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Složení Krajské rady Junáka Libereckého kraje
Volení členové rady
předseda KRJ:
místopředseda KRJ:

Ing. Ondřej Peřina – Jerry (středisko Ještěd Liberec)
Ing. Kateřina Zákoutská, DiS. – Tina (středisko Varta Semily)

oblast Jablonec n. N.:

Ing. Ondřej Polák – Kasař (středisko Okres Jablonec n. N.)

oblast Semily:

Dita Veselá (středisko Štika Turnov)
Lukáš Hrubý – Jelen (středisko Jilm Jilemnice)
Filip Novotný – Žluťásek (středisko Údolí Železný Brod)

oblast Česká Lípa:

Ing. Jan Tauchman – Drak (středisko Řetěz Česká Lípa)
Ing. Martin Lischka – Vuk (středisko Klíč Nový Bor)

oblast Liberec:

Štěpán Riss – Kaštan (středisko Šurean Liberec)
Ing. Štěpánka Kulichová – Šťopka (středisko Ještěd Liberec)
Ing. Vladimír Tvrzník – Ládínek (středisko Dub Český Dub)

krajský kapitán VS:

Pavel Langr – Šmudla (přístav Flotila Liberec)

Revizní komise
předseda:
člen:

Roman Patočka – Čajíček (přístav Maják Liberec)
Miroslav Fryc – Cyr (středisko Stopa Liberec)
Krejsová Jana – Zelí (středisko Varta Semily)

Tým skautské chaty Seleška
správce chaty:
administrativa:
hospodář chaty:
technická správa:
dohled za KRJ:
ubytovávání a pomoc:

hledá se
Jana Stránská – Jája (středisko Dobráček Hostinné)
Ing. Tereza Peřinová - Andílek (středisko OS J. Čapka Liberec)
Roman Patočka – Čajíček (přístav Maják Liberec)
Ing. Ondřej Peřina – Jerry (středisko Ještěd Liberec)
dobrovolníci domluvení na konkrétní termíny
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Tým zpravodajů
předseda

místopředsedkyně

Ondřej Peřina (Jerry)

Kateřina Zákoutská (Tina)

středisko Ještěd Liberec

středisko Varta Semily

zkušenosti:
předseda KRJ, zpravodaj VRJ
tým zpravodajů:
ano, zodpovídá za něj

zkušenosti:
vedoucí oddílu
tým zpravodajů:
ano, zastupuje předsedu

hospodářský zpravodaj

zpravodaj pro vzdělávání

Tereza Peřinová (Andílek)

Jiří Šolc (Focman)

středisko OS J. Čapka Liberec

středisko Štika Turnov

zkušenosti:
hospodář a fundraiser KRJ
tým zpravodajů:
ano, člen

zkušenosti:
zkušební komise VZ, ČZ, člen OVČINu
tým zpravodajů:
ano, člen

zpravodaj pro R+R

výchovný zpravodaj

Milan Lochovský (Sova)

Zuzana Bobrovová (Zuzka)

středisko Ještěd Liberec

středisko Stopa Liberec

zkušenosti:
vedoucí oddílu, pořadatel R&R akcí
tým zpravodajů:
ano, člen

Zkušenosti:
vedoucí oddílu, autor rádc. zápis.
tým zpravodajů:
ano, člen

mediální zpravodaj

zpravodaj pro legislativu

Jana Pekařová (Janina)

Jan Berki (Hubert)

středisko Štika Turnov

středisko OS J. Čapka Liberec

zkušenosti:
zpravodaj KRJ, člen P.R. odboru
tým zpravodajů:
ano, člen

zkušenosti:
místopředseda KRJ, člen NJ
tým zpravodajů:
ano, člen

zástupce kraje v NJ

zahraniční zpravodaj

Kryštof Pilnáček (Kryšot)

Petr Hozák (Slůně)

středisko Mustang Liberec

středisko OS J. Čapka Liberec

zkušenosti:
člen NJ, vedoucí oddílu
tým zpravodajů:
ano, člen

zkušenosti:
zpravodaj KRJ, místopředseda KRJ
tým zpravodajů:
ano, člen

asistentka KRJ

Jana Stránská (Jája)
středisko Dobráček Hostinné
zkušenosti:
obchodní akademie, vedoucí oddílu
tým zpravodajů:
ano, člen
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Služby
Každý rok se snažíme všem skautským jednotkám na území Libereckého kraje pomáhat s významnou částí
agend a starostmi, a to platí i pro rok 2015. Proto prostřednictvím jednotlivých krajských zpravodajů nabízíme
služby, které mohou pomáhat nižším organizačním jednotkám – především střediskům.
Jestliže s něčím potřebujete pomoci, ale nevíte k jakému zpravodaji či agendě to zařadit, neváhejte napsat
na e-mailovou adresu KRJ (krj@skautlib.cz). O tuto schránku se stará asistentka kraje a pokusí se vám buď
ihned přímo pomoci, nebo alespoň předá dotaz vhodné osobě.

