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Řád Kmene dospělých 

 
 

1.  Úvodní ustanovení  
(1)  Tento Řád upravuje specifika a postavení Kmene dospělých (dále jen KD) v Junáku.  
(2)  Souvisejícími předpisy jsou zejména:  

a) Stanovy Junáka  
b) Organizační řád a systemizace Junáka  
c) Statut HSKD  
 

2.  Postavení Kmene dospělých  
(3)  Kmen dospělých je součástí Junáka – svazu skautů a skautek ČR.  
(4)  Kmen dospělých je prostřednictvím Junáka – svazu skautů a skautek ČR členem ISGF,  

mezinárodního společenství skautů a skautek.  
(5)  V mezinárodním styku se užívá název Kmene dospělých „Czech Scout and Guide Fellowship“  
(6)  Související předpisy:  

a) Rozhodnutí IFOFSAG o členství „Czech and Slovak Scout Guilds Federation“  
v IFOFSAG z 21.5.1991.  

b) Rozhodnutí IFOFSAG o kontinuitě členství „Czech Old Scout Giuld“ v IFOFSAG  
z 21.5.1993.  

c) Rozhodnutí IFOFSAG o změně názvu na ISGF ( International Scout and Guide  
Fellowship) z 5.7. 1996.  

 
3.  Poslání Kmene dospělých  
(7)  Posláním Kmene dospělých je sdružovat dospělé skauty a skautky, kteří ve svém život. jsou 

rozhodnuti uplatňovat zásady členů Junáka a to zejména:  
a) žít v duchu skautského slibu a zákona,  
b) všestranně podporovat skautské hnutí a jeho vliv na výchovu dětí,  
c) usilovat o osobnostní rozvoj a přijímat společenskou odpovědnost přiměřenou věku dospělosti,  
d) upevňovat skautského ducha ve skautské organizaci a jeho principy šířit do společnosti v níž žijí a 

pracují a  
e) rozvíjet porozumění, přátelství a úctu k druhým, zejména mezi dospělými skauty a  

skautkami na celém světě.  
 
4.   Členství v Kmenu dospělých  
(8)  Členem Kmene dospělých je každý dospělý člen Junáka registrovaný v klubu dospělých (dále jen 

klub). Dále jsou členy KD členové Junáka registrovaní přímo v ZOJ, pokud při registraci o členství 
požádají.  

 
5.   Práva a povinnosti členů  
(9)   Členům Kmene dospělých jsou kromě ostatních práv členů Junáka přiznána práva:  

  a) účastnit se akcí KD  
  b) volit a být volen nebo jmenován do funkcí v KD  

(10) Členové KD mají povinnosti členů Junáka a navíc musí respektovat řídící akty KD.  
 
6.   Zahájení a ukončení členství v klubu, přestup mezi kluby  
(11) O přijetí nových členů klubu rozhoduje vedoucí klubu, neurčí-li si klub svým vnitřním předpisem 

jinak. V případě odmítnutí zájemce je povinen vedoucí klubu tuto skutečnost odůvodnit a informovat 
o ní vedoucího střediska.  
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(12) V případě, že člen dosud nebyl členem Junáka v jiné jednotce, je povinen odevzdat řádně vyplněnou 
přihlášku a zaplatit příslušný členský příspěvek.  

(13) Členové klubu, kteří se rozhodli složit skautský slib, sdělí své rozhodnutí vedoucímu klubu.  
(14) Členství v klubu může zaniknout obdobně jako členství v Junáku dle čl. 16 Organizačního řádu a 

systemizace Junáka  
(15) Člen klubu má právo na vlastní žádost přejít do jiného klubu. Pro jeho nové zařazení platí podmínky 

dle čl. (11) obdobně. Nový člen může být přijat až tehdy, když splnil veškeré závazky a povinnosti 
vůči klubu, z kterého odešel.  

