Junák – svaz skaut a skautek R

Statut - ád Zlaté Syringy
1. Historie a zp sob z ízení
(1)

Skautské vyznamenání Zlatá Syrinx bylo z ízeno roku 1926 Výkonným výborem oldskaut Svazu
Junák -skaut Republiky

eskoslovenské. Rozhodnutím Ná elnictva Junáka v roce 2003 z stává

skautským ádem kmene OS.

2. Instan ní postup
(2)

P edkladatelem návrhu mohou být zpravodajové Kmene dosp lých nebo Ná elnictvo Kmene
dosp lých.

(3)

Schvalovatelem návrhu je Sbor nositel
Kmene dosp lých.

(4)

Ud lovatelem vyznamenání je ná elník Kmene dosp lých.

(5)

ádu Zlaté Syringy (dále jen ZSX) spole n s ná elníkem

ádovými dny jsou 24. duben a 28. íjen

3. Ud lení
(6)

ZSX má jednu t ídu.

(7)

ZSX je ud lován zasloužilým a významným skautským osobnostem za dlouholetou významnou a
soustavnou innost p inášející rozvoj eského skautingu v základních jednotkách, orgánech Kmene
dosp lých i celému hnutí na poli organiza ním, výchovném, programovém, osv tovém a
publika ním.

(8)

ZSX se ud luje doživotn .

(9)

ZSX m že být ud len i lenkám a len m jiných skautských eských a zahrani ních organizací,
kte í se významn zasloužili o rozvoj skautingu dosp lých.

(10)

ZSX m že být ud len „in memoriam“.

4. Sbor nositel
(11)

Sbor nositel tvo í všichni nositelé ádu Zlaté Syringy dle l. (16) tohoto statutu. Ze svého st edu
volí seniora Sboru a dva jeho zástupce a to na svém volebním zasedání, o kterém musí být všem
len m sboru p edem sd leno, že bude volebním, a které se koná minimáln jednou za 3 roky.

(12)

Sbor nositel ZSX ídí senior Sboru a svolává jej dle pot eby, nejmén však jednou ro n . Pokud
senior Sboru nositel zasedání v daném termínu nesvolá, svolá toto zasedání ná elní(k) Kmene
dosp lých.
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(13)

Senior Sboru úzce spolupracuje s ná elníkem Kmene dosp lých a rozhodnutí Sboru oznamuje
Ná elnictvu Kmene dosp lých.

(14)

O schválení ud lení ádu rozhoduje Sbor spole n s ná elníkem KD jednomysln . Pokud není
hlasování jednomyslné, nem že být ád ud len. Nep ítomného nositele ZSX požádá senior Sboru
o písemné vyjád ení. Neobdrží-li je do 30 dn , považuje se hlas nep ítomného za souhlasný.

(15)

Návrhy lze podávat v libovolném termínu, po et návrh není omezen a schvalovatelé nejsou vázáni
po adím nebo datem podání návrhu. Neschválené návrhy se vrací navrhovateli.

5.Po et nositel
(16)

Po et žijících nositel

ZSX m že být nejvýše 12.

(17)

Celkový po et ud lených ZSX nesmí p ekro it po et let trvání eského skautingu.

(18)

Do po tu nositel ZSX uvedených pod body (16) a (17) se nezapo ítávají ZSX ud lené len m
jiných skautských organizací a do zahrani í.

6. Oprávn ní nositel
(19)

Nositelé ZSX, pokud jsou leny Junáka, mají právo ú astnit se innosti a jednání kterékoliv složky
i orgánu Kmene dosp lých a p edkládat své návrhy. Mají právo ú asti i rozhodující hlas na
kmenovém sn mu Kmene dosp lých. Nositelé ZSX jsou poradci ná elní(ka) Kmene dosp lých.

7. Popis insignií
(20)

Insignii tvo í stylizovaný antický hudební nástroj – syrinx o sedmi píš alách z nichž t i nejdelší
p ekrývají vav ínový v nec, do kterého je syrinx vepsána.Vn jší pr m r v nce je 32 mm.

(21)

Insignie je ze žlutého kovu

(22)

Stuha ZSX je 38 mm široká a 700 mm dlouhá. Stuha je modro-žluto-modro-žluto-modrá v pom ru
4:4:22:4:4 mm.

(23)

Stužka odpovídá barevné stuze a má rozm ry 38 x 10 mm. Ve st edu stužky je umíst na zlatá
miniatura vav ínového v nce.

(24)

Insignie je u muž zav šena na náhrdelní stuze podvle ené pod límcem s insignií p es šátek nebo
vázanku. Ženy nosí insignii na motýlové stuze pod límcem inovnické halenky.

8. Záv re ná ustanovení
(25)

Tento Statut respektuje tradici vyznamenání a navazuje na po et dosud ud lených vyznamenání
podle p vodních zásad, zakotvených nov v páté kapitole tohoto statutu.

(26)

Statut byl schválen NJ dne 9. 9. 2006 a nabývá ú innosti dnem schválení.

ná elní DK:Akad. mal. Michala Rocmanová
ná elník CHK: Zden k Pran l
starosta Junáka: Ing. František Šmajcl
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