Junák svaz skautů a skautek ČR, Královéhradecký kraj

Statut – Medaile „LILIE A PŘÁTELSTVÍ“ Královéhradeckého kraje
1. Historie a způsob zřízení
Medaile „Lilie a přátelství“ (dále jen medaile), byla zřízena rozhodnutím kraje Ústeckého,
Libereckého a Královéhradeckého k 1. 1 2007 při příležitosti 100. výročí založení světového
skautingu, zejména k ocenění dlouholetého aktivního členství v Junáku. Novelizována byla
rozhodnutím rady Královéhradeckého kraje dne 8. 3. 2014.

2. Instanční postup
Předkladatel návrhu:

Navrhovatelem udělení medaile je organizační jednotka působící
v kraji.

Schvalovatel návrhu:

Zpravodaj kmene dospělých Královéhradeckého kraje

Řádový den:

Není stanoven, medaile se uděluje při významných akcích,
příležitostech, či životním jubileu navrhovaného.

Udělovatel:

Zpravodaj kmene dospělých Královéhradeckého kraje

3. Udělení
a. Medaile „Lilie a přátelství“ je udělována výhradně členům kmene dospělých Junáka.
Medaili je možné také udělit členům jiných skautských organizací, bývalým členům
skautské organizace a občanům významnou měrou podporujících skautské hnutí.
b. Medaile se neuděluje „in memoriam“

4. Sbor nositelů
Sbor nositelů není ustaven.

5. Počet stupňů
1. stupeň – bronzový
2. stupeň – stříbrný
3. stupeň – zlatý
Schvalovatel má právo zvýšit nebo naopak snížit navrhovaný stupeň medaile.

6. Počet nositelů
Počet nositelů není stanoven. Evidenci nositelů vede prostřednictvím skautského
informačního systému SkautIS činovník pověřený radou Královéhradeckého kraje.

7. Oprávnění nositelů
Udělení Medaile nezakládá pro nositele žádná zvláštní práva.
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8. Popis
a. Insignii tvoří medaile o průměru cca 32 mm zavěšená na náprsní stuze. Popis dle
vyobrazení v příloze č. 1.
b. Náprsní stuha je 38 mm široká, 55 mm dlouhá, základní barva 4mm žlutá, 4mm světle
modrá, 4mm žlutá, 14mm světle modrá, 4mm žlutá, 4mm světle modrá, 4mm žlutá.
(žlutá barva = prvosenková, modrá barva = sojčí). Barvy jsou určeny dle výrobce „Stuha –
Dobruška“
c. Stužky dle stupňů odpovídají barevně stuze a mají rozměry 38x10 mm. Stužka ve
stejných barvách se nosí na skautském kroji v souladu s příslušnými vnitřními předpisy
Junáka.
d. Jednotlivé stupně jsou rozlišeny hvězdičkou umístěnou na stužce. První stupeň bez
hvězdičky, druhý se stříbrnou hvězdičkou a třetí se zlatou hvězdičkou.

9. Závěrečná ustanovení
Úhradu insignie, včetně dekretu nese navrhovatel. Žádost se podává na řádně vyplněném
formuláři for_medaile_lilie_a_pratelstvi_khk.xls v elektronické nebo papírové podobě.
Statut medaile nabývá platnosti dnem schválení a nahrazuje Statut – Medaile „LILIE A
PŘÁTELSTVÍ“ platný od 1. 1. 2007.
Schváleno KRJ dne 8. 3. 2014.
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příloha č. 1 – vyobrazení jednotlivých stupňů Medaile „LILIE A PŘÁTELSTVÍ“

stupně Medaile „LILIE A PŘÁTELSTVÍ“
bronzový

stříbrný
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