 
7.    Struktura a řídící síť Kmene dospělých  
(16) Strukturu Kmene dospělých tvoří:  

a) Kluby  jako základní výchovné jednotky podřízené ZOJ. 
b) Střediskový sněm Kmene dospělých na úrovni ZOJ. 
c) Sněm a zpravodajové Kmene dospělých na úrovni VOJ. 
d) Kmenový sněm a Náčelnictvo Kmene dospělých na ústřední úrovni. 
e) Hospodářská správa Kmene dospělých (HSKD) jako ZvOJ zajišťující organizačně-právní a 

hospodářské potřeby KD a jeho náčelnictva.  
 
8.   Kluby  
(17) Posláním klubů je vytvářet a rozvíjet dobrovolné společenství dospělých mužů a žen. Činnost je 

zaměřena k naplňování poslání Kmene dospělých.  
(18) Klub vzniká na návrh ustavující schůze zakládajících členů rozhodnutím příslušného střediska (není-

li stanoveno jinak, pak rozhodnutím jeho statutárního orgánu). V jedné základní organizační 
jednotce může být registrováno i více klubů.  

(19) Vznik klubu a jeho registraci oznámí vedoucí klubu prostřednictvím zpravodaje KD nejblíže vyšší 
organizační jednotky Náčelnictvu kmene dospělých.  

(20) Klub může být ustaven při počtu alespoň 5 členů klubu.  
(21) Řídícími orgány klubu jsou Valná hromada klubu a vedoucí klubu.  
(22) Delegáty valné hromady klubu s rozhodujícím hlasem jsou všichni členové klubu.  
(23) Zasedání valné hromady klubu svolává vedoucí klubu. Je povinen svolat ji v roce volebního sněmu 

příslušné ZOJ vždy před tímto sněmem.  
(24) O průběhu valné hromady se pořizuje a ukládá zápis.  
(25) Valná hromada jako kolektivní orgán je nadřízena vedoucímu klubu.  
(26) Do pravomoci valné hromady mj. patří:  

a) přijetí návrhů na jmenování nebo potvrzení ve funkci vedoucího klubu a případně rady klubu 
b) přijetí vnitřního předpisu klubu a jeho změn 
c) projednání zprávy o činnosti a programu klubu 
d) návrh na ukončení činnosti klubu 

(27) Vedoucí klubu  
a) je jmenován vedoucím ZOJ na návrh valné hromady klubu z řad členů klubu na funkční období 

nejdéle tří let s možností být jmenován znovu – v závažném případě může vedoucí střediska 
odvolat vedoucího klubu i bez návrhu valné hromady,  

b) řídí a koordinuje činnost klubu v souladu s usneseními valné hromady klubu, předpisy Junáka a 
Kmene dospělých,  

c) je odpovědný za náplň činnosti klubu a je z titulu své funkce členem rady ZOJ,  
d) zastupuje klub na veřejnosti,  
e) je podřízen zpravodajům KD nadřízených OJ; přímo nadřízenému zpravodaji KD  

předává stručnou zprávu o činnosti klubu,  
f) seznamuje členy klubu s činností, potřebami a pokyny organizačních jednotek, Kmene dospělých 

a Junáka a  
g) odpovídá za registraci členů klubu.  

(28) Vedoucí klubu může na návrh valné hromady klubu ustavit radu klubu a stanovit její  
pravomoci.  



Příloha Kmenových novin  

 3 

(29) Kluby mohou volně navazovat kontakty s dalšími kluby kmene i se zahraničními gildami s 
podmínkou šíření dobrého jména českého skautingu. O zahraničních stycích podává vedoucí klubu v 
nejkratší době zprávu nadřízenému zpravodaji Kmene dospělých a zahraničnímu zpravodaji 
Náčelnictva kmene dospělých.  

 
9.    Střediskový sněm Kmene dospělých  
(30)  Svolavatelem střediskového sněmu Kmene dospělých jsou vedoucí klubů. Nedojde-li mezi nimi k 

dohodě je svolavatelem vedoucí ZOJ. Vedoucí klubů ho musí informovat o nutnosti a pravidlech 
týkajících se střediskového sněmu Kmene dospělých. Jsou-li všichni členové Kmene dospělých v 
ZOJ registrováni v jediném klubu, plní roli střediskového sněmu valná hromada tohoto klubu.  

