Měřínské. Termín spuštění blogu byl stanoven 
na 1. 10. 2010. 

 − Br. Výprachtický předložil VRJ přepracovaný materiál 
pracovní skupiny pro kroje. VRJ materiál projednala 
a vznesla připomínky. Po drobných úpravách bude 
předložen na zářijové jednání Náčelnictva Junáka. 

 − VRJ se zabývala připravovanou publikací k nové vůd-
covské zkoušce. VRJ souhlasí s variantou zachování 
stávající podoby publikace s dočasným odložením vy-
dání, a to nejpozději na polovinu roku 2011. Na někte-

rém z dalších jednání se VRJ vrátí k otázce financování 
publikace. 

 − Br. Pelcl seznámil VRJ se závěrečnou zprávou z akce 
HelpDesk 2010 a vyslechl si připomínky členů. VRJ se 
dále zabývala možnostmi konání dalšího ročníku akce 
a sestavila pracovní skupinu pro vytvoření její koncep-
ce. 

 − Br. Kupka členy VRJ seznámil s navrhovanou po-
dobou nášivek k nové stezce vlčat a světlušek. První 
vzorky nášivek se nechávají šít a budou předloženy 
Náčelnictvu k připomínkování. 

 − Br. Kupka seznámil VRJ s průběhem akce Zahradní 
párty, která se konala v červnu jako poděkování dob-
rovolníkům za pomoc při tvorbě Nového programu, 
přípravu celostátních akcí apod. VRJ diskutovala 
možnost opakovaného konání akce a vznesla návrhy 
k její možné podobě. 

 − Br. Pelcl informoval VRJ o posledním vývoji skautISu 
a dalších výhledech do blízké budoucnosti. VRJ k té-
matu vznesla své připomínky. 

Další jednání VRJ se koná 8. září 2010.

Zapsala: Pavlína Kršková

Zápis z jednání vrJ z 18. 8. 2010
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Místo: zasedací místnost Junáka
Čas: 17.45–22.00 hodin
Přítomni: ses. Horová, Tichavová, bři. Výprachtický, 
Slunéčko, Navrátil, Kupka, Pelcl, Vaněk a Šereda 
(za KÚJ)
omluvena: ses. Ondřichová,
Hosté: ses. Michala Rocmanová, br. Prančl (za NJ), 
br. Slavík na část jednání

 − Členové VRJ se zabývali plánovaným rozlišením práv 
a funkčnosti Skautské křižovatky pro členy Junáka 
(či případné další podskupiny, např. vedoucí oddílů) 
a náhodné návštěvníky z řad veřejnosti tak, aby bylo 
zejména chráněno know how Junáka (především me-
todické materiály). 

 − Br. Slavík členy VRJ informoval negativním postoji br-
něnského střediska Řehoře Mendla, pořadatele akce 
Betlémské světlo, ke spolupráci s ústředím na přípra-
vě akce. 

 − Br. Výprachtický seznámil členy VRJ s aktuálním 

stavem příprav 100. výročí českého skautingu. VRJ 
vznesla k předloženému materiálu připomínky. 
Materiál bude po jejich zapracování a zohlednění zno-
vu předložen na jednání VRJ. 

 − VRJ se opětně zabývala podkladovým materiálem 
ke Strategii velkých akcí. Členové VRJ řešili otáz-
ku, jaké typy akcí by ústředí mělo podporovat, a dis-
kutovali o doporučeních z různých oblastí (Řízení, 
Personalistika, Materiál apod.), které by Strategie 
mohla obsahovat. 

 − VRJ vyjádřila souhlas s darováním zbytků nemovitosti 
(vyhořelého objektu klubovny) v Pardubicích městu 
Pardubice. 

Další jednání VRJ se koná 20. 10. 2010.

Zapsal: František Šereda

Zápis z jednání vrJ z 6. 10. 2010

Místo: zasedací místnost Junáka
Čas: 17.45–22.00 hodin
Přítomni: ses. Ondřichová, Horová, Slunéčko, Navrátil, 
Pelcl, Kupka a Šereda (za KÚJ)
omluveni: ses. Tichavová, bři. Výprachtický, Vaněk
Hosté: ses. Řezáčová (za NJ), br. Šlehofer (na část jed-
nání)

 − Br. Slunéčko na úvod stručně shrnul výstupy zjednání 
53. zasedání Náčelnictva Junáka.  

 − Br. Kupka předložil VRJ podkladový materiál 
ke Strategii velkých akcí upravený dle připomínek, 
které zazněly při předchozím projednávání ve VRJ 
v lednu 2010. Členové VRJ vznesli otázky a připomín-
ky k materiálu a ujasnili si způsob dalšího projednává-
ní. Ke sporným či nejasným bodům se VRJ vrátí na ně-
kterém z dalších jednání.  

 − VRJ děkuje br. Lukáši Šlehoferovi - Šlehymu, Aleně 
Hauptmanové - Slonovi, Michalovi Prauzkovi - Koljovi 
a dalším spolupracovníkům za vypracování podklado-
vého materiálu Strategie velkých akcí. Jedná se o kom-
plexní, ucelený a kvalitně zpracovaný materiál, který 
bude po schválení ústředními o orgány dobře sloužit 
ke koncepčnímu využívání velkých akcí a jejich pří-
slušné podpoře. 

 − Br. Pelcl seznámil členy VRJ s návrhem Pokynu k evi-
denci delegátů VSJ a návrhům kandidátů na členy 
ústředních orgánů. VRJ. Členové VRJ vznesli k návr-
hu připomínky.  

 − Br. Kupka představil VRJ vize kvalitní VRJ a vůd-
covského kurzu v rámci projektu Hodnocení kvality, 
ke kterým se při projednávání bodu mohli členové VRJ 
vyjádřit a vznést připomínky.  

 − VRJ se dále zabývala rozpočtem a dalšími záležitostmi 
souvisejícími s přípravou XIII. Valného sněmu Junáka. 
Členové VRJ mají zájem zúčastnit se všech krajských 
volebních sněmů a po dohodě s krajskými radami in-
formovat delegáty např. o projektech běžících v rámci 
strategických priorit Junáka a dalších tématech dle 
projeveného zájmu.  

 − Br. Slunéčko seznámil členy VRJ s výstupy projedná-
vání záměrů rozpočtu Junáka na rok 2011 na zasedání 
NJ. VRJ se k tématu vrátí na některém ze svých říjno-
vých jednání.  

Na závěr VRJ krátce jednala o tématech říjnového dopi-
su Starosta krajům a po krátké diskuzi se shodla na jeho 
obsahu. Příští zasedání VRJ se bude konat 6. 10. 2010.

Zapsal: František Šereda

Zápis z jednání vrJ z 22. 9. 2010


	Závod světlušek a vlčat 2010
	Připomínkujte pravidla SZ 2011
	Nabídka zaměstnání:
	Oslavy 100 let dívčího skautingu 
	Vyznamenání
	Výsledné pořadí Závodu světlušek a vlčat 2010
	Členské příspěvky na rok 2011
	Hodnocení skautských časopisů
	Informace TDC
	Truhla pokladů
	Skauting v Chotěboři
	Hledáme spolupracovníky projektu Finanční gramotnost

	Zápis z jednání Náčelnictva Junáka
	Zápisy Výkonné rady Junáka
	Zápis z jednání VRJ z 18. 8. 2010
	Zápis z jednání VRJ z 22. 9. 2010
	Zápis z jednání VRJ z 6. 10. 2010


