JunÆk svaz skautø a skautek ¨R,
Libereck kraj

V roŁn zprÆva za rok 2007

vodn slovo
Rok 2007 byl pro skauty na celém světě rokem oslav, zamýšlení se
nad minulostí a možností vykročit do budoucnosti – do druhé stovky
skautingu. Vždyť skauting vznikl již v létě roku 1907, kdy britský
důstojník Robert Baden-Powell vyrazil se skupinkou chlapců tábořit na
ostrov Brownsea, a uskutečnil tak nejen první tábor na světě, ale
hlavně odstartoval „projekt“ s názvem skauting. A tak i v Libereckém
kraji probíhal v roce 2007 nespočet skautských akcí, které doplnily
běžnou činnost oddílů a středisek, jenž všestranně rozvíjí děti, mládež
i dospělé, a které byly plné veselí a radosti z oslav 100. výročí existence
skautingu. Skauti ukázali, že se umí bavit, že si rádi poslechnou dobrou
hudbu, že mají i dnešním dětem a společnosti co nabídnout a také, že
jsou moderní organizací, která může směle vykročit do druhé století.
Věřím, že rok 2007 byl skvělou tečkou za prvním stoletím skautingu
a v roce 2008 budou skauti v Libereckém kraji i na celém světě dál
skautovat a úspěšně psát příběh druhého století skautingu.
Ondřej Peřina – Jerry
předseda Krajské rady Junáka

Profil JunÆka
Junák – svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé
a nepolitické občanské sdružení ve smyslu Zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, sdružující své členy
a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných
schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství
v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem
skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem, a zakladatelem českého
skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.
Skauting hraje nejvýznamnější roli mezi organizacemi v Liberci
a celém Libereckém kraji. V celém Libereckém kraji se v Junáku setkává
téměř 2200 členů.

Počet skautů a skautek v Libereckém kraji:
okres Česká Lípa
okres Jablonec nad Nisou
okres Liberec
okres Semily
celkem

406 členů
277 členů
725 členů
732 členů
2140 členů

Na i partnełi a sponzołi
Skautská činnost v kraji by byla nemyslitelná bez finanční pomoci
soukromých dárců a podpory ze státního rozpočtu. V roce 2007 byli
skauti v Libereckém kraji podpořeni MŠMT částkou dosahující celkem
670 tisíc Kč. Mimo to se nám podařilo získat dalších více jak 80 tisíc Kč
darů a grantů. Což odpovídá přibližně 350 Kč na jednoho člena na rok.
Tyto finanční prostředky umožnily nejrůznější akce a projekty, které
pořádala skautská střediska v Libereckém kraji. Přibližně 40 tisíc Kč pak

bylo použito na rekonstrukci současných skautských základen, které
mají ve skautské činnosti zásadní význam.
Naši činnost v roce 2007 podpořily tyto organizace:





Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Lesy ČR, s.p.
Nadace Preciosa
Elset, s.r.o.

Těmto sponzorům, kteří se rozhodli podpořit naši činnost, velmi
děkujeme!

Akce KRJ
V roce 2007 uspořádala KRJ několik kulturních a vzdělávacích akcí.
Zorganizovala také některé humanitární sbírky, které měly za úkol
podpořit sociálně znevýhodněné občany. Tyto akce se setkaly
u veřejnosti s velkým úspěchem.

JunÆk v divadle
Sbírka „Junák pro divadlo“ se konala v centru Liberce 5. a 6. června
2007 vždy od 14 do 18 hodin. Její výtěžek byl určen na vybudování
bezbariérového vstupu u hlavního vchodu do budovy Malého divadla
v Liberci. Za příspěvek ve výši 30 Kč dostávali dárci leták s informacemi
o sbírce a keramický přívěšek s písmenem „D“.
Jako poděkování se Junák – svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj
stal partnerem slavností předpremiéry Molièrovy hry Zdravý nemocný,
která se konala 21. června 2007. Na představení byli pozváni zástupci
Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a skauti z celého kraje.