(31)  Střediskový sněm Kmene dospělých proběhne před sněmem KD vyššího stupně a volí delegáty na 
sněm KD vyššího stupně.  

(32)  Delegáty střediskového sněmu Kmene dospělých jsou všichni členové Kmene dospělých 
registrovaní v dané ZOJ.  

 
10.  Sněmy Kmene dospělých vyšších organizačních jednotek  
(33)  Zpravodajové Kmene dospělých VOJ svolávají sněm na své organizační úrovni:  

a) před konáním sněmu Kmene dospělých vyššího stupně a volí zde delegáty na tento sněm; sněm 
musí proběhnout před volebním sněmem Junáka příslušné VOJ  

b) dle konkrétní potřeby a vlastního uvážení nebo  
c) povinně na žádost nejméně jedné pětiny klubů registrovaných na příslušném  

organizačním stupni  
(34)  Pro svolávání sněmů KD VOJ platí přiměřeně pravidla dle kap. 11 Kmenový sněm.  
 
11.  Kmenový sněm  
(35)  Kmenový sněm je nejvyšším řídícím orgánem KD.  
(36)  Řádný kmenový sněm je svoláván Náčelnictvem kmene dospělých vždy před Valným sněmem 

Junáka.  
(37)  Mimořádný kmenový sněm je náčelnictvo kmene povinno svolat na písemně vyjádřenou žádost 

nejméně jedné pětiny registrovaných klubů.  
(38)  Mimořádný kmenový sněm může náčelnictvo kmene svolat i na základě svého rozhodnutí.  
(39)  S termínem a místem sněmu musí být kluby seznámeny před zahájením sněmu. V oznámení 

mimořádného sněmu musí být uveden i důvod, program a úkoly.  
(40)  Delegáty na kmenový sněm jsou:  

a) zpravodajové KD vyšších organizačních jednotek nebo jejich delegovaní zástupci, nebo  
b) delegáti zvolení na sněmech KD VOJ dle kvóty stanovené Náčelnictvem kmene  

dospělých.  
(41) Rozhodnutí o použití varianty dle čl. (40)a) nebo (40)b) přísluší svolavateli sněmu.  
(42) Delegáty kmenového sněmu s hlasem rozhodujícím jsou vždy z titulu své funkce členové 

Náčelnictva kmene dospělých a nositelé Řádu Zlaté Syringy dle příslušného ustanovení Statutu 
ŘZSX.  

(43)   Úkoly řádného kmenového sněmu jsou:  
a) projednání zprávy Náčelnictva KD za uplynulé období, 
b) volba nového Náčelnictva KD a 
c) projednání činnosti pro příští období 

(44)   O návrzích jedná kmenový sněm jen tehdy, pokud byly Náčelnictvu KD předloženy písemně 
alespoň 2 měsíce před sněmem. Výjimkou jsou pilné návrhy na změnu kandidátní listiny, pro jejichž 
přijetí se vysloví prostá většina delegátů.  
 
(45)   Návrhy na jednání kmenového sněmu jsou oprávněni podávat:  

a) Sbor nositelů Řádu Zlaté Syringy,  
b) Náčelnictvo kmene dospělých a  
c) sněmy vyšších organizačních jednotek Kmene dospělých.  

(46)   Sněm KD může podle Stanov Junáka předkládat Valnému sněmu Junáka návrhy na usnesení.  
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(47)   O usneseních sněmu KD informuje Náčelnictvo kmene dospělých VRJ a NJ.  
 
12.   Náčelnictvo kmene dospělých  
(48)   Náčelnictvo KD je vrcholným řídícím orgánem Kmene dospělých mezi kmenovými sněmy KD. Je 

oprávněno vydávat řídící akty závazné pro členy KD. Je zároveň představitelem kmene vůči ISGF a 
zahraničním skautským organizacím dospělých.  

(49)   Členy Náčelnictva KD s hlasem rozhodujícím, volenými kmenovým sněmem, jsou:  
a) náčelník nebo náčelní KD (zároveň zastupuje KD v Náčelnictvu Junáka),  
b) místonáčelní a místonáčelník KD (z nich ten, kdo je opačného pohlaví než náčelník nebo 
náčelní, rovněž zastupuje KD v Náčelnictvu Junáka), 
c) zahraniční zpravodaj KD, 
d) zpravodaj KD pro výchovu a vzdělávání a 
e) tiskový zpravodaj KD. 

