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Vyhláška 2012/01  
o statutu Medaile Moravskoslezských skautů 

 
 
1. Historie a způsob zřízení 

Medaile Moravskoslezských skautů byla zřízena v roce 2012 z rozhodnutí KRJ Moravskoslezského 

kraje, v roce 100. výročí vzniku skautingu v českých zemích. 

 

2. Instanční postup 

Předkladatel návrhu:  člen Junáka starší 18 let registrovaný v Moravskoslezském kraji nebo 

organizační jednotka Junáka registrována v Moravskoslezském kraji  

Schvalovatel návrhu:   ve všech stupních KRJ  

Udělovatel vyznamenání:  ve všech stupních předseda KRJ 

Řádový den:      není určen 

Návrh na udělení vyznamenání se podává na příslušném formuláři (for_navrh_vyznamenani_msk.xls). 

 

3. Udělení 

Medaile se uděluje členům Junáka: 

a) za vysoce aktivní činnost sloužící společným potřebám a zájmům kraje, 

b) za dlouhodobou nebo významnou podporu potřebám skautingu v kraji, 

c) za osobní účast a zásluhy na pořádání a vedení skautských aktivit v kraji, 

d) za vzornou práci v orgánech kraje a jemu podřízených organizačních jednotek, 

e) za vzornou reprezentaci kraje nebo jemu podřízených organizačních jednotek v jiných krajích či 

státech. 

Stříbrný stupeň může být udělen lidem mimo hnutí Junáka. 

Medaili nelze udělit „in memoriam“. 

a) Medaile Moravskoslezských skautů 1. stupně (bronzový) – v úhrnné době 5 let. 

b) Medaile Moravskoslezských skautů 2. stupně (stříbrný) – v úhrnné době 10 let. 

c) Medaile Moravskoslezských skautů 3. stupně (zlatý) – v úhrnné době 15 let. 

 

4. Sbor nositelů 

Sbor nositelů není stanoven. 
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5. Počet stupňů 

Medaile Moravskoslezských skautů má tři stupně. 

 

6. Počet nositelů 

Počet nositelů není omezen. 

 

7. Oprávnění nositelů 

Udělení medaile nezakládá nositelům žádná zvláštní práva. 

 

8. Správa vyznamenání 

Správou agendy vyznamenání (evidence, distribuce, zajištění výroby) je pověřen krajský zpravodaj 

Kmene dospělých. 

 

9. Popis 

Insignii tvoří kulatá jednostranná medaile o průměru 31 mm, kde kruh představuje jednotu celého kraje, 

lilie půlená v barvách obou orlic Slezské i Moravské představuje všechny skauty Moravskoslezského 

kraje. Šest lipových lístků symbolizuje šest okresů v kraji. Lysá hora je převzata z loga kraje a ukazuje 

na skautské stoupání na horu. 

Stuha je v barvách žlutá – černá – červená – bílá, ve stejném poměru a má rozměry 38 mm x 55 mm. 

Stužka odpovídá barevné stuze a má rozměry 38 mm x 10 mm. 

3. stupeň je opatřen miniaturou lipového lístku zlaté barvy. 

2. stupeň je opatřen miniaturou lipového lístku stříbrné barvy. 

1. stupeň je bez doplňků. 

Vyobrazení tvoří přílohu této vyhlášky. 

 

10.  Závěrečná ustanovení 

Navrhovatel se podílí na úhradě nákladů spojených s vyznamenáním. Výši spoluúčasti stanoví KRJ.  

Změny a doplňky nebo vydání nové vyhlášky podléhá schválení KRJ. 

Tato vyhláška byla schválena KRJ dne 1. 2. 2012 a nabývá účinnosti dnem schválení. 

 
 

Václav Dobrozemský 
Předseda KRJ Moravskoslezského kraje 
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Příloha – vyobrazení  
 
Medaile se stuhou 
 

 
  
  
Stužka s vyobrazením stupňů 

 

 


