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Úvodní slovo předsedy Krajské rady Junáka (KRJ)
Po roce 2007, který byl pro skauty na celém světě rokem plným oslav
100 let existence světového skautingu, byl rok 2008 pro skauty
v Libereckém kraji spíše rokem pracovním a především rokem plným
změn. Byl to rok, který nastartoval mnoho pozitivních změn a rok,
ve kterém instituce junáckého kraje začala hrát významnou roli pro skauty na celém Liberecku a v některých případech i v celé České republice.
Nejvýznamnější změnu nastartoval krajský volební sněm. Nejenže zvolil nové vedení skautů v Libereckém kraji, ale jasně deklaroval i své nové
cíle, a to hlavně roli kraje jako aktivního prvku organizace, aby přinášel
nové nápady, nový způsob řízení a především aktivně pomáhal skautským střediskům v oblasti organizace, financování a také výchovy a vzdělávání. Díky tomu se v průběhu roku 2008 podařilo sestavit nový krajský zpravodajský tým, jehož
členové aktivně zajišťují správu kraje v nejdůležitějších oblastech a také nově řeší agendu některých zrušených skautských okresů.
A že nejde jen o jakési komplikované změny, které nic nepřinesou, ukázaly i některé akce, které
se podařilo realizovat. Proběhlo krajské kolo Závodu vlčat a světlušek v Jablonci nad Nisou, kde
závodili naši nejmladší ze všech koutů kraje. Dvě nejlepší družiny pak postoupily do republikového
kola, kde velmi úspěšně reprezentovaly náš kraj. Kromě závodů se podařilo uspořádat i krajské
roverské setkání „Tymyán á. š.“, tedy prožitkovou a seznamovací akci pro členy Junáka starší
15 let. Z této akce si účastníci odvezli nejen spoustu nových zážitků a přátel, ale i nových znalostí
a originálních zkušeností. V neposlední řadě bych pak vyzdvihnul netradiční charitativní sbírku
„Postavme školu v Africe“, kterou skauti v různých podobách realizovali na čtyřech místech Libereckého kraje a podařilo se tak přispět na výstavby dalších škol a nákup školních pomůcek
v africké Etiopii.
Celkově tedy můžeme rok 2008 hodnotit jako rok plný organizačních změn, nastartování nových činností, realizací mnoha zajímavých akcí, motivací k další práci a úspěšného startu nového
řízení a spravování junáckého Libereckého kraje.
Závěrem si dovolím poděkovat všem členům krajské rady, týmu zpravodajů i všem dalším, kteří
se aktivně podíleli na práci pro skauty v kraji. Dále mé poděkování patří i samotným skautským
vedoucím a členům oddílů, že mají trpělivost při realizaci změn a aktivně se podílejí na jejich zavádění. A v neposlední řadě děkuji všem sponzorům a partnerům, kteří nás celý rok podporovali
v naší činnosti s dětmi, mládeží i dospělými. Věřím, že se i v roce 2009 bude naše dobře nastartovaná spolupráce dále rozvíjet.
A jak bych rok 2008 vyjádřil „krátce a úderně“? Nad touto otázkou jsem přemýšlel dlouho, ale
nakonec mě napadla dvě opravdu trefná a výstižná slova: ZMĚNA A ZAČÁTEK, protože jak jinak
vystihnout novou etapu junáckého Libereckého kraje, do které jsme úspěšně vkročili?
Ondřej Peřina – Jerry
předseda KRJ
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Profil Junáka
Skautské hnutí existuje ve 216 zemích
a teritoriích světa, má přes 40 milionů
členů a je tedy největší mezinárodní
organizací pro děti a mládež. Skauti
a skautky na celém světě ctí tytéž hodnoty. Smyslem skautingu je maximální rozvoj jednotlivce a jeho proaktivní působení ve světě.
Skauting má za sebou sto let existence. Jedinečný a pružný výchovný systém
mu umožňuje přizpůsobovat se měnícím
se potřebám společnosti a být stále
atraktivní pro ty, kterým patří – pro děti
a mladé lidi.
V naší zemi skauting existuje od roku
1911. Skautskými oddíly od té doby prošlo na půl milionu lidí, mezi nimi i řada později významných osobností z různých oborů. Dnes má
Junák – svaz skautů a skautek ČR 45 tisíc členů. Je největší výchovnou organizací v České republice
a zároveň je členem mezinárodních skautských organizací. Svou činností a výchovou mladých lidí
si vydobyl výjimečné postavení a uznání u státních institucí, respektovaných organizací a významných osobností.
Junák – svaz skautů a skautek ČR je
dobrovolné, nezávislé a nepolitické
sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb.
sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání,
politického přesvědčení, rasy nebo
jiných rozdílů. Skautské oddíly působí
ve více než tisíci městech a vesnicích
po celé naší zemi. Sdružují chlapce
i děvčata od šesti let ve třech věkových kategoriích. O program oddílů se
stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků.
Posláním Junáka je podporovat
rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí,
jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě
samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.
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Hodnocení činnosti krajské rady
Na konci roku 2008 se uskutečnilo šetření, jehož výsledkem je níže uvedená zpětná vazba zaměřená na plnění povinností a fungování krajské rady jako celku. Zpětné vazby se účastnili volení
členové krajské rady a z celkových třinácti členů se vyplnění dotazníku zúčastnilo deset (tedy
76,92 %).
Hodnocení probíhalo na jednoduchém principu známkování jako ve škole, tedy známka 1 je
nejlepší a 5 nejhorší. Výsledná čísla udávají aritmetický průměr hodnocení a jsou zaokrouhlena na
dvě desetinná místa.