(50)   Dalšími členy Náčelnictva KD s hlasem rozhodujícím jsou:  
a) krajští zpravodajové KD, zvolení krajskými sněmy KD,  
b) zpravodaj Svojsíkova oddílu ustavený dle Řádu o Svojsíkově oddílu,  
c) senior Sboru nositelů ŘZSX nebo jeho zástupce.  

(51)   Náčelnictvo KD složené dle čl. (48) a (49) má právo jmenovat a odvolat další zpravodaje 
Náčelnictva KD; nejvýše 3 z nich, které určí náčelnictvo, však mají rozhodující hlas.  

 
13.   Rada náčelnictva kmene dospělých  
(52)   Běžnou agendu a naléhavé úkoly může řešit Rada náčelnictva KD. Její rozhodnutí podléhají 

dodatečnému schválení pléna Náčelnictva KD.  
(53)   Radu náčelnictva KD tvoří členové Náčelnictva KD bez krajských zpravodajů KD.  
 
14.  Hospodářská správa Kmene dospělých (HSKD)  
(54)   Tato zvláštní organizační jednotka zajišťuje organizačně – právní a hospodářské potřeby KD. Řídí 

se Statutem HSKD.  
 
15.   Zástupci Kmene dospělých v orgánech Junáka  
(55)   Členy rady ZOJ s hlasem rozhodujícím jsou všichni vedoucí klubů.  
(56)   Ve vyšších organizačních jednotkách je řádným členem rady OJ s hlasem rozhodujícím zpravodaj 

KD. Je volen sněmem KD příslušné úrovně.  
(57)   V Náčelnictvu Junáka zastupují KD náčelní(k) a místonáčelní(k) Kmene dospělých, s hlasem 

rozhodujícím.  
 
16.  Řešení sporů  
(58)   Spory mezi členy KD řeší vždy nejblíže nadřízený orgán Kmene dospělých. V případě  

neúspěšného řešení sporu se postupuje standardně dle vnitřních předpisů Junáka.  
 
17.   Stejnokroj a značení  
(59)  Členové Kmene dospělých mají právo nosit na skautském kroji znak ISGF a užívat symboly  ISGF.  
 
18.   Přechodná a závěrečná ustanovení  
(60)   Kmen dospělých dle tohoto řádu působil doposud pod názvem „Kmen oldskautek  a oldskautů – 

dospělých členů Junáka – svazu skautů a skautek ČR“, zkráceně „Kmen OS“. Pokud některé starší 
předpisy používají zkratky OS, rozumí se, že je míněna souvislost  s Kmenem dospělých ustaveným 
tímto řádem. Zkratku OS či označení oldskaut je možné ve  vnitřním styku používat i nadále.  

(61)  Dnem účinnosti se zrušuje Statut kmene OS schválený Ústřední radou Junáka dne 16. května 1998.  
(62)  Řád Kmene dospělých byl schválen dne 9. 12. 2006. a nabývá účinnosti od 1. 1. 2007.  
 

Náčelní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová  
Náčelník CHK: Zdeněk Prančl  

Starosta Junáka: Ing. František Šmajcl  
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Řád Svojsíkova oddílu 

 
1. Struktura a orgány SO 
(1) Svojsíkův oddíl (dále jen SO) je čestnou jednotkou Junáka, stojí mimo jeho organizační strukturu a 
členství v ní je jedním z nejvyšších vyznamenání Junáka. 

(2) Pro pracovní účely je SO rozdělen do družin. Každý člen je zařazen do družiny podle místa bydliště 
nebo vlastní volby. 

(3) V čele družiny je rádkyně (rádce), která je volena na schůzi družiny, a to přítomnými členy družiny. 
Výsledek volby rádkyně musí být schválen na následující výroční schůzi SO. Spolu s rádkyní je na 
příslušné schůzi volen podrádce (podrádkyně). Tuto volbu už výroční schůze SO nepotvrzuje. 
Skutečnost, že půjde o volební schůzi je třeba všem členům družiny oznámit předem. 