Předseda KRJ
●
●
●
●
●
●

poradenství v oblasti organizace a vyplňování různých skautských formulářů
registrace a informační systém skautIS, problematika Skautské Telefonní Sítě (STS)
konzultace problematiky středisek a oblastí kraje
osobní setkávání na střediskových radách a konzultace s vedoucími
organizace krajských rad i výjezdních zasedání
dohled nad týmem chaty Seleška a jejím provozem

Místopředseda KRJ
●
●
●
●

spoluřízení týmu zpravodajů
spolupořádání setkání vedení středisek s krajskou radou
organizace krajských rad i výjezdních zasedání
spolupořádání setkání vedoucích a výchovných zpravodajů - Mravenečník

Zpravodaj pro vzdělávání
●
●
●
●
●
●

pořádání vůdcovského kurzu a čekatelského kurzu
spolupořádání zdravotnického kurzu
pomoc (resp. poradenství) při organizaci vzdělávacích akcí
spolupořádání setkání vedoucích a výchovných zpravodajů - Mravenečník
poskytování informací o vzdělávacích akcích v republice
schvalování žádostí o dotaci na podporu výjezdů na vzdělávací akce

Výchovná zpravodajka
●
●
●
●
●
●

podpora činnosti výchovných zpravodajů na střediscích
metodická podpora vůdců při realizaci programu do oddílové praxe
spolupořádání krajských kol závodů + metodická/technická podpora základních kol
spolupořádání setkání vůdců a výchovných zpravodajů - Mravenečník
podpora v oblasti hodnocení kvality
spolupořádání krajského rádcovského kurzu - Frak

Zpravodaj pro R&R
●
●
●
●

pomoc v oblasti problematiky roveringu, kmenů i roverů pomáhajících u oddílů
spolupořádání krajského roverského setkání i menších oblastních roverských akcí
podpora roverských akcí v kraji i účasti na republikových akcích
poskytování kontaktů na rovery a roverské kmeny

Mediální zpravodaj
●
●
●
●
●
●

poskytování a zajištění kontaktů na média v kraji
pomoc při vytváření tiskových zpráv a propagačních aktivit
zprostředkování důležitých informací o dění v Junáku a kraji (články, tiskové zprávy)
koordinace sítě mediálních zpravodajů v jednotkách Libereckého kraje
tvorba výroční zprávy
komunikace s médii
Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2015
ver. 2014-12-14
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Hospodářský zpravodaj
●
●
●

poradenství v oblasti účetnictví, hospodaření a dotací
agenda podávání žádostí o příspěvky KRJ a vyúčtování dotací
pomoc při získávání dotací a grantů

Zahraniční zpravodaj
●
●

poskytování kontaktů na zahraniční jednotky / skauty
podpora a spolupráce na realizaci vybraných mezinárodních akcí

Zpravodaj pro legislativu
●
●
●

pomoc při tvorbě vyhlášek a pokynů pro OJ
pomoc v oblasti skautské legislativy
pomoc při pořádání setkání KD

Zpravodaj kmene dospělých
●
●

koordinace klubů kmene dospělých v kraji
pomoc při řešení problematiky KD

Krajský kapitán vodních skautů
●
●
●

pomoc s problematikou VS
spolupořádání srazu kapitánů
spolupořádání Kapky (kvalifikace pro práci na vodě)