Výsledky dotazníkové zpětné vazby
1.

Co jste v roce 2008 považovali za hlavní cíle a jak vidíte jejich naplnění?
(uvedeny tři nejčastější odpovědi – 8 výskytů)
a. převzetí agendy a rozjezd nové KRJ
b. sestavení týmu zpravodajů
c. nastavení a „udržení“ financí

1,75
1,86
1,5

2.

Vyhovuje vám čtvrtletní frekvence zasedání volené rady?

zcela

3.

Jak vnímáte efektivitu jednotlivých zasedání?

4.

Jsou předem zasílané materiály pro jednání dostatečné?

1,2

5.

Dostávají se k vám potřebné materiály včas?

1,4

6.

Jsou zápisy z jednotlivých rad dostatečné?

7.

Jsou zápisy z rad zveřejňovány včas?

8.

Jakou známkou hodnotíte výkon funkce předsedy?

9.

Jakou známkou hodnotíte výkon funkce místopředsedy a krajánka?

2

1
1,2
1,33
1,3

10. Jakou známkou hodnotíte výkon funkce hospodářského zpravodaje?

1,57

11. Jakou známkou hodnotíte výkon funkce zpravodaje pro R&R?

1,33
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Počet členů Junáka v Libereckém kraji
Vývoj členské základny v roce 2008 můžeme hodnotit jako pozitivní, neboť se konečně podařilo
alespoň částečně zastavit každoroční propad členské základny. Oproti roku 2007 mírně vzrostl
celkový počet členů v kraji, především pak vzrostl počet registrovaných dětí. Dospělých každoročně přirozeně přibývá, neboť nám děti „stárnou“ a přecházejí mezi registrované dospělé. Pokud ale
vzrůstá počet registrovaných dětí, jde o nově příchozí členy, což je vždy pozitivní údaj.

Vývoj členské základny ve skautských jednotkách
Organ.
číslo

Jednotka či oblast

Celkový počet členů (z toho dětí)
Rok 2007
Rok 2008 Vývoj

--511.01
511.02
511.04
511.05

Oblast Českolipsko (jako celek)
středisko ŘETĚZ Česká Lípa
středisko KLÍČ Nový Bor
středisko Doksy
přístav RALSKO Mimoň

406 (250)
200
54
28
124

450 (284)
182
48
89
131

512
512.01
512.05

Okres Jablonec nad Nisou (jako celek)
středisko KŘIŠŤÁL Jablonec nad Nisou
středisko WATAKÍ Jablonec nad Nisou