(4) Družiny se scházejí podle vlastní úvahy a vlastních plánu činnosti. Zprávu o činnosti a další případné 
podněty překládají družiny oddílové radě SO. 

(5) Družiny mohou připojit ke svému regionálnímu názvu i jméno významných skautských osobností 
případně jiný symbolický název. Název na základě schváleného návrhu družiny schvaluje výroční 
členská schůze SO. 

(6) V čele SO je vůdce (vůdkyně) SO a jeho zástupci pro: 
a) dívčí kmen, 
b) chlapecký kmen, 
c) Čechy a 
d) Moravu se Slezskem. 

(7) Vůdce SO a jeho zástupce volí výroční členská schůze SO. 
(8) Rádkyně a rádcové družin tvoří spolu s vůdcem SO a jeho zástupci Oddílovou radu SO (dále jen OR 

SO), jejíž zasedání svolává vůdce SO zpravidla 4x ročně a jejím právoplatným členem je také 
tajemník, jehož oddílová rada jmenuje na své oddílové schůzi. 

(9) Vůdce SO svolává jednou ročně výroční členskou schůzi SO (zpravidla k výročí narození náčelníka 
zakladatele A. B. Svojsíka). 

(10) Mimořádnou výroční členskou schůzi musí vůdce SO svolat, požádá-li o to písemně nejméně jedna 
třetina členů SO. 

 

2. Přijímání členů 
(11) Kandidáti na členství musí být starší 60 let, musí se svou dosavadní činností zasloužit o rozvoj 

skautského hnutí, nesmí být ani bývalými členy KSČ, LM a ani v žádné formě spolupracovníky STB. 
(12) Návrhy na členství v SO může rádci územně příslušné družiny SO podat organizační jednotka 

Junáka, náčelnictvo Junáka nebo člen SO. 
(13) Návrh musí být podán na řádně vyplněném tiskopisu - Evidenční kartě člena SO ve všech rubrikách 
řádně vyplněné plným slovním vyjádřením, potvrzené příslušnými podpisy a razítky a doložené dále 
stručným skautským a občanským životopisem vlastnoručně podepsaným kandidátem (podpisem 
potvrzuje uvedené údaje). 

(14) Náležitosti formuláře „Evidenční karta člena SO“ stanoví předpis vydaný v působnosti VRJ. 
(15) Úplnost návrhu včetně potvrzujících podpisů a razítek zkontroluje a potvrdí rádce družiny a 

návrh pak předá k posouzení příslušné družině SO na nejbližší družinové schůzce. 
(16) Rádkyně (rádce) pak zašle návrhy tajemníkovi nebo vůdkyni (vůdci) SO. V daném roce budou vždy 

posouzeny návrhy doručené do 31. března toho roku. Návrhy došlé po tomto termínu se předkládají k 
vyřízení na příští období. 

(17) OR SO na prvním zasedání po 31. březnu projedná a případně schválí došlé návrhy na členství. 
Shledá-li nedostatky, může požádat navrhovatele o doplnění a žádost případně vrátit k dalšímu 
projednání příslušné družině SO. 
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(18) Schválené žádosti OR SO předloží výroční členské schůzi SO. O přijetí kandidátů do SO rozhoduje 
nadpoloviční většina přítomných. 

(19) Výroční členskou schůzí schválené žádostí vůdce SO předloží Náčelnictvu Junáka ke schválení. 
(20) Konečné schválení udělení tohoto vyznamenání a zároveň čestného členství v Junáku přísluší 

Valnému sněmu Junáka a v období mezi Valnými sněmy pak Náčelnictvu Junáka. 
(21) Po jmenování Náčelnictvem Junáka či Valným sněmem Junáka je novému členu na družinové 

schůzce předán jmenovací dekret, průkaz, domovenka, a klopový odznak. 
(22) Nový člen musí být seznámen se svými právy a povinnostmi. 
(23) Každý člen SO je evidován v SO a jako čestný člen Junáka nemusí být registrován v některé ze 

základních či zvláštních organizačních jednotek ani platit členský příspěvek. 
(24) Vůdkyně (vůdce) SO odevzdá vždy k termínu registrace Výkonné radě seznam evidovaných členů 

SO. 
(25) Členství v SO je doživotní a může jej zrušit pouze sám člen, jestliže se jej dobrovolně zřekne nebo 

usnesení NJ či VSJ. 
 