Asistentka KRJ
●
●
●

zajištění korespondence a komunikace s jednotkami
podílení se na přípravách rad, zpracovávání dokumentů a předávání informací
zprostředkování pomoci střediskům a činovníkům
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Priority pro rok 2015
Z hodnocení kvality činnosti kraje a diskusí vedených v rámci výjezdního zasedání KRJ v listopadu 2014 vzešlo
několik připomínek a námětů, které promítáme do priorit a plánu na rok 2015.
Rozdíly mezi některými jednotkami v kraji jsou značné a tak přestože mnoho středisek je velmi úspěšných,
existují i některé podřízené jednotky, které řeší v současnosti značné problémy týkající se především členské
základny a kvalitních činovníků s potřebnými kvalifikacemi. Proto se kraj i nadále bude snažit těmto
jednotkám pomáhat jak v oblasti personální tak i metodické.
Po zrušení všech ORJ a začlenění středisek přímo pod kraj se začala realizovat oblastní setkání vedení
středisek, která měla nahradit okresní rady. Tato setkání mají charakter především informativní, kdy zástupci
oblasti v KRJ předávají informace z kraje a zároveň sbírají podněty podřízených jednotek, které pak přednáší
KRJ. Tato setkání jsou velmi důležitou zpětnou vazbou pro činnosti KRJ a proto je kraj bude i nadále
podporovat a tlačit na jejich uskutečňování.
Kraj v současnosti využívá k propagaci a informačním tokům více sociální sítě (Facebook), krajský web slouží
spíše jako zdroj zápisů a aktuálního znění vyhlášek. V současnosti se pracuje na zprovoznění nového webu,
který by měl být v roce 2015 spuštěn.
V roce 2015 chceme detailně zmapovat stav nemovitostí, které jsou ve vlastnictví nebo užívání všech
podřízených jednotek. Důležitá informace také bude, které jednotky mají problém s klubovnou nebo
základnou. Budeme se snažit najít dlouhodobá řešení těchto situací. Stejně tak budeme pracovat na získání
pozemků týkajících se chaty Selešky do kompletního vlastnictví kraje.
Významnou oblastí činnosti v roce 2015 bude i pořádání a podpora skautských závodů v kraji. Zaměříme se
i na podporu základních kol pořádaných středisky pro jednotlivé oblasti. V rámci rozpočtu kraje proto byla
nově vyčleněna kapitola na podporu pořadatelů základních kol závodů a to v závislosti na počtu zúčastněných
družin jednotlivých základních kol.
V rámci další podpory výchovy, vzdělávání a metodické práce bude kraj pořádat setkání pro vedoucí oddílů a
další osoby podílející se na činnosti oddílů – Mravenečník 2015. Budou pořádány kvalifikační vzdělávací akce
a stejně tak probíhá podpora rádcovského vzdělání, jak realizací Žirafy Krkonoše, tak krajského rádcovského
kurzu Frak.
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Významné akce v Libereckém kraji plánované na rok 2015
Mravenečník 2015 – krajské setkání vedoucích
Mravenečník je akce pro činovníky z celého Libereckého kraje, kteří se podílejí na vedení oddílů. Cílem setkání
je především umožnit výměnu zkušení, seznámení se s ostatními vedoucími, ale také nasát informace
o zajímavých programech a aktivitách, které je možné v činnosti oddílu využít. Kromě vzdělávání a výměny
zkušeností jsou součástí programu také odpočinkové aktivity pro vedoucí, aby si akci skutečně užili a nasáli
nejen informace, ale také energii do další činnosti s oddílem.
Mravenečník proběhne o jednom z dubnových víkendu, za realizaci akce zodpovídá vedení kraje.
Web akce a informace: skautlib.cz/prihlaska/mravenecnik

Krajské kolo Svojsíkova závodu 2015
V červnu 2015 proběhne na území Libereckého kraje krajské kolo ZVaS, za jehož uspořádání spoluzodpovídá
především výchovná zpravodajka s realizačním týmem ze střediska Varta Semily. Kromě toho v jednotlivých
oblastech (okresech) kraje proběhnou celkem čtyři základní kola závodů, která pořádají různá střediska dle
klíče pro pořádání závodů v Libereckém kraji.
Klíč pro pořádání závodů: bit.ly/kraj-zavody
Web akce a přihlašování družin: www.skaut.cz/svojsikac

Zdravotnický kurz - víkendový
V průběhu roku 2015 proběhne kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Termíny jednotlivých víkendů jsou
20. -22. 2., 13. - 15. 3., 10. - 12. 4. 2015. Kapacita kurzu už je naplněna.
Web akce a informace: skautlib.cz/prihlaska/zza

ZZA – doškolení
Doškolovací seminář proběhne 11. 4. 2015 v Liberci. Kapacita je již naplněna.
Web akce a informace: skautlib.cz/prihlaska/zza

Čekatelský kurz Vocať Pocaď
Na základě požadavků a poptávky činovníků v kraji uspořádá vzdělávací zpravodaj Focik se svým týmem
v roce 2015 víkendový čekatelský kurz Vocať Pocaď. Akce se uskuteční ve třech víkendech v libereckém
kraji. První dva víkendy budou v dubnu-červnu, poslední víkend na konci září (resp začátku října) 2015.
Kapacita kurzu je již naplněna.
Web akce a informace: skautlib.cz/prihlaska/vp