277 (176)
141
136

249 (141)
126
123

--513.01
513.04
513.05
513.07
513.09
513.10
513.12
513.15
513.20

Oblast Liberecko (jako celek)
středisko "JEŠTĚD" Liberec
středisko "STOPA" Liberec
středisko "MUSTANG" Liberec
přístav "FLOTILA" Liberec
středisko "ŠUREAN" Liberec
přístav "MAJÁK" Liberec
středisko "HRÁDEK" Hrádek nad Nisou
středisko "DUB" Český Dub
středisko "OS JAROSLAVA ČAPKA" Liberec

725 (453)
103
150
116
72
106
54
20
56
48

707 (436)
103
136
115
74
102
58
19
52
48

514
514.01
514.02
514.03
514.06
514.07
514.11
514.12

Okres Semily (jako celek)
středisko VARTA Semily
středisko ŠTIKA Turnov
středisko JILM Jilemnice
středisko ÚDOLÍ Železný Brod
středisko LÍPA Tatobity
středisko JESTŘÁB Jilemnice
středisko PRAMEN Lomnice nad Popelkou

732 (488)
115
264
146
53
38
70
46

746 (511)
98
300
154
60
38
67
29

2140 (1367)

2152 (1372)

510

Liberecký kraj (jako celek)

Stav členské základny v roce 2009
Registrace členů v Junáku probíhá každý rok od března do června a to postupně od nejnižších
jednotek (oddílů a středisek), přes okresy a kraje až na ústřední úroveň. Pokud se zajímáte
o aktuální počet členů v roce 2009, sledujte naše internetové stránky, kde nejdéle v červnu naleznete aktuální počty členů a statistiky členské základny za rok 2009.
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Graf vývoje členské základny v jednotlivých střediscích

Mapa – kde všude v kraji skauti působí

poznámka: tato mapa vznikla na základě veřejného mapového podkladu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, GIS G4 LK (ke stažení na webu Krajského úřadu Libereckého kraje)
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Naši partneři a sponzoři
Skautská činnost v kraji by se neobešla
bez finanční a jiné pomoci soukromých dárců, organizací a podpory ze státního rozpočtu. V roce 2008 byli skauti v Libereckém
kraji podpořeni Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky částkou
dosahující celkem 834.466,-Kč a všechny tyto
peníze byly poskytnuty na činnost jednotek
v Libereckém kraji. Mimo to se nám podařilo
získat dalších 80.000,-Kč z daru Lesů ČR, s. p.
Tyto finanční prostředky umožnily nejrůznější
akce a projekty, které pořádala skautská
střediska v celém Libereckém kraji. Přibližně
30.000,-Kč pak bylo použito na rekonstrukci
současných skautských základen a nákup
nového vybavení, z nichž nejdůležitější bylo
pořízení vybavení krajské kanceláře, která slouží pro jednání orgánů kraje a jako archiv a sklad.

Naši činnost v roce 2008 finančně podpořili


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
v rámci dotací přidělených Junáku jsme obdrželi částku: 834.466,- Kč



Lesy ČR, s. p.
darem jsme obdrželi částku: 80.000,- Kč

Dále nás podpořili


Krajský úřad Libereckého kraje
děkujeme za podporu a spolupráci na projektech, které budou probíhat i v roce 2009



Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17,
příspěvková organizace
a ředitel školy Mgr. Milan Regner
děkujeme za možnost používat školní webservery a zázemí pro portál skautlib.cz a tedy
i pro internetové stránky skautských oddílů
a středisek z celého Libereckého kraje

Těmto partnerům a sponzorům, kteří se rozhodli
podpořit naši činnost, velmi děkujeme!
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Akce pořádané Krajskou radou Junáka
Volební krajský sněm

| leden 2008

Na volebním krajském sněmu, který se konal 11. ledna 2008, se kompletně změnila struktura
fungování kraje, bylo zvoleno úplně nové vedení kraje a v kraji začali pracovat tzv. zpravodajové,
kteří mají na starosti jednotlivé agendy pokrývající jak oblast výchovy, tak organizace
a hospodaření.
Od počátku roku 2008 také zanikl Junák, okres Česká Lípa a střediska z Českolipska nově spadají přímo pod kraj. Obdobně tak k 31. prosince 2008 zanikl i Junák, okres Liberec a jeho střediska
od 1. ledna 2009 taktéž patří přímo pod junácký kraj.
Účast delegátů na XII. Valném sněmu Junáka v Havířově

