Junák – český skaut, Jihomoravský kraj TGM, z. s.

Vyhláška 2/2017,
Vyznamenání Jihomoravského kraje TGM

1. Úvodní ustanovení
(1.1) Tato vyhláška upravuje problematiku Medaile Jihomoravského kraje TGM, zejména
instanční postup při jejím udělování, možné důvody pro udělování, její vzhled a další
náležitosti.
(1.2) Jako krajské vyznamenání s působností pro Jihomoravský kraj TGM (dále jen „kraj“) se
zřizuje Medaile Jihomoravského kraje TGM (dále jen „medaile“).

2. Udělování medaile
(2.1) Medaili je možné udělit členům i nečlenům organizace Junák – český skaut, z. s. (dále
jen „Junák“) starším 18 let.
(2.2) Medaile se uděluje za výraznou podporu a podíl na rozvoji skautingu v kraji, a to
zejména:
a) za vysoce aktivní činnost sloužící společným zájmům a potřebám kraje,
b) za dlouhodobou nebo významnou podporu potřebám skautingu v kraji,
c) za osobní účast a zásluhy na pořádání a vedení skautských aktivit většího rozsahu
a významu na úrovni kraje,
d) za vzornou práci v orgánech kraje i jemu podřízených organizačních jednotek
Junáka,
e) za odpovědné vedení či spoluvedení vzdělávacích akcí s dopadem na kraj,
f) za příkladnou reprezentaci kraje a za jiné významné činy a zásluhy.
(2.3) Medaili lze udělit „in memoriam“.
(2.4) Doporučujeme navrhovat udělení medaile členům Junáka v následujících stupních po
splnění příslušných podmínek:
a) Medaile 1. stupně (bronzový) za činovnickou činnost v úhrnné době minimálně 5 let nebo
za významný podíl na pořádání skautských akcí minimálně regionálního rozsahu.
b) Medaile 2. stupně (stříbrný) za činovnickou činnost v úhrnné době minimálně 10 let nebo
za významný podíl na pořádání skautských akcí minimálně krajského rozsahu.
c) Medaile 3. stupně (zlatý) za celoživotní přínos, který zahrnuje činovnickou činnost v
úhrnné době minimálně 15 let.

3. Instanční postup
(3.1) Navrhovatelem udělení medaile může být dospělý člen Junáka registrovaný v rámci
kraje či organizační jednotka podřízená kraji.

(3.2) Schvalovatelem návrhu je Krajská rada.
(3.3) Udělovatelem medaile je předseda Krajské rady.

4. Sbor nositelů a jejich počet
(4.1) Sbor nositelů medaile není ustaven.
(4.2) Počet nositelů medaile není omezen.

5. Počet stupňů
(5.1) Medaile má tři stupně:
1. stupeň (bronzový),
2. stupeň (stříbrný),
3. stupeň (zlatý).

6. Popis medaile
(6.1) Insignii tvoří kruhová medaile o průměru 32 mm. V horní třetině je umístěna vlevo
hledící šachovaná moravská orlice se zbrojí a korunou, pod ní, ve zbývajících dvou třetinách
je umístěn znak Junáka – českého skauta, z. s. Po stranách mezi znakem a orlicí jsou umístěny
dva vinné hrozny, každý má po jednom listu, který směřuje ku středu medaile. Po obvodu je
text „ZA ROZVOJ SKAUTINGU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI“.
(6.2) Medaile je zavěšená na stuze šířky 38 mm v barvách zelená - žlutá - modrá - zelená v
poměru 6:13:13:6. Stužka odpovídá barevně stuze a má rozměry 38x10 mm. Nosí se na
skautském kroji v souladu s příslušnými vnitřními předpisy Junáka.
(6.3) Jednotlivé stupně medaile jsou odlišeny takto:
1. stupeň je tvořen z červeného kovu,
2. stupeň je tvořen z bílého kovu,
3. stupeň je tvořen ze žlutého kovu.
(6.4) Odlišení stupňů je na stužce provedeno za pomoci doplňků takto:
1. stupeň je bez doplňků
2. stupeň je opatřen miniaturou hvězdy stříbrné barvy,
3. stupeň je opatřen miniaturou hvězdy zlaté barvy.

7. Přechodná a závěrečná ustanovení
(7.1) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2018.
(7.2) Ke dni účinnosti se zrušuje vyhláška 6/2011 o Medaili Jihomoravského kraje TGM.
(7.3) Tato vyhláška byla schválena Krajskou radou Junáka dne 10. 4. 2017.
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