Rockov koncert pro R&R
V rámci projektu oslav 100 let světového skautingu proběhl v pátek
15. června 2007 rockový koncert pro rovery a rangers. V průběhu tří
hodin na něm vystoupily dvě hudební skupiny – Lykke Til z Mělníka
a Dukla Vozovna z Pardubic. Akce byla uspořádána v prostorách sálu
v Lidových sadech v Liberci a zúčastnilo se jí na 50 roverů a rangers.
Rockový koncert je akcí, která nadchne mladé lidi a motivuje je
k další činnosti ve výchovném hnutí.

Postavme kolu v Africe
Sbírka probíhala 10. a 11. října 2007 vždy od 11 do 17 hodin. Její
výtěžek byl určen na podporu vzdělávání v Etiopii. Junák tuto akci
pořádá celostátně čtvrtým rokem ve spolupráci s nadací Člověk v tísni.
V Liberci se tato sbírka konala poprvé. Na náměstí Dr. E. Beneše byl
postaven stan s informacemi ke sbírce. Příspěvky byly vybírány v centru
Liberce a lidé mohli přispět minimální částkou 25 Kč, za což dostali
nálepku a informační leták.
Na místě bylo také možno zakoupit trička s logem sbírky. Před
stanem děti skládaly puzzle ve tvaru Afriky, vyráběly korálky nebo si
mohly natisknout panáčka na plátno ve tvaru Afriky. Sbírku zakončil
koncert libereckých kapel Vortex, Horror a Doo when blade, který
proběhl v Experimentálním studiu v Liberci.

Afrooting
Setkání roverů a rangers z Libereckého kraje proběhlo 19. až
21. října 2007 v Mníšku u Liberce. Hlavním tématem akce byla Afrika.
Poprvé ve čtyřleté historii novodobých libereckých roverských setkání
byla zařazena vzdělávací část. V jejím rámci proběhly přednášky se
zaměřením na ekologická, společenská a humanitární témata, stejně
jako na témata zabývající se vzděláváním v Junáku a prací s dětmi.
Ubytování bylo zajištěno v tělocvičně ZŠ Mníšek, kde bylo
k dispozici několik tříd, v nichž se odehrávala velká část programu. Akce
se zúčastnilo více než 70 lidí.

BetlØmskØ sv tlo
Betlémské světlo je tradiční akce, které se účastní miliony skautů na
celém světě. Zhruba týden před Vánocemi je v Betlémě zapáleno
světlo, které poté putuje letadly, loděmi a vlaky do celého světa.
Liberečtí skauti se této akce účastní již několik let. V roce 2007 přivezli
dva z nich plamínek vlakem z Pardubic. Pro veřejnost byl k dispozici
v kostele svatého Antonína v sobotu 22. prosince a v neděli
23. prosince. Zájemci si ho mohli odnést domů ve vlastní lucerně.

V stava –100
Výstava ±100 proběhla v září v libereckém Knihkupectví Jaroslava
Fryče. Vystavované předměty a fotografie připomínaly stoletou
existenci skautingu v deseti různých tématech, např. velké skautské
akce, významné české a světové osobnosti nebo historie skautingu
u nás i ve světě. Expozici doplňovaly fotografie ze světového Jamboree
v Anglii. Výstavu mohli návštěvníci shlédnout v knihkupectví po dobu
14 dní, poté se její část přesunula do Mimoně.

Oslavy 100 let skautingu
Mnoho akcí v roce 2007 se neslo v duchu oslav výročí sta let od
založení světového skautingu. Nejrozsáhlejší akcí na území Libereckého
kraje byly Dva týdny skautingu, které probíhaly od 5. do 16. září 2007.
V rámci těchto dvou týdnů proběhlo několik akcí, které měly za cíl
prezentovat skauting veřejnosti. Jednalo se například o 100 podob
dobrodružství v ZOO Liberec, Liberecké primátorky nebo velkou akci
před radnicí, která se těšila i velkému zájmu médií. Nad projektem
Dvou týdnů skautingu převzal záštitu primátor statutárního města
Liberce Ing. Jiří Kittner.