| duben 2008

Valný sněm je nejvyšší orgán Junáka – svazu skautů a skautek ČR a koná se jednou za tři roky.
V polovině dubna roku 2008 se pořádal již dvanáctý valný sněm, kterého se účastnilo i 22 delegátů
z Libereckého kraje. Na něm pak pomáhali určit další směřování největší dětské organizace
v České republice na další roky, diskutovali konkrétní výstupy projektu „Nového programu“ a volili
nové vedení organizace.
Krajské kolo Závodu světlušek a vlčat 2008

| červen 2008

Junák, Liberecký kraj ve dnech 13. a 14. června uspořádal krajské kolo závodu pro nejmladší
členy Junáka, tedy chlapce a dívky ve věku přibližně 6 až 10 let. Tento závod proběhl v Jablonci
nad Nisou, jehož střediska ho i technicky zajišťovala, a účastnily se jej hlídky z celého Libereckého
kraje, které postoupily ze základních kol konaných v průběhu května 2008.
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Krajské roverské setkání Tymyán, á. š.

| říjen 2008
Na začátku října se sešli roveři
a rangers z celého Libereckého
kraje, aby se společně pustili do
víkendu plného nových a zajímavých zkušeností. Vyzkoušeli si
mimo jiné i vysoké lanové aktivity, práci a orientaci v terénu za
pomoci GPS, nebo netradiční
karaoke. Celý víkend byl propojen Velkou hrou o čarodějnicích
a tvorbě lektvaru, který vymýtí
největší hříchy roverstva, a to
lenost, nezodpovědnost, nedochvilnost, neochotu a nespolehlivost.

Cílem akce bylo seznámit
mladé lidi ve věku 15 až 25 let
napříč celým Libereckým krajem, dát jim mnoho nových prožitků a vyzkoušet si aktivity, které by
mohly v budoucnu realizovat ve své oddílové činnosti. Navíc v průběhu víkendu proběhlo i několik
workshopů a vzdělávacích seminářů, mezi kterými si mohlo na 90 účastníků vybrat podle chuti.
Semináře se týkaly nového skautského programu, adrenalinových aktivit, ekologie a ochrany přírody, práce s GPS přístroji, deskových a karetních her a mnoho dalšího.
A co znamená název akce? Vystihuje podstatu roveringu: TY-MY-JÁ-NÁŠ, protože rovering je
o mladých lidech, o jejich rozvoji a jejich přátelství.
Sbírka „Postavme školu v Africe"
„Postavme školu v Africe“ je tradiční sbírka, kterou společně pořádají Junák a Člověk v tísni, a která se v roce 2008
konala již pátým rokem. Sbírka, jak už vyplývá z názvu, se
zaměřuje na podporu vzdělání v Etiopii – stavba škol, vybavení žáků apod. Loni sbírka proběhla ve dnech
14. až 16. října na několika místech v Libereckém kraji, a to
konkrétně v Jablonci nad Nisou, Semilech a Mimoni,
v Liberci pak probíhala o týden později. Ve všech městech se
organizátoři vždy snaží sbírku ozvláštnit, aby si lidé mohli
vyzkoušet zajímavé činnosti či se dozvědět něco nového.
Celé tři dny tak probíhaly doprovodné aktivity např. rukodělné činnosti - tvoření zvířátek do květináče, navlékání
korálků nebo „interaktivní koutek" - lidé si mohli vyzkoušet
bubnování na bonga, nošení věcí na hlavě, čtení a psaní
v etiopštině a mnoho dalších.
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| říjen 2008

