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Skauting nezná hranice
Skauting má zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, jimž pomáhá vstoupit
na cestu dobrovolného zájmu o dění okolo sebe, zájmu o vlastní rozvoj
i rozvoj nejbližších lidí.

Poslání: proč je tu Junák?
Posláním Junáka – svazu skautů a skautek

Junák – svaz skautů a skautek ČR je dob-

ČR je podporovat rozvoj osobnosti mladých

rovolné, nezávislé a nepolitické občanské

lidí, jejich duchovních, mravních, intelek-

sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.

tuálních, sociálních a tělesných schopnos-

sdružující své členy a členky bez rozdílu

tí, tak aby byli po celý život připraveni plnit

národnosti, náboženského vyznání, politic-

povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti,

kého přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

přírodě a skutečnosti, která nás přesahuje,
i celému lidskému společenství v souladu

Junák je členem světových organizací skau-

s principy a metodami, jak je stanovili za-

tek (WAGGGS) a skautů (WOSM) a hlásí se

kladatel skautského hnutí lord R. Baden-

k jejich poslání, principům a metodám. Ju-

-Powell a zakladatel českého skautingu,

nák je rovněž členem organizace dospělých

prof. A. B. Svojsík.

skautů (ISGF).

á Junák

V současnosti m

46 691 členů
h.

ve 2 131 oddílec

KRAJSKÝ ROK 2011
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Milí čtenáři,

větší, bylo světové jamboree ve Švédsku. Tedy setkání více jak 40 ti-

rokem 2011 junácký Liberecký

síc skautů z celého světa, které si nenechali utéct ani skauti z Libe-

kraj vstoupil do nového tříletého

reckého kraje. Někteří pak tuto příležitost využili i k dalšímu puto-

funkčního období, do roku, kdy do-

vání po severských zemích. V rámci rozvoje skautingu v kraji jsme uspo-

šlo k drobné obměně vedení kraje a

řádali pod názvem „Mravenečník“ setkání pro vedoucí oddílů, na kterém si

rozšíření týmu lidí, kteří se na vede-

účastníci vyměňovali své zkušenosti a dozvídali se o nových projektech. Po-

ní kraje a jeho akcích podílejí. Celý

dařilo se nám realizovat vzdělávací akce i zkoušky jak v oblasti zdravovědy,

rok se tak nesl nejen v duchu určo-

tak vedení oddílů, práce s dětmi a skautingu. Na akce poprvé také naváza-

vání směru na další období, ale pře-

lo setkání vedení středisek a společnými silami jsme skautský kraj opět po-

devším v prohlubování a rozšiřování

sunuli o kousek kupředu. Krajská rada Junáka však v roce 2011 nepořádala

aktivit, které jako skauti v kraji dělá-

jen akce a neposílala své členy na nejrůznější setkání. V rámci celého roku

me. Junák v Libereckém kraji díky usi-

zajišťovala podporu jednotek v oblasti hospodaření, různého poradenství,

lovné práci vedoucích – dobrovolníků – nabídl v roce 2011 téměř stovku

poskytování zázemí či spolupráci na nejrůznějších projektech. Střediskům

skautských oddílů s atraktivním celoročním programem pro děti, mládež,

a oddílům jsme rozdělili na dotacích a příspěvcích na akce a vzdělávání více

ale i dospělé.. Jako vyvrcholení své činnosti skauti v našem kraji uspořádali

jak půl milionu korun. A v neposlední řadě se podařilo připravit projekt re-

na 50 táborů pro své členy a v tomto roce poprvé také tři příměstské tábo-

konstrukce skautské chaty Seleška v Lužických horách, která tak v roce 2012

ry i pro neskauty z Turnova a okolí. Kromě akcí v jednotlivých oddílech pro-

projde významnou rekonstrukcí. Celkově si uplynulý rok dovolím hodnotit

běhlo i mnoho akcí s dopadem na celý náš kraj, případně s ještě větším pře-

jako úspěšný. Určitě se najdou činnosti, které se nepodařily úplně přesně,

sahem. V září jste mohli skauty potkat v ulicích měst, ve školách, parcích

jak jsme zamýšleli, ale celkově se skautům dařilo. A to i díky ohromné pod-

i na náměstích v rámci našich náborových a propagačních akcí. Na podzim

poře přátel, rodičů i obchodních partnerů. A tak můžeme úspěšně zahájit

se skauti podíleli na tradiční sbírce „Postavme školu v Africe“ a v prosinci

rok 2012, ve kterém český skauting oslaví 100 let své existence a svou čin-

do vašich domovů dovezli Betlémské světlo. Akcí, která byla určitě tou nej-

ností vstoupí do svého druhého století.
Ing. Ondřej Peřina-Jerry, předseda KRJ Libereckého kraje