3. Práva a povinnosti členů SO 
(26) Členové Svojsíkova oddílu, jakožto čestní členové Junáka, mají všechna práva přiznaná Stanovami 

Junáka i dalšími řídícími akty Junáka všem dospělým členům Junáka. Zároveň se musí v plném 
rozsahu řídit Stanovami Junáka i všemi pro ně závaznými řídícími akty Junáka a plnit z nich 
vyplývající povinnosti. 

(27) Jsou jim dále přiznána následující práva: 
a) právo účastnit se akcí SO, rozhodování a řízení SO a kandidovat na funkce v orgánech SO, 
b) vyjadřovat se ve své družině a oddílové radě SO k významným otázkám hnutí a 
c) po dohodě s vedoucím příslušné výchovné jednotky popř. s vedoucím akce se zúčastnit akcí 

výchovných jednotek Junáka. 
 

4. Přechodná a závěrečná ustanovení 
(28) Svojsíkův oddíl je tímto řádem pověřen udělovat jako poděkování za dlouholetou práci v Junáku 

„Čestná léta služby“. Podmínky a proceduru jejich udělení upraví vnitřní předpis vydaný v působnosti 
OR SO. 

(29) Tento řád projednala OR SO na svém zasedání a výroční schůze SO na svém zasedání dne 16. 9. 
2006. 

(30) Tento řád schválilo NJ dne 9. 12. 2006 a nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2007 
(31) Náčlenictvo Junáka bude o jakýchkoli změnách tohoto řádu předem informovat vůdkyni (vůdce) 

Svojsíkova oddílu a případně umožní účast zástupce SO na tomto jednání s hlasem poradním. 
 
 

Náčelní DK: Akad. mal. Michala Rocmanová 
 

Náčelník CHK: Zdeněk Prančl 
 

Starosta Junáka: Ing. František Šmajcl 
 
 
 
 



 

 

Seznam Náčelnictva Kmene dospělých k 15. červnu 2007 
 
 

P
o
ř.

 K
r aj
 Funkce Jméno Narozen 

Přezdívka 
Ul          Ulice a č.p. Místo bydliště  

PSČ  
Telefon: domů / zam.  
Mobil + E-mail: 

1. Náčelník OS 
člen NJ 
 

Köhler  
Vladimír 

380123 
Mika 

Rooseveltova  
44/III 

Chlumec 
 nad Cidl.  
503 51 
 

495485422;  606901679 
495484199 - zahrada 
mikakohler@seznam.cz 
 2. Místonáčelní 

OS  
členka NJ 

Kaprálková 
Hana  
ing. 

445312 
Hanka 

Hloušecká 117 Kutná Hora 
284 01 

 
732505321 
kapralkova@seznam.cz 

3. Místonáčelník 
OS  
 

Stránský 
Vladimír  
ing. 

410107 
Sása 

Mašov 59 
 

Turnov  
511 01 

481 324 474 
737 117 632 
vstransky@centrum.cz 

4. Zpravodaj 
pro výchovu  a 
vzdělávání 

Fišera  
Ivo 
ing. 

471119 
Rony 

Antoníček 573 
 

Hostinné 
543 71 

499 441 651 
777 949 936  
fisera@kthostinne.cz 
 5. Zahraniční 

zpravodaj 
 

Adamec   
Jan  
Dr. ing. 
 

360116 
Tarzan 

Betlém 502 
 
 

Žamberk 
564 01 

465 614 526 
602832429 
adamec.cosg@tiscali.cz 

6. Tiskový 
zpravodaj 
 

Žáček  
Jiří 
ing. 