Žirafa Krkonoše
Tradičně na konci ledna 2015 proběhne v Hostinném rádcovský kurz/setkání Žirafa Krkonoše. Tento kurz náš
kraj aktivně podporuje a rádci z našeho kraje na něm mají vždy rezervovanou výraznou část míst. Akce nabízí
možnost setkání s vrstevníky, zajímavé programy, skvělé hry a prožitek.
Web akce: zirafakrkonose.skauting.cz

Krajský rádcovský kurz Frak
Na jaře 2015 proběhne druhý ročník krajského rádcovského kurzu Frak.
Za realizaci kurzu je zodpovědná výchovná zpravodajka.
Web akce a přihlášky: frak.skautlib.cz
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Jednodenní tématické semináře
S ohledem na potřebu a zájem o vzdělávání v různých specifických oblastech máme v úmyslu v roce 2015
navázat na již realizovaný seminář k NOZ a novým stanovám uspořádáním seminářů. Témata jednotlivých
setkání budou vycházet z potřeb středisek a aktuálně řešených problémů.
Web akce a informace: skautlib.cz/prihlaska

Vůdcovské zkoušky v Jablonci n/N
Tradiční jednovíkendové vůdcovské zkoušky konané v termínu 15. – 17. května 2015 v Jablonci nad Nisou.
Akce je realizována zkušebním týmem kolem Foxe a spadá pod krajského zpravodaje pro vzdělávání.
Web akce a informace: skautlib.cz/prihlaska/vz-jablonec

Vůdcovský kurz 5:10 sever
O pořádání víkendového vůdcovského kurzu 5:10 sever se rozhodne až v průběhu roku 2015. Případně by byl
realizován pro školní rok 2015/2016 a to s jedním úvodním víkendem na konci roku 2015. Přesná podoba
však bude ještě diskutována a bude ovlivněna i zájmem a potřebami účasntíků.
Web akce a informace: skautlib.cz/prihlaska

Obrok 2015
Na území Libereckého kraje, konkrétně v Liberci – Vesci, se bude 10. – 14. 6. 2015 konat celostátní setkání
starších skautů a skautek, které připravuje tým ústředí. Akce Obrok 2015 je určena roverům a rangers, tedy
členům Junáka starších 15 let. Horní hranice věku účastníka (včetně vůdců roverské skupiny/kmene)
je stanovená na 24 let.
Web akce, informace a přihlašování: http://www.obrok15.cz/

Krajské setkání roverů – MEETRO 3
V letošním roce proběhne již třetí velké krajské roverské setkání. Setkání bude zaměřeno na podporu roverů,
rozvoj jednotlivců i poznání mnoha roverů z celého kraje. Akce proběhne v říjnu 2015.
Za realizaci akce zodpovídá zpravodaj pro rovery a rangers.
Web akce a informace: roveri.skautlib.cz

Regionální roverské akce
Stejně jako v roce 2014 budou i v aktuálním roce probíhat víkendové roverské akce. Svým zaměřením
pestré akce určené vždy cca pro 20 roverů. Místa konání se vždy liší a snahou je přesouvat se po různých
místech Libereckého kraje i blízkých míst okolních krajů.
Web akce a informace: roveri.skautlib.cz

Navigamus 2015 - celorepublikové setkání vodních skautů
I s podporou krajského kapitána vodních skautů a krajské rady vyrazí v termínu 4. až 8. 6.2015 vodní skauti
z našeho kraje na Seč na celorepublikové setkání vodních skautů.

Krajské setkání kmene dospělých
Na rok 2015 (pravděpodobně v létě) se zvažuje pořádání setkání pro členy kmene dospělých z Libereckého
kraje. Tématem a přípravou akce se zabývá krajský zpravodaj kmene dospělých a náčelník Kmene
dospělých. Akce proběhne pravděpodobně v Doksech.
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projednání a schválení dotační vyhlášky

X

návštěvy střediskových rad

X

X

podání potřebných daňových přiznání

X
X

pomoc při koordinaci a přípravách základních kol
závodů

X

X

X
X

zastupování kraje na oficiálních akcích měst a kraje

X

uspořádání doškolovacího a úplného
zdravotnického kurzu (ZZA)

X

šíření informací a podpora Obroku 2015

X

podpora výjezdu rádců na RK Žirafa Krkonoše

X

X

X

zastupování kraje v Náčelnictvu

X

příprava na setkání vedení středisek s krajem

X

X

příprava setkání oddílových činovníků Mravenečník

X

X

ver. 2014-12-14

X

X
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Tým zpravodajů

Revizní komise
X

X

provedení kontroly registrace podřízených
jednotek a zpracování registrace kraje

Kapitán vodních
skautů

Asistent předsedy
KRJ

Zpravodaj KD

Krajánek

Zahraniční
zpravodaj

X

vydání výroční zprávy KRJ a její prezentace

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2015

Zpravodaj pro
legisl. a protokol

X

uzavření vyúčtování roku 2014 a jeho revize

I.