Probíhaly práce na projektu
rekonstrukce chaty Seleška, jejíž
sociální zařízení se dostalo do
havarijního stavu.
Nutná rekonstrukce bude započata

1 159 080
odpracovaných
dobrovolnických
hodin

v dubnu roku 2012 a dokončena bude
v červnu téhož roku, kdy se na chatu
podívají první návštěvníci nejen
z Libereckého kraje.
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Jak vypadal rok 2011
Leden

Květen

Spousta skautů a skautek si užilo několik již tradičních skautských plesů

Proběhly tradiční vůdcovské zkoušky v Jablonci nad Nisou, kde splnilo po-

v Jablonci, Liberci, Turnově a České Lípě. Díky pořadatelům se tak mohli

třebnou zkoušku několik nových vedoucích oddílů.

setkat skauti z okolí, poděkovat sponzorům a partnerům nebo upevnit
vztahy s rodiči mladších členů.

Červen
V Turnově proběhly oslavy 95 let turnovského skautingu a v Liberci se

Únor

uskutečnilo krajské kolo Svojsíkova závodu, ze kterého dvě turnovské dru-

Proběhla výstava 100 let českého skautingu pohledem sběratele Jaroslava

žiny postoupily do celorepublikového kola.

Jetiho Průška v prostorách liberecké radnice.

Červenec
Březen

Proběhlo 39 skautských táborů, uskutečněných ve 12 473 dětodnech.

Byl ukončen zdravotnický kurz, probíhající v rámci vůdcovského kurzu

(počet dětí krát počet dnů tábora)

5:10 sever.

Srpen
Duben

Proběhlo skautské celosvětové jamboree ve Švédsku, kterého se po slouče-

Byl ukončen první ročník vůdcovského kurzu 5:10 sever. V Libereckém kraji

ní libereckého a plzeňského jamoddílu účastnilo i několik skautů a skau-

přibyly necelé dvě desítky nových kvalifikovaných vůdců. První ročník kraj-

tek z Libereckého kraje. Výrazné zastoupení jsme měli i v řadách servis

ského vůdcovského kurzu odstartoval novou tradici skautského vzdělává-

týmu, který se staral o hladký průběh jamboree.

ní v Libereckém kraji dle koncepce vzdělávání, jejímž autorem je Jiří Šolc
– Focman.
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Září
Proběhlo několik desítek náborových akcí na náměstích a školách.

Skauting: výchova k charakteru

Proběhlo celostátní kolo Svojsíkova závodu.
Skautský program je barevný. Pro každý věkový stupeň je přitažlivá trochu jiná

Říjen

náplň. Oddíly nejsou stejné. Pracují v různých podmínkách, ve městech i na ves-

Bylo ukončeno 2. kolo grantového programu KRJ na podporu pro-

nicích – chlapecké, dívčí i smíšené. V každém jsou jiné děti, jiní vedoucí, scházejí

jektů a akcí NOJ. Krajská rada přidělila přes 20 000Kč.

se v různých klubovnách. Každý oddíl je jiný, každý jedinečný. Co všechny oddíly
spojuje, je skautská myšlenka a vědomí, že jejich činnost má své cíle. Ač různými

Listopad

cestami, všechny oddíly směřují k témuž a vedou i děti:

Proběhlo krajské setkání vůdců „Mravenečník 2011“ a setkání ve-

> k volbě a respektování vlastních životních hodnot,

doucích středisek s vedením kraje, které pomohlo k získání no-

> k charakteru a morálním kvalitám,

vým kontaktům mezi vedoucími a nasměrování KRJ v řešení pro-

> k zájmu o okolí,

blému pořádání a nízké účasti v jednotlivých kolech závodů.

> k respektu, toleranci,
> k aktivnímu přístupu k životu.

Prosinec
Krajský čekatelský kurz Vocať Pocaď byl úspěšně ukončen a proběhlo vyhlášení fotografické soutěže Conspectus, která dala
vzniknout novým propagačním panelům se skautskými fotkami.