350108 
Gog  
(Džodž) 

Vackova  
1551/6 

Praha 13 
155 00 

251 613 682 
731302200 
zacekgog@volny.cz 
 7. Duchovní rádce 

kmene 
Radkovský 
František  
biskup 

391003 
František 

Církev Římskokatol. 
Plzeňské biskupství 
Nám. Republiky 35 

Plzeň 
301 14 

377 223 112 
 
radkovsky@bip.cz 

8. Organizační 
zpravodaj 
 

Kalenda  
Jiří 

550203 
George 
(Žorž) 

Rumjancevova 
514/23 

Liberec I. 
460 01 
 

 
603 372 728  
kalendovi-lbc@volny.cz 

9. Zástupkyně 
ROJ 

Miloslava 
Fousková 

835324 
Míla 

Čechova 33 Praha 7 
170 00 

721054187 
mila.fousek@centrum.cz 

10. Zástupce 
Svojs.oddílu 

Kubát  
Miroslav 

280904 
Sir 

Větrná 1828 Česká Lípa 
470 01 

487 832 554 
737026613 
kubatm@centrum.cz 

11. Zástupce 
HK VS 

Cepek 
Aleš 

690806 
Kšanďák 

Kozlovská 27 Pŕerov 
750 02 

581 331 107 
777 201 699 
ksandak@centrum.cz 

12. Senior  
SNZS 

Moravec 
Mir. Dr. 

240324 
Kudla 

Čechovská 123 Příbram VIII 
261 05 

318 621 808 

13. Tajemník Jech  
Vladislav  
ing. 

391106 
Kamzík 

Zelenečská 34 Praha 9 
198 00 

281 865 223 
737 537 534 
vjech.kamzik@volny. 

14. neobsazen    

15.

100 Krajský zprav. 
Pražský 
 
Zást. kraj. 
zpravodaje 

Husník 
Pavel 

511029 
Kennedy 

Hlivická 425 
 

Praha 8-Bohnice 
181 00 

233 541 012 
 

16. Marek 
Ladislav 

570715 Na Stříbrníku 89 Kutná Hora 
284 01 

721717336  
lada.marek@centrum.cz 

15.

210 Krajský zprav. 
Středočeský -
východ 
 
Zást. kraj. 
zpravodaje  

Převrátil  
Jan 

390823 
Kocour 

Na Průhoně 5 Nová Ves 1 
280 02 

606 674 682 

16. Maxmilián 
Zdeněk  
Mgr. 

290830 
Gandy 

Smetanova 486 Rudná 
252 19 

311 670 574 
Zdenekmaxmilian 
@seznam.cz 

17.

210 Krajský zprav. 
Středočeský - 
západ 
 
Zást. kraj.  
zpravodaje 

Poláček 
Bohdan 
 

310307 
Dan 

Benešova 492 Rudná u Prahy 
252 19 

311 678 917 

18. Myšáková 
Marie 

605407 Rumpálova 363 Prachatice 
383 01 

388 315 529 
mysmajka@seznam.cz 

19.

310 Krajský zprav. 
Jihočeský 
 
Zást. kraj. 
zpravodaje 

neobsazen     



 

 

P
o
ř.

 K
r aj
 Funkce Jméno Narozen 

Přezdívka 
Ul          Ulice a č.p. Místo bydliště  

PSČ  
Telefon: domů / zam.  
Mobil + E-mail: 

20. Pokorný 
Pavel 
 

441102 
Slim 

Macháčkova 8 
 

Plzeň 
318 09 

377 384 956 
slim53@seznam.cz 

21.

320 Krajský zprav. 
Plzeňský 
 
Zást. kraj. 
zpravodaje  

Rudolfová 
Táťáňa 

315621 
Táňa 

Tyršova 334/4 Klatovy 
339 01 

376 311 588 

22. Horňák  
Jiří 

530528 
Magda 

Americká 14 Františkovy Lázně 
351 01 

354 544 334 
737 524 465 

23. 