Mediální
zpravodaj

Zpravodaj pro
R&R

Zpravodaj pro
vzdělávání

Výchovný
zpravodaj

Hospodářka

Místopředseda

Činnosti

Předseda

Čtvrtletí

Plán činnosti v průběhu roku 2015

podpora pořádání základních kol SZ

X

X

první grantové kolo NOJ - květen

X

X

X
X

X

X

X

zastupování kraje v Náčelnictvu

X
X

X

zastupování kraje na oficiálních akcích měst a kraje

X

uspořádání doškolovacího zdravotnického kurzu

X
X

X

příprava krajského roverského setkání MEETRO

X

X
X

propagace krajského roverského setkání MEETRO

X

šíření informací a podpora Obroku 2015

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2015

X

ver. 2014-12-14
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X

Tým zpravodajů

Revizní komise

Kapitán vodních
skautů

Asistent předsedy
KRJ

X

vydání tiskové zprávy k táborům a činnosti

uspořádání setkání oddílových činovníků
Mravenečník

Zpravodaj KD

X

návštěvy střediskových rad

účast na setkání VRJ se zástupci krajů

Krajánek

X

uspořádání prvních dvou víkendů ČK

II.

Zahraniční
zpravodaj

X

uspořádání krajského kola SZ

revize plánu činnosti KRJ

Zpravodaj pro
legisl. a protokol

Mediální
zpravodaj

Zpravodaj pro
R&R

Zpravodaj pro
vzdělávání

Výchovný
zpravodaj

Hospodářka

Místopředseda

Činnosti

Předseda

Čtvrtletí

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

X

X
X

X
X

zastupování kraje v Náčelnictvu

X

podpora a účast na Obroku 2015

X

ver. 2014-12-14

Tým zpravodajů

Revizní komise

Kapitán vodních
skautů

Asistent předsedy
KRJ

Zpravodaj KD

Čtvrtletí

zastupování kraje na oficiálních akcích měst a kraje

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2015

X

X

podpora družin při účasti na republikovém kole SZ
návštěvy střediskových rad

Krajánek

X

uspořádání navazujícího víkendu ČK
III.

Zahraniční
zpravodaj

X

Zpravodaj pro
legisl. a protokol

X

Mediální
zpravodaj

podpora náborů

Zpravodaj pro
R&R

X

Zpravodaj pro
vzdělávání

X

Výchovný
zpravodaj

Místopředseda

návštěvy táborů pořádaných podřízenými
jednotkami

Činnosti

Hospodářka

Předseda

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj
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X

druhé grantové kolo NOJ - listopad

X

návštěvy střediskových rad

X

X
X

X
X

propagace a informování o Betlémském světlu

X

výjezdní zasedání KRJ

X

X

setkání vedení středisek s krajem

X

X

schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2015

X

X

X

X

zastupování kraje na oficiálních akcích měst a kraje

X

zastupování kraje v Náčelnictvu Junáka

X

ver. 2014-12-14
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Tým zpravodajů

Revizní komise

Kapitán vodních
skautů

Asistent předsedy
KRJ

Zpravodaj KD

Krajánek

Zahraniční
zpravodaj

X

rozeslání krajského skautského PF

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2015

Zpravodaj pro
legisl. a protokol

Mediální
zpravodaj

Zpravodaj pro
R&R

X

X

vyúčtování dotací MŠMT od nižších organizačních
jednotek

IV.

Zpravodaj pro
vzdělávání

X

realizace krajského roverského setkání MEETRO

vyhodnocení činnosti KRJ a týmu zpravodajů

Výchovný
zpravodaj

Hospodářka

Předseda

Čtvrtletí

Činnosti

Místopředseda

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Informace o schválení dokumentu
Tento plán činnosti KRJ Libereckého kraje pro rok 2015 byl schválen Krajskou radou Junáka Libereckého
kraje dne 14. 12. 2014.
Oficiální podoba tohoto plánu je k dispozici ke stažení na internetových stránkách KRJ Libereckého kraje –
http://krj.skautlib.cz/
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