Jedná se o základní hodnoty, o které skauting usiluje. Mladí lidé si je odnášejí
do dospělosti a do dalšího života. Jsou vyjádřeny i ve skautském slibu.

dovedu nejlépe:
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3. duší i tělem

Kdyby neexistovaly skautské
oddíly, byl by celý skauting
jen prázdnou skořápkou.

21 středisek
1 251 dětí

Právě oddíly celý skauting
naplňují a dávají mu tvar
a podobu.

m kraji
lidé v Liberecké
počet
věk
22
do 6 let
1 043
6 až 15 let
186
15 až 18 let
320
18 až 26 let

Skautské oddíly:
základ celé pyramidy
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Oddíl je základní výchovnou jednotkou. Tvoří ji zpravidla 15–30 dětí a skupina vedoucích. Oddíly se každý týden schází, pořádají jedno i vícedenní akce, v létě pak
tábor. Právě zde – v oddílech – se poslání převádí do praxe. Činnost oddílů směřuje k rozvoji osobnosti dětí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních i tělesných schopností. A to za pomoci skautského programu, party dobrých
kamarádů a s významným podílem osobního příkladu vedoucích oddílů.
S přibývajícím věkem děti přebírají část odpovědnosti za chod oddílu i za své mladší kamarády, na akcích si řadu věcí zajišťují samostatně a mohou si leccos vyzkoušet. Právě schopnosti
a dovednosti, které si děti odnášejí z dnešních skautských oddílů, jsou ty, na které kladou
firmy největší důraz při výběru svých zaměstnanců (týmová práce, přenos informací, řešení
problémů apod.).
Pro každou věkovou kategorii je určen jiný druh programu. Skauting vždy přináší něco nového!

Počet členů:

2009*

2010*

2011*

2012*

Členové celkem

2 113

2 049

2 042

2 094

Z toho dětí (do 18 let)

1 315

1 298

1 251

1 280

Data za uvedené roky jsou sbírána vždy k lednu daného kalendářního roku

*

Vedoucí oddílů
Vedení oddílu je jen jedna z mnoha dobrovolnických pozic, kterou může dospělý
ve skautingu zastávat. Práce u oddílů je pravděpodobně tou nejodpovědnější v celém Junáku. Právě proto patří k těm pozicím, která od dobrovolníků vyžaduje náležitou kvalifikaci.

Jaká je role vedoucího?
Vedoucí oddílu je člověk zodpovědný za to, že oddíl pracuje a plní své výchovné
úkoly. Neznamená to, že musí dělat všechnu práci sám, má kolem sebe skupinu
dalších vedoucích, taktéž s odpovídající kvalifikací. Co je pro správný chod oddílu
potřeba zajistit?

> Aby jeho členové byli spokojení a skautování je bavilo,
> aby byl skauting pro děti užitečný, něco je naučil,
> aby na každé akci (schůzka, výprava) byl zajímavý a přínosný program,
> aby měl oddíl odpovídající zázemí (finance, klubovna, materiál),
> aby měl oddíl v pořádku nezbytnou administrativu,
> aby oddíl dobře komunikoval s rodiči a včas je informoval,
> aby měl oddíl stanovenou vizi i dlouhodobé cíle
a aby se děly kroky k jejich dosažení.
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Když procházím svoje deníky i neza-

psané vzpomínky, říkám si, že jsem

toho zažil o mnoho víc, než většina

mých vrstevníků, nemluvě o tom, co vše

mi skautování může nabídnout a nabízí

teď. Cítím potřebu nějak předat dál,

co jsem dostal. Mimo to vidím ve vede-

ní oddílu unikátní možnost naučit se

velké hromadě věcí, od práce s dětmi,
vedení týmu, komunikace s rodiči,

strategického plánování... Času, který

oddílu věnuji, rozhodně nelituji.

Michal Malík, vedoucí oddílu
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Oddílové akce
Krom pravidelných schůzek oddíly pořádají řadu víkendových výletů a výprav. Jednodenních,
celovíkendových i delších. Dávají dětem prostor pro rozvinutí řady schopností a dovedností,
učí je pracovat ve skupině kamarádů. Vedoucí zde mají šanci děti lépe poznat a program jim
přizpůsobit na míru.
Vrcholem celoroční činnosti jsou bezesporu tábory. Některé oddíly dávají přednost táborům v podsadových stanech, jiné v indiánských tee-pee. Starší děti vyrážejí na putovní tábory nebo
se plaví po vlnách řek.
Všechny tábory mají jedno společné – jsou přínosné pro děti
i vedoucí. Vedoucí získají zkušenosti, děti mají možnost vyzkoušet si, co v nich je. Všichni se na několik týdnů stávají součástí společenství kamarádů, kde se mimo jiné učí
samostatnosti a odpovědnosti. I na nich totiž
záleží, jestli se tábor povede. Když nepomůžou
s přípravou večerního ohně, kdo jiný to udělá?
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na táborech strávi