Projekt Envikešky

| říjen 2008 až červen 2010

V roce 2008 se začalo pracovat na unikátním projektu pro skauty i širokou veřejnost. Jedná se
o novou hru, která probíhá na území Libereckého kraje a za cíl si dává seznámit širokou veřejnost
se zajímavými místy kraje a ukázat, že chodit na výlety do přírody, ale i do města, nemusí být
otrava. Díky kombinaci s moderní technologií, jakou jsou přístroje pro určování pozice na zemi tzv. GPSky, přinášejí Envikešky skvělou zábavu pro každého. Envikešky vycházejí z podobného
principu, na kterém je postavena celosvětová sít geocaching. Stejně jako při geocachingu budou
účastníci hry hledat tajemné skrýše za pomoci přístroje GPS. V našem projektu existují dva typy
hraní. V prvním typu budou účastníci hledat skrýše a za ně sbírat body, ve druhém pak budou
na několika výletech hledat skrýše, které je postupně dovedou až k pokladu.
Samotná hra s hledáním skrýší začne v průběhu roku 2009 a bude probíhat minimálně do začátku roku 2010. Více informací naleznete na http://envikesky.skautlib.cz/.
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Skautské akce finančně podpořené Krajskou radou Junáka
Chilkoot 2008

| leden 2008, příspěvek: 1.400,- Kč

Chilkoot je skautský zimní závod pro dvoučlenné hlídky ve věku od 10 do 15 let. Hlídky prochází
cca 5 km trasu v terénu, na které je deset stanovišť, kde plní různé úkoly - například rozdělávání
ohně, zdravověda, vázané stavby, poznávání hornin apod. V roce 2008 se konal již 17. ročník této
akce. Startovalo se v Kyjích u Jičína a přes Tábor a Košov vedla trasa do Lomnice nad Popelkou.
Lampiónová plavba – oslava Sv. Jiří

| duben 2008, příspěvek: 500,- Kč

V roce 2008 se uskutečnil druhý
ročník tzv. "Lampiónové plavby" na
Liberecké přehradě. Účast příchozích
byla neočekávaně velká, odhadujeme
na sto dětí a dvě stě dospělých. Největší zájem byl o plavbu s lampióny
na pramičkách. Na pláži byly mezi tím
pro děti jakéhokoliv věku připraveny
disciplíny a za jejich splnění mohly
získat sladkou odměnu. K dispozici byl
Balů na míčky, temný tunel na prolézání, petangue, hod záchranným kruhem na tonoucího, střelba z vodních
pistolek na svíčky a další drobné disciplíny.
Kotorský závod - Liberecký krajský závod VS

| květen2008, příspěvek: 2.300,- Kč

Tento závod na vodě pořádal přístav vodních skautů Flotila Liberec již jako 26. ročník a účastnilo se ho v různých kategoriích osmnáct posádek z celého Libereckého kraje.
Bambiriáda, Dětský den na přehradě

| červen 2008, příspěvek: 1.000,- Kč

„Bambiriáda“ je představení nejrůznějších organizací v Libereckém kraji pracujících s dětmi
a mládeží. O Dětský den na přehradě je již tradičně mezi veřejností zájem a rodiny s dětmi rády
mezi vodní skauty zavítají.
Koempoelan 2008 (Nizozemí)

| září 2008, příspěvek: 3.200,- Kč

Koempoelan se v Holandsku koná každé 4 roky a je to setkání vedoucích nizozemských skautů.
Na akci probíhá velké množství workshopů a je možno navázat dobré kontakty s holandskými
skauty a získat mnoho nových zkušeností. Toto setkání je zajímavou zkušeností a naplno využívá
mezinárodního rozměru skautingu, kdy členové Junáka mohou vyrazit do zahraničí a zde se setkat
se skauty z jiných zemí.
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Memoriál Tomáše Hübnera

| říjen 2008, příspěvek: 4.000,- Kč

Jde o závod, kterého se účastnily čtyřčlenné hlídky skautek a skautů ze střediska Železný Brod,
Tatobity a Doksy. Na trase o délce cca 5 km bylo v terénu rozmístěno 10 stanovišť, kde se plnily
různé úkoly na motivy příběhu „Po stopách Alvaráda“ (vyluštění šifrované zprávy, hod na cíl, přechod slackline, pavučina, signalizace…). Hlídky vycházely na trať postupně a čekající závodníci mezitím u klubovny hráli florbalový turnaj. Účastníci zapojili své fyzické i duševní schopnosti, a navíc
si v příběhu zavražděného Tomáše Hübnera připomněli historii skautingu.
Liberecká městská hra "5 klíčů"

| září 2008, příspěvek: 1.000,- Kč

Skautská prezentační akce v Liberci u radnice je tradiční věcí, městská hra už méně. Hru si přicházeli rodiče s dětmi zahrát cíleně a odcházeli spokojeni. Děti následně na to přicházely i na nábory a některé začaly chodit do skautských oddílů.

JRŠ a JVT 2008

| několik víkendů roku 2008, příspěvek: 4.500,- Kč

Tato akce je určená všem dětským výchovným kategoriím Junáka a účastníkům rozšiřuje znalosti, učí je novým dovednostem a seznamuje je s novými aktivitami a skauty z celé České republiky.
Jde o akci, která se snaží pomoci při výchově rádců družin, tedy dětí, které ve
skautských oddílech vedou menší skupinky dětí, připravují pro ně aktivity
na schůzky, nebo dílčí části programu na
výpravách. Aktivně se tak učí pomáhat
s vedením oddílů, ale především rozvíjejí
své vlastní schopnosti a dovednosti.
Na jednotlivé víkendy JRŠ (Ještědské
rádcovské školy) pak volně navazuje JVT
(Ještědský výcvikový tábor), tedy netradiční závod družin rádců, kteří tak mohou porovnat své
schopnosti a dovednosti, které získali i díky účasti na rádcovské škole. Této akce se kromě dětí
z Libereckého kraje účastní i členové Junáka z jiných míst České republiky.
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Jizerská Sova 2008

| listopad 2008, příspěvek: 5.000,- Kč

Tradiční skautská pěvecká a hudební soutěž pořádaná v Jablonci nad Nisou, která proběhla
i v roce 2008. Díky ní měli diváci možnost shlédnout a poslechnout si několik velmi pěkných vystoupení.

Celková výše podpory akcí a projektů v junáckém kraji
Celkem bylo v roce 2008 v prvním až třetím kole přidělování příspěvků na projekty a akce zažádáno o 83.940,- Kč a přiděleno bylo 51.400,- Kč.
Kromě těchto akcí ještě KRJ podpořila výměnu vchodových dveří do Skautské základny Hanychov v Liberci částkou 15.000,- Kč a cca 17.000,- Kč vydala KRJ na rekonstrukci a pořízení vybavení
kraje (kancelář, židle, tabule apod.).
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Zpráva o hospodaření KRJ
Rozvaha (v tisících Kč)
stav ke dni

1. 1. 2008

31. 12. 2008

Aktiva
dlouh. majetek
krátk. majetek
finance

0
0
6

0
0
71

aktiva celkem

6

71

poznámka:

1. 1. 2008

31. 12. 2008

Pasiva
vlastní jmění
výsledek hospod.

0
6

15
56

pasiva celkem

6

71

počáteční stavy roku 2008 vycházejí z reality změny koncepce původní krajské rady, která pouze přerozdělovala dotace a příspěvky a neměla žádný vlastní majetek ani jmění, na plně fungující junácký kraj

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)
stav 31. 12. 2008

hlavní

činnost
vedlejší celkem

Náklady
nákupy
služby
osobní (mzdy)
ostatní
příspěvky

64
41
36
10
385

21
2
0
0
0

85
43
36
10
385

celkem

536

23

559

hlavní
Výnosy
tržby
ostatní
příspěvky

0
21
554

40
0
0

40
21
554

celkem

575

40

615

39

17

56

zisk běžného roku (výsledek hospodaření roku 2008)
poznámka:

činnost
vedlejší celkem

pro přehlednost nejsou nulové řádky v rozvaze ani ve výkazu zisku a ztráty uváděny

Struktura nákladů a výnosů
Níže uvedené grafy vyjadřují procentuelní zastoupení jednotlivých podrobnějších typů nákladů
a výnosů v celkovém ročním provozu junáckého Libereckého kraje.
Náklady

poznámka:

Výnosy

pro přehlednost nejsou v grafech zaneseny dotace a příspěvky, které kraj pouze přerozděluje nižším
jednotkám či je předává na ústředí, a které skrz junácký kraj v průběhu roku pouze projdou
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Krajská rada Junáka Libereckého kraje
V ruce držíte výroční zprávu Krajské rady Junáka, ale co
to vlastně ta krajská rada je?
Jak funguje a jak vzniká? Nyní
se vám zjednodušeně pokusíme popsat, jak to u nás
vypadá…
Nejvyšším orgánem junáckého kraje je Krajský
sněm, který se koná jednou
za tři roky. Na něm je zvolena
krajská rada, jež mezi jednotlivými sněmy zastává pozici
nejvyššího orgánu kraje. Její
funkce je jak legislativní, tak
výkonná. Mezi její práva
a povinnosti patří jak rozhodování a řízení její vlastní
činnosti, tak i činnosti zřizovaných okresů a středisek. Mezi hlavní funkce KRJ patří podpora nižších
jednotek (okresů a středisek) v oblasti vzdělávání, hospodářské, výchovné činnosti a v mnoha dalších. Dále přerozděluje finance – ať už dotace od státu nebo dary od soukromých firem.
V neposlední řadě pak pořádá a zaštiťuje nejrůznější akce a projekty (viz „Skautské akce finančně
podpořené Krajskou radou Junáka“), komunikuje se státní správou, krajským úřadem a také se
stará o archivaci důležitých dokumentů.
Výkonným orgánem krajské rady je tým
zpravodajů. Ti pokrývají veškeré oblasti působení junáckého kraje od zahraniční spolupráce,
přes výchovný program a vzdělávání až po styk
s veřejností a médii. Jejich úkolem je zajišťovat
komunikaci jednak mezi jednotlivými sektory,
jednak mezi podřízenými jednotkami.
Další částí krajské rady je krajská revizní komise, což je kontrolní orgán. Kontroluje hospodaření kraje i okresů a středisek jím zřízených.
Dohlíží na formální správnost vedení účetnictví,
plnění povinností v daňové oblasti, ale i na nakládání s vlastními prostředky kraje a účelově vázanými prostředky (dotace, granty, dary apod.)
včetně kontroly plnění podmínek a pravidel jejich čerpání.
V liberecké krajské radě navíc od ledna 2009 funguje ještě tzv. skupina Seleška. Tato sekce má
na starosti jednu z našich důležitých nemovitostí – skautskou chatu Selešku v Lužických horách.
Stará se o její údržbu, pronajímání skautům i veřejnosti, ale i funkčnost webových stránek chaty.
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Složení KRJ Libereckého kraje
(zvolené a jmenované složení platné od 11. ledna 2008)

Volení členové rady
Ondřej Peřina – Jerry
předseda KRJ

Ing. Radomír Šťásek – Hasky
volený člen, za okres Semily

Mgr. Jan Berki – Hubert
místopředseda KRJ

Josef Prokop – Pepa
volený člen, za oblast Českolipsko

Ing. Vladimír Stránský – Sása
předseda ORJ Semily

Ing. Jana Berestková – Pucek
volený člen, za oblast Českolipsko

Ing. Ondřej Polák – Kasař
předseda ORJ Jablonec nad Nisou

Josef Petr – Jožka
volený člen, za oblast Liberecko

Jaroslav Heniš – Jarýnek
krajský kapitán vodních skautů

Bc. Nikola Štěpánová – Nuggeta
volený člen, za oblast Liberecko

Luboš Lehký – Kim
zpravodaj kmene dospělých

Ing. Tomáš Khol – Kecka
volený člen, za oblast Liberecko

Dita Veselá
volený člen, za okres Semily

Krajský tým zpravodajů
Ondřej Peřina – Jerry
předseda KRJ a zpravodajského týmu
e-mail: ondrej.perina@skautlib.cz

Bc. Romana Volková – Skipy
zpravodajka pro rovery a rangers
e-mail: romana.volkova@skautlib.cz

Mgr. Jan Berki - Hubert
zástupce kraje v NJ („krajánek“)
e-mail: jan.berki@skautlib.cz

Adéla Kodoňová – Žirafa
zpravodajka pro vzdělávání (od 28. 9. 2008)
e-mail: adela.kodonova@skautlib.cz

Tereza Peřinová – Andílek
hospodářská zpravodajka a fundraiser
e-mail: tereza.perinova@skautlib.cz

Luboš Lehký – Kim
zpravodaj kmene dospělých
e-mail: lubos.lehky@skautlib.cz

Petr Hozák – Slůně
zahraniční zpravodaj
e-mail: petr.hozak@skautlib.cz

Zdeněk Chaloupka – M. P.
mediální zpravodaj (do 9. 1. 2009)

Mgr. Karel Opočenský – Bobr
výchovný zpravodaj (od 28. 9. 2008)
e-mail: karel.opocensky@skautlib.cz

Lucie Kolischová – Kulíšek
mediální zpravodajka (od 18. 1. 2009)
e-mail: lucie.kolischova@skautlib.cz
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Krajská revizní komise
Roman Patočka – Čajíček
předseda revizní komise

Petr Pokorný – Síťa
člen revizní komise

Jan Budina – Hony
člen revizní komise

Skupina Seleška
(od ledna 2009)
Aleš Vlček – Myšák
vedoucí skupiny Seleška
e-mail: seleska@skautlib.cz
web: http://seleska.skautlib.cz/
Jakub Středa – Pátek
zástupce vedoucího skupiny
Jiřina Vlčková
hospodář skupiny Seleška

Jan Brejcha – Kaeru
předávání a přebírání chaty, správa www
Petr Valenta
předávání a přebírání chaty
Roman Patočka – Čajíček
technické zajištění, řešení závad
Josef Vlček – Vlk
technické zajištění, řešení závad

Aktuální složení Krajské rady Junáka Libereckého kraje a všech jejích orgánů naleznete
na internetových stránkách KRJ – http://krj.skautlib.cz/.
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Poděkování Vám všem…
Na závěr ještě jednou děkujeme všem, kteří v roce 2008 podpořili naši činnost.

Děkujeme našim partnerům a sponzorům, bez kterých bychom nemohli uspořádat spoustu akcí a
tím dětem a mládeži poskytnout zábavu a vyžití všeho druhu.

Děkujeme rodičům za neustálou podporu a pomoc, za jejich ochotu svěřovat nám své děti a za jejich důvěru v naše snažení.
Děkujeme samotným dětem, za jejich
(většinou) dobrou náladu, kterou
v těžkých chvílích dokážou přenést na své
vedoucí a rozveselit je i po náročném
a zdánlivě nekončícím táborovém dni
plném starostí.
A děkujeme hlavně vedoucím, protože
bez nich bychom se neobešli. Bez nich by
celé naše snažení přišlo vniveč. Jen málokdo si uvědomí, co všechno dělají vedoucí, dokud si to sám nevyzkouší. Dávají
Junáku spoustu ze svého volného času,
někdy je to dokonce práce na celý úvazek. Oni ji ale dělají zadarmo, pouze pro
pocit, že dětem dávají něco víc a že tím
svět dělají o něco málo hezčí. Jedinou
jejich opravdovou odměnou je smích dětí
při hře, kterou tolik propracovávali a nad
kterou strávili tolik času…
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Kontakty
Oficiální adresa

Kancelář krajské rady

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj
Zemědělská 302/18a, Liberec 8, 46008

Skautská základna Hanychov
Zemědělská 302/18a, Liberec 8, 46008
horní budova, číslo dveří A8

IČ: 709 00 973, DIČ: CZ 709 00 973
evidenční číslo: 510 (v Junáku)

Návštěvu je nutné si vždy domluvit e-mailem
nebo telefonicky s předsedou či místopředsedou.

Bankovní spojení:
43-1917160297/0100 (KB, a.s., Liberec)
e-mail: info@skautlib.cz
web: http://krj.skautlib.cz/
portál: http://www.skautlib.cz/

Kontakty na vedení kraje a mediální zpravodajku
Předseda KRJ
Ondřej Peřina – Jerry
ondrej.perina@skautlib.cz
mobil: +420 606 163 335

Místopředseda KRJ
Jan Berki – Hubert
jan.berki@skautlib.cz

Mediální zpravodajka
Lucie Kolischová – Kulíšek
lucie.kolischova@skautlib.cz
mobil: +420 733 161 207

Výroční zpráva Junáka – svazu skautů a skautek ČR, Libereckého kraje za rok 2008
byla schválena a vydána Krajskou radou Junáka Libereckého kraje dne 17. května 2009
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