410 Krajský zprav. 
Karlovarský 
 
Zást. kraj. 
zpravodaje 

Porsch 
Vladislav 

470612 
Mecháček 

Nám. SNP 397 
 

Kynšperk n. Ohří 
357 51 

352 683 128 
352 657 351 
porscv1.eti@mail.cez.cz 

24. Janata  
Čestmír 

330410 
Dafne 

Sady Pionýrů 850/3 Lovosice 
410 02 

416  532 587 
737  902 437 
dafne@mybox.cz 

25. 

420 Krajský zprav. 
Ústecký 
 
Zást. kraj. 
zpravodaje Novotný Tomáš 810507 

Čáryfuk 
Příčná 135 Most – Vtelno 

434 01 
 

26. Lehký 
Luboš 

680604 
Kim 

Jasmínová 235/4 Liberec 11 
460 01 

484487342  
723 113 154 
kim1@volny.cz 

27. 

510Krajský zprav. 
Liberecký 
 
 
Zást. kraj. 
zpravodaje 

Kalenda  
Jiří 

550203 
George 
(Žorž) 

Rumjancevova 
514/23 

Liberec I. 
460 01 
 

 
603 372 728  
kalendovi-lbc@volny.cz 

28. Klikoš 
Jiří 

551025 
Číňan 

Na Výsluní 2737 
 

Dvůr Králové n. L. 
544 01 

499 320227-9; 605 863 861 
jiri.klikos@tiscali,cz; 

29. 

520Královéhra-
decký 
zpravodaj 
 
Zást. kraj. 
zpravodaje 

Nekolová  
Alena 

545319 
 

Kalendova 645 Hradec Králové 4 
500 04 

495 535 018 

30. Richter 
Josef 

371023 
Joe 

Gorkého 2148 Pardubice 
530 02 

 
602 876 286 

31. 

530 Krajský zprav. 
Pardubický 
 
Zást.  kraj. 
zpravodaje 

Maléř 
Tomáš 

300920 
Tom 

Chemiků 143,  Pardubice 530 01  
tomasmaler@seznam.cz 

32. Hron 
František 

530114 
Akela 

Na Kopci 16 Jihlava 
586 01 

567 323  881 
776 769 810        
akelafh@centrum.cz 

33. 

610 Krajský zprav. 
Vysočina 
 
Zást.  kraj. 
zpravodaje 

Hörnerová Eva 436214 
Šamanka 

Varhánkova 286 Polná 
588 13 

608 323 175 

34. Wolf   
Jiří  
MUDr. 

520623 
Pando 

Otakara. Jaroše 5 Vyškov 
682 01 

517 348 421 ; 517347523 
777 977 515 
mudrwolf@quick cz 

35. 

620 Krajský zprav. 
Jihomoravský 
 
Zást.krajského 
zpravodaje 

Plchot Bohumil 
JUDr. 

290615 
Bob 

Jugoslávská 48 Brno 
613 00 

 
606 171 185 

36. Frič   
Jaroslav 
 

530506 
Norek 

J. Březiny 416 Bludov 
789 61 

583 238 511 
776 218 720 
j.fric-norek@email.cz 

37. 

710 Krajský zprav. 
Olomoucký 
 
Zást.krajského 
zpravodaje 

Berka 
Karel 

550128 
 

 

Werichova 9 Olomouc 
779 00 

585 435 345 
585 854 596 
karel.berka@centrum.cz 

38. Cepek 
Aleš 

690806 
Kšanďák 

Kozlovská 27 Přerov 
750 02 

581 331 107 
777 201 699 
ksandak@centrum.cz 

39. 

720 Krajský zprav. 
Zlínský 
 
 
Zást.krajského 
zpravodaje 

Švéda Josef 
Ing.,CSc. 

350512 Nad Březinkou 5100 Zlín 
760 01 

731 265 553 
josefsveda@centrum.cz 

40. Matýsek 
Marek 

741009 
Mara 

Zahradní 687 Frýdek-Místek 
738 02 

558 647 700     
604 170 561 
mamara@centrum.cz 

41. 

810 Krajský zprav. 
Moravskoslez. 
 
Zást.krajského 
zpravode 

Gurecký  
Miloš 

250818 
Unkas 

Hluchová 80 Nýdek 
739 96 

558 356 265 
unkas.gurecky@volny.cz 

 