Motivace

Příležitost
k setkávání

Mravenečník 2011 byl pro nás celkem
výzvou. Výzvou především ve smyslu navázat na úspěšný první ročník a nezklamat účastníky toho nového. Přeci
jen, účastníky jsou vedoucí oddílu, kteří akce normálně pořádají a nebo jsou
zvyklí na akce jiné, pro ně určené. Mravenečník jakožto prostor pro setkání vůdců, nám posloužil k pochopení potřeb vůdců, jejich názorů na témata řešená na krajských radách. Pro samotné vůdce má setkání sloužit nejen
jako zdroj informací, motivace, zkušeností,... Rádi bychom, aby si každý našel to své.
Petr Hozák,
pořadatel Mravenečníku

Velké akce
Kromě oddílových výprav a táborů se mohou členové Junáka vydat i na větší akce krajského
i celorepublikového charakteru. Nejenže se na nich naučí spoustě nových věcí a posunou
si svoje obzory zase o něco dál, ale také se seznámí s novými lidmi kolikrát až z druhé strany
republiky. V roce 2011 pořádala KRJ Libereckého kraje několik akcí, na kterých se skauti
z Libereckého kraje mohli potkatkat.
Svojsíkův závod
Svojsíkův závod je nejstarším skautským závodem u nás. Skauti a skautky se setkávají, aby se porovnaly ve svých dovednostech a znalostech s ostatními družinami v oblasti a později na celém kraji. Závod dostal nových rozměrů po změně pravidel, která reagovala na „nový“ výchovný program. Základních kol však
proběhlo velmi málo, což mělo vliv na krajské kolo, kterého se zúčastnilo celkem 6 týmu ve dvou kategoriích. Problematiku základních kol bude KRJ řešit pomocí klíče, který určí pořadatele základních kol na další dobu..

Mravenečník 2011
Mravenečník je název akce pro setkání vůdců Libereckého kraje. Víkendová akce, která má sloužit především jako zdroj informací, motivace a zkušeností a také jako místo pro řešení důležitých témat, předávání kontaktů nebo třeba jen odpočinku.

Conspectus
Skautská fotografická soutěž, ve které můžou soutěžit všichni skauti a skautky ve
třech věkových kategoriích. Fotografie ze skautského prostředí na zvolená témata
pak provázejí celou soutěž, na jejímž konci na soutěžící čekají hodnotné ceny. Více
naleznete na stránce www.conspectus.cz
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Jamboree ve Švédsku

V programu o demokracii a totalitě
si skauti povídají o volbách, ukazují
si ty demokratické i "výběr“ z jedi-

Rinkaby (Švédsko) – Téměř tři stovky českých skautů tráví dva týdny na jihu
Švédska na celosvětovém skautském setkání. Více než 38.000 převážně mladých
lidí ze 150 zemí světa má tak možnost poznat Českou republiku i její problémy,
nealkoholické pivo a jídlo či podsadové stany, které jsou světovým unikátem.
Část Čechů jela na setkání zvané jamboree jako dobrovolníci, kteří pomáhají s organizací setkání. Účastníci, rozdělení do několika skupin, táboří v obrovském stanovém městečku a společně si vaří. „Každé ráno vyrazí do ‚supermarketu‘, který pořadatelé vybudovali v každé části městečka. Tam si vyberou, co chtějí ten den vařit. Na začátku dostali kuchařku, mohou si připra-

né politické strany. Potom si zkouší napsat novinový článek jakoby do
totalitních novin.
Tábořiště na ploše 800 fotbalových hřišť připomíná velký hudební festival. O pohodlí účastníků se
stará 8000 dobrovolníků ze servisního týmu. Nejvíc skautů překvapivě nedorazilo z pořadatelské-

vit i jídla z různých zemí světa,“ řekl ČTK mluvčí české výpravy Martin Lischka.

ho Švédska, ale z Británie. Přijelo

Každý den čeká účastníky buď program soustředěný na jednotlivé země nebo

jich včetně dobrovolníků asi 4300,

třeba aktivity zaměřené na spolupráci, řešení problémů či sportovní

kdežto Švédů "jen“ 4070. Z největší

hry. Všichni účastníci se podívají i za hranice areálu, jindy vojenské-

dálky cestovali účastníci z Fidži.