FinanŁn podpora KRJ
KRJ podporuje finančně různé skautské projekty v Libereckém kraji.
Přispívá rovněž na provoz a modernizaci skautských základen. KRJ
pracuje s penězi, které dostává prostřednictvím ústředí Junáka ze
státního rozpočtu, s financemi z grantů a darů od soukromých subjektů
a v neposlední řade s prostředky členských odvodů.

dr ba a rekonstrukce skautsk ch zÆkladen
Skautské základny tvoří jeden z pilířů činnosti v kraji. Členové
Junáka se v nich pravidelně schází nebo je mohou využívat pro různé
akce. Mnohé z nich jsou k dispozici i skautům z jiných měst. V letošním
roce KRJ pomohla částečně financovat opravy několika skautských
základen. Jednotlivé organizační jednotky měly možnost si podat
žádost o doplňující příspěvek na rekonstrukci. Z došlých žádostí byly
některé vybrány a doporučeny ke schválení Krajské radě Junáka.

Kritéria pro rozhodování byla především dvě – počet jednotek
využívajících daný objekt a podpora jednotek v menších obcích kraje.
Finanční příspěvek přispěl ke zlepšení prostředí, ve kterém Junák
vychovává a vzdělává mládež. Celkem vyčlenila KRJ na údržbu základen
40.000 Kč.

Podpořené opravy skautských základen:
Junák, okres Liberec
15.387,50 Kč na rekonstrukci objektu Hanychov
Junák, okres Jablonec
13.414,50 Kč na rekonstrukci WC ve skautském domě v Jablonci n/N
Junák, středisko Hrádek nad Nisou
11.198 Kč na rekonstrukci objektu v Chotyni

Junácké akce pořádané přímo Krajskou radou Junáka:
Název krajské akce
Junák v divadle
Rockový koncert pro R&R
Postavme školu v Africe
Afrooting
Ostatní menší akce

Částka z daru
8.000 Kč
10.000 Kč
5.000 Kč
7.000 Kč

Vlastní prostředky KRJ
5.000 Kč
5.000 Kč
20.000 Kč

Slo en krajskØ rady JunÆka
(do 11. ledna 2008)
Ing. Michael Dománek – Micky
předseda KRJ (předseda ORJ Liberec)
Ing. Ondřej Polák – Kasař
místopředseda KRJ (předseda ORJ Jablonec nad Nisou)
Ing. Vladimír Stránský – Sása
předseda ORJ Semily
PaedDr. Milan Kubát – Sova
předseda ORJ Česká Lípa
Mgr. Jan Berki – Hubert
zástupce kraje v NJ
Ondřej Peřina – Jerry
tajemník KRJ
David Semerák – Orel
hospodář
Bc. Romana Volková – Skipy
zpravodajka pro rovery a rangers
Vojtěch Brzek – Wanaču
mediální zpravodaj

Aktuální složení jednotlivých orgánů Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Libereckého
kraje, platné po proběhlém krajském volebním sněmu 11. ledna 2008, naleznete na
internetových stránkách http://krj.skautlib.cz/.

Kontakty
Junák – svaz skautů a skautek ČR, Liberecký kraj
Zemědělská 302/17, 46008 Liberec 8
IČ: 70900973 DIČ: CZ70900973
Bankovní spojení: 43-1917160297/0100 (KB, a.s., pobočka Liberec)

Centrum skautingu Libereckého kraje
http://www.skautlib.cz
info@skautlib.cz

Krajská rada Junáka Libereckého kraje
http://krj.skautlib.cz

Výroční zpráva byla schválena Krajskou radou Junáka Libereckého kraje 16. 8. 2008.

