Junák – český skaut, Jihočeský kraj, z. s.

Statut Čestného odznaku kraje pětilisté růže a Medaile kraje pětilisté
růže
1. Historie a způsob zřízení
Čestný odznak kraje pětilisté růže, dále jen ČO-KPR a Medaile kraje pětilisté růže, dále jen M-KPR mají regionální
charakter. Jsou výrazem ocenění soustavné práce, významných zásluh a počinů členek a členů spolku Junák český skaut, podílejících se na vedení a výchově dětí a mládeže, vzdělávání dospělých a napomáhání se
zajištěním zázemí pro činnost spolku a za jeho obecnou podporu v Jihočeském kraji.
ČO-KPR a M-KPR lze v odůvodněných případech udělit i nečlenům Junáka.
ČO-KPR a M-KPR byla zřízena roku 2018 rozhodnutím Krajské rady ze dne 5.4.2018.
Zřízení krajského vyznamenání vychází z Řádu o skautských vyznamenáních schváleného Náčelnictvem Junáka
dne 29.11.2015.
2. Instanční postup
Předkladatel návrhu: člen/ka spolku Junák - český skaut registrovaný/á v OJ v Jihočeském kraji, starší 18 let.
K podání návrhu na udělení ČO-KPR a M-KPR slouží formulář for_navrh_na_vyznamenani_JK, který lze získat na
webových stránkách Junáka - českého skauta, Jihočeského kraje nebo na vyžádání u předsedy/kyně KRJ.
Návrh musí být řádně vyplněn, odůvodněn a v tištěné formě doručen předsedovi/kyni KRJ.
Před schválením se k návrhu musí souhlasně vyjádřit OJ, kde je navrhovaný/á registrován/a.
Schvalovatel návrhu: ve všech stupních KRJ.
O výsledku rozhodnutí pověřený/á činovník/ce KRJ do 30 dnů informuje navrhovatele a předá mu odpovídající
insignii a vyplněný dekret.
Udělovatel vyznamenání: ve všech stupních předseda/kyně KRJ.
Řádový den: není ustanoveno.
Předání vyznamenání musí proběhnout důstojným způsobem, při vhodné slavnostní příležitosti, za přítomnosti
předsedy/kyně KRJ nebo jím/jí pověřeného činovníka/ce.
3. Udělení
Navrhovaný/á musí splňovat podmínku, že se v občanském životě nezpronevěřil/a ideálům svobody, demokracie,
humanity a lidské slušnosti.
ČO-KPR má dva stupně, M-KPR má tři stupně.
ČO-KPR 1. stupně je určen mladším členům/kám od 15 do 18 let, především rádkyním, rádcům, roverům, rangers.
ČO-KPR 2. stupně a M-KPR 1., 2., a 3. stupně jsou určeny dospělým členům/kám, především činovnicím,
činovníkům, oldskautkám a oldskautům.
Udělení příslušného stupně ČO-KPR a M-KPR je možné po splnění aspoň jedné z následujících podmínek:
ČO-KPR 1. stupně (bronzový)
● za vysoce aktivní a dlouhodobou činnost ve vedení družiny, organizaci roverské činnosti, střediskových akcí,
příkladnou reprezentaci jihočeských skautů na celostátních či mezinárodních akcích nebo jinou činnost
sloužící společným zájmům a potřebám oddílu po dobu alespoň 3 let
ČO-KPR 2. stupně (stříbrný)
● za úspěšné působení na pozici rádce/kyně či podrádce/kyně v době alespoň 5 po sobě jdoucích let
● za úspěšné působení ve vedení roverské družiny nebo kmene v době alespoň 5 po sobě jdoucích let
● za aktivní a soustavné působení v činovnické službě ve výchovné jednotce v rámci Jihočeského kraje po dobu
alespoň 5 let
● za aktivní a soustavné působení v orgánech ZOJ v rámci Jihočeského kraje po dobu alespoň 3 let
● za aktivní a soustavné působení ve vedení vzdělávací akce pro rádce/kyně pořádané OJ registrovanou v
Jihočeském kraji po dobu alespoň 3 let
● za aktivní a soustavné působení na pozici správce základny po dobu alespoň 3 let
● za vedení organizačního týmu alespoň 3 velkých krajských akcí
● za vysoce aktivní a dlouhodobou činnost sloužící společným zájmům a potřebám ZOJ
● dlouholetým členům/kám aktivně, pravidelně a opakovaně pomáhajícím s výchovou, vzděláváním, vedením
jednotek, organizaci akcí a správou majetku
● za osobní nasazení, aktivní, pravidelnou a opakovanou pomoc při přípravě, vedení a realizaci akcí krajského
a širšího rozsahu
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M-KPR 1. stupně (bronzová)
● za aktivní a soustavné působení ve výchovné jednotce v rámci Jihočeského kraje po dobu alespoň 10 let
● za aktivní a soustavné působení v orgánech OJ v rámci Jihočeského kraje po dobu alespoň 6 let
● za aktivní a soustavné působení v týmu vzdělávací akce pořádané OJ registrovanou v Jihočeském kraji po
dobu alespoň 6 let
● za aktivní a soustavné působení na pozici správce základny po dobu alespoň 6 let
● za významnou pomoc a službu při nehodách, humanitárních akcích a při živelných katastrofách v místě
působení domovské OJ
● za vyhledávání, sběr a systematické, dlouhodobé zpracovávání historických materiálů o skautingu v regionu s
konkrétními archivními výstupy
● za přípravu, realizaci a úspěšné zakončení investičního projektu ve prospěch OJ v Jihočeském kraji
● nečlenům Junáka - českého skauta za významnou pomoc OJ v místě jejího působení
M-KPR 2. stupně (stříbrná)
● za aktivní a soustavné působení ve výchovné jednotce v rámci Jihočeského kraje po dobu alespoň 15 let
● za aktivní a soustavné působení v orgánech OJ v rámci Jihočeského kraje po dobu alespoň 9 let
● za aktivní a soustavné působení v týmu vzdělávací akce pořádané OJ registrovanou v Jihočeském kraji po
dobu alespoň 9 let
● za aktivní a soustavné působení na pozici správce základny po dobu alespoň 9 let
● za velmi významnou pomoc a službu při nehodách, humanitárních akcích a při živelných katastrofách
● za vyhledávání, sběr a systematické, dlouhodobé zpracovávání historických materiálů o skautingu v regionu s
konkrétními archivními a výstavnickými výstupy
● nečlenům Junáka - českého skauta za mimořádně významnou pomoc OJ v rámci Jihočeského kraje
M-KPR 3. stupně (zlatá)
● za aktivní působení ve výchovné jednotce v rámci Jihočeského kraje v úhrnné době alespoň 20 let
● za aktivní a soustavné působení v orgánech OJ v rámci Jihočeského kraje po dobu alespoň 12 let
● za aktivní a soustavné působení v týmu vzdělávací akce pořádané OJ registrovanou v Jihočeském kraji po
dobu alespoň 12 let
● za aktivní a soustavné působení na pozici správce základny po dobu alespoň 12 let
● za pomoc a službu při nehodách, humanitárních akcích a při živelných katastrofách, při které došlo k nasazení
vlastního života
● za vyhledávání, sběr a systematické, dlouhodobé zpracovávání historických materiálů o skautingu v regionu s
konkrétními archivními, výstavnickými a tiskovými výstupy
● za celoživotní přínos a výrazné zásluhy o rozvoj skautingu v Jihočeském kraji
Nižší stupeň ČO-KPR a M-KPR není možno udělit, pokud již byl dotyčné osobě udělen vyšší stupeň.
ČO-KPR a M-KPR se neuděluje „In memoriam”.
4. Sbor nositelů
Sbor nositelů ČO-KPR a M-KPR není ustaven.
5. Počet stupňů
ČO-KPR má 2 stupně.
M-KPR má 3 stupně.
6. Počet nositelů
Počet nositelů vyznamenání není omezen.
7. Oprávnění nositelů
Udělení ČO-KPR a M-KPR nezakládá žádná zvláštní práva.
8. Popis
Insignii tvoří jednostranná kruhová medaile o průměru 35 mm.
V aversu je moderně a symbolicky ztvárněná pětilistá růže, na jejímž středu je položena rovněž symbolicky
a moderně ztvárněná česká skautská lilie.
Pětilistá růže odkazuje na rod Vítkovců, který svým panstvím dosahoval do všech koutů dnešních jižních Čech
a který ve své době sehrál významnou historickou, kulturní i diplomatickou roli v českém království.
Lilie odkazuje na naší příslušnost k celosvětovému skautskému společenství, jeho ideálům a naší národní
skautské organizaci. Kruhový tvar medaile symbolizuje jednotu, soudržnost a přátelství skautů celého jihočeského
kraje.
V horní části je umístěn nápis JUNÁK - ČESKÝ SKAUT ve spodní JIHOČESKÝ KRAJ.
Použitý font je Skaut Bold.
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Povrchová úprava insignie
ČO-KPR a M-KPR 1. stupně tvoří insignie v provedení povrchu staromosaz a úpravě stíraným oxidem.
ČO-KPR a M-KPR 2.stupně tvoří insignie v provedení povrchu starostříbro a úpravě stíraným oxidem.
M-KPR 3. stupně tvoří insignie v provedení povrchu antik zlato a úpravě stíraným oxidem.
Upínání
ČO-KPR je opatřen vodorovným šanýrem s bižuterní pojistkou.
M-KPR je opatřena kolmým ouškem s provlečeným kroužkem o průměru 11 mm k zavěšení na stuhu. Stuha je
opatřena vodorovnou připínací jehlicí bez zajištění.
Stuha
M-KPR 1., 2. a 3. stupně je zavěšena na náprsní průvlečné stuze široké 38 mm a dlouhé 60 mm.
Barvy stuhy jsou zelená - žlutá - bílá - zelená v poměru 13:6:6:13
Odstíny barev jsou: zelená - žlutá - bílá - zelená.
Barvy stuhy symbolizují:
Zelená - zobrazuje zelené lesy a přírodní bohatství kraje obecně.
Žlutá - připomíná výjimečně významnou Zlatou stezku.
Bílá - symbolizuje zde pramenící řeku Vltavu, která tvoří vodní páteř území kraje.
Stužka
Barevně odpovídá stuze a má rozměry 38 x10 mm.
Jednotlivé stupně ČO-KPR a M-KPR jsou na stužce rozlišeny následovně:
ČO-KPR 1. stupně je bez stužky, nosí se samotná insignie na klopě levé kapsy.
ČO-KPR 2. stupně je stužka prostá, bez miniatury.
M-KPR 1. stupně je stužka opatřena miniaturou stylizované růže v provedení staromosaz o průměru 9 mm.
M-KPR 2. stupně je stužka opatřena miniaturou stylizované růže v provedení starostříbro o průměru 9 mm.
M-KPR 3. stupně je stužka opatřena miniaturou stylizované růže v provedení starozlato o průměru 9 mm.
Stužka se nosí na kroji dle Krojového řádu - přílohy č. 2 nebo nad levou kapsou civilního obleku.
Při udělení vyššího stupně ČO-KPR nebo M-KPR se nosí pouze stužka nejvyššího získaného stupně.
K medaili se předává dekret (grafický list) potvrzující její udělení.
9. Správa vyznamenání
Dekret o udělení ČO-KPR a M-KPR podepisuje předseda/kyně KRJ.
Organizační jednotka navrhovatele hradí náklady na ČO-KPR a M-KPR 1. stupně.
KRJ hradí náklady na M-KPR 2. a 3. stupně.
Správou agendy vyznamenání - vedením matriční knihy, distribucí medailí a vyplněných dekretů, je pověřen
činovník ustanovený KRJ.
10. Závěrečná ustanovení
Přílohou statutu je vyobrazení všech stupňů ČO-KPR a M-KPR, stužek a dekretu.
Celkový počet příloh je 1.

Statut byl schválen a nabývá platnosti dne 5.4.2018.
Junák - český skaut, Jihočeský kraj, z. s.
předsedkyně Iveta Šelepová …………………………………………………….
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Příloha Statutu Čestného odznaku kraje pětilisté růže a Medaile kraje pětilisté růže
Čestný odznak kraje pětilisté růže 1. (bronzový) a 2.(stříbrný) stupeň

Medaile kraje pětilisté růže 1. (bronzový), 2. (stříbrný) a 3. (zlatý) stupeň
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