ho prostoru. Na 24 hodin vyrazí na některé z tábořišť švédských skautů a vyzkouší si, jak se táboří na švédský způsob. České skauty
lze v davu ostatních snadno najít, všichni nosí červenomodrá trička, jejichž potisk vysvětluje cizincům, jak číst třeba písmena ř nebo š. Každá země má na skautském setkání svůj stánek, Češi tam cizincům ukazují mimo českého skautingu také stavebnici Merkur nebo hlavolam Ježek v kleci. Velký zájem už tradičně budí podsadové stany, které jsou českou specialitou. „Všichni se na ně chodí dívat. Ptají se, jak to funguje, jak je přepravujeme a jestli je nosíme na zádech,“ řekl Lischka.
Část Čechů zvolila místo stanů týpí, která se mezi naprostou většinou turistických stanů, jakých jsou plné kempy, velmi vyjímají.

zdroj ČTK
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Vzdělávání
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V rámci Libereckého kraje probíVzdělávací programy probíhají také
na setkání činovníků a činovnic našeho kraje „Mravenečník“. Kromě těchto
akcí jsou v našem kraji pořádány
i další vzdělávací akce jako například:
Kurzy zdravotník zotavovacích akcí,
vůdcovské zkoušky, lesní akce pro
rovery a rangers... V roli instruktorů působí v kraji aktivně asi 20 členů
Junáka nejen na akcích našeho kraje (přesná čísla vzhledem k volnému
a otevřenému systému vzdělávání není
možné určit).

hají akce pro vzdělávání činovníků a činovnic v reakci na potřeby našeho kraje. Pod záštitou
krajské rady proběhly v roce 2011
tři akce zaměřené na vzdělávání vedoucích. Během jara a zimy
2011 probíhal vůdcovský kurz „5:10 sever“. Vůdcovské kurzy jsou zaměřené na vzdělávání lidí, kteří vedou skautské oddíly. Podmínkou je věk osmnácti
let a složené čekatelské zkoušky a zdravotnický kurz. „5:10 sever“ se skládal z pěti
víkendů . Protože je tento kurz Junáka akreditovaný u Ministerstva školství
a tělovýchovy ČR, frekventanti zároveň získávají další dvě osvědčení přímo od
MŠMT ČR.
Na podzim proběhl druhý ročník čekatelského kurzu „Vocať Pocaď “,
tento druh kurzů je určen pro

Jiří Šolc
zpravodaj pro vzdělání

věkovou kategorii od patnácti let a je předstupněm vůdcovských kurzů. Pro účastníky
je to vlastně vstup do vzdělávání v Junáku. V rámci čekatelských kurzů získávají teoretické
i praktické zkušenosti potřebné
k aktivnímu působení ve výchovných rolí u svých oddílů.

pořádal
Za rok 2011 kraj us
Celkem to
3 vzdělávací akce.
dní.
dělá 34 vzdělávacích
aci nově
Vůdcovskou kvalifik
níků.
získalo 18 dobrovol
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Hospodaření

Celková výše podpory akcí a projektů v junáckém kraji
O finanční podporu bylo v roce 2011 žádáno v několika kategoriích.

název kategorie
Příspěvek na projekt či akci OJ
Podpora účasti na vzdělávací akci
Bonusový program za aktivitu
Další mimořádná podpora

žádáno
45 700
6 319
24 900
53 593
130 512

přiděleno
25 550
6 319
24 900
53 593
110 362

Celková dotace od MŠMT činila celkem 672.374,- Kč z toho si KRJ ponechala na provoz a další přerozdělování (výše
zmíněné kategorie) 84.527,- Kč a podřízeným jednotkám bylo rozděleno 587 847,- Kč

Rozvaha (v tisících Kč)
aktiva
dlouhodobý majetek
krátkodobý majetek
finance

k 1. 1. 2011
5 000
78
413
5 551

k 31. 12. 2011
5 000
58
512
5 578

pasiva
vlastní jmění
výsledek hospodaření
cizí zdroje

k 1. 1. 2011
5 065
195
296
5 551

k 31. 12. 2011
5 211
10
357
5 578

Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč)

výnosy k 31. 12. 2011
tržby
ostatní
příspěvky
celkem výnosy
náklady k 31. 12. 2011
nákupy
služby
ostatní (mzdy)
ostatní
příspěvky
náklady celkem
zisk běžného roku
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Náklady
hlavní
0
118
793
911

vedlejší
217
0
0
217

celkem
217
118
793
1 128

112
73
38
4
650
877

184
52
0
2
0
241

296
125
38
6
650
1 118

34

-24

10

materiál

cestovné

služby

mzdy

ostatní

poskytnuté
příspěvky

Výnosy

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

tržby
z prodeje

účastnické
poplatky

členské
příspěvky

dotace

dary

Proč být na kraji? A co vlastně
dělá Kraj Krajem? Na tyto otázky
by měl zvládnout odpovědět každý
člen Krajské rady. Z pozice

Každá ruka
se počítá

místopředsedy jakožto i nováčka v
radě odpovím asi takto:
"Kdyby nebylo nic, co bych v mládí
nezažil, co jsem se nenaučil a čeho
bych si nyní vážil, neměl bych pocit,
že něco dlužím. A já doufám, že to,
co dlužím, budu moci odpracovat na
kraji. Protože mě to baví, protože
mě to určitým způsobem rozvíjí a
jsem neustále mezi přáteli.“
Petr Hozák - Slůně
místopředseda Krajské rady

Složení Krajské rady
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Členové krajské rady

Zpravodajský tým

Ing. Ondřej Peřina – předseda

Ing. Ondřej Peřina – výchovný zpravodaj

ondrej.perina@skautlib.cz, tel.: 733 457 315

Petr Hozák – místopředseda
petr.hozak@skautlib.cz

Petr Hozák – zahraniční zpravodaj
Lucie Kolischová – mediální zpravodajka (do 12. 2. 2012)
Mgr. Jana Pekařová – mediální zpravodajka (od 25. 3. 2012)
janina@skautlib.cz, tel.: 721 623 006

Jiří Bakeš – předseda ORJ Semily
Luboš Lehký – zpravodaj kmene dospělých
Pavel Langr – krajský kapitán vodních skautů
Ing. Ondřej Polák – předseda ORJ Jablonec nad Nisou

Ing. Tereza Peřinová – hospodářský zpravodaj
tereza.perinova@skautlib.cz

Ing. Jiří Šolc – zpravodaj pro vzdělávání
focman@skautlib.cz

Michal Přikryl – zpravodaj pro R&R
hroch@skautlib.cz

Volení zástupci oblastí v Krajské radě
Mgr. Lukáš Bajer – oblast Liberec
Ing. Martin Lischka – oblast Česká Lípa

Mgr. Jan Berki – zpravodaj pro legislativu a protokol
hubert@skautlib.cz

Ing. Kryštof Pilnáček – zástupce kraje v Náčelnictvu Junáka

Josef Prokop – oblast Česká Lípa
Ing. Vladimír Tvrzník – oblast Liberec

Tým chaty Seleška

Bc. Lucie Schäferová – oblast Liberec

Ing. Vladimír Volek –vedoucí skupiny

Ing. Radomír Šťásek– oblast Semily

Ing. Tereza Peřinová – hospodářka skupiny

Dita Veselá – oblast Semily

Roman Patočka – technické zajištění

Revizní komise

Kontakt chata Seleška

Roman Patočka – předseda

www.seleska.cz

Miroslav Fryc – člen

chata@seleska.cz

Lukáš Koula – člen

telefon: +420 737 565 002
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Ústřední orgány Junáka
V Ústředních orgánech má Liberecký kraj své zástupce – v Náčelnictvu Junáka a v odborech

Úkolem zástupce NJ v KRJ je účastnit se zasedání NJ a rozhodovat na nich v zájmu našeho kra-

ustavených pod Výkonnou radou Junáka.

je a celé organizace, dále pak informovat NJ o dění v našem kraji a naopak informovat bratry
a sestry z našeho kraje o rozhodnutích vydaných NJ ovlivňujících dění v našem kraji.

Náčelnictvo Junáka

NJ vytvořilo na začátku svého funkčního období celkem 12 pracovních skupin, aby splnilo veš-

Liberecký kraj, stejně jako ostatních 13 krajů České republiky, má své zastoupení ve vrcholném

kerá usnesení XIII. Valného sněmu. Mezi nejdůležitější patří skupiny pro Strategii Junáka, Vzdě-

řídícím orgánu Junáka – Náčelnictvu (NJ). Tento legislativní orgán koncepčně řídí směřování

lávání, Stanovy, Kroj a pro Logo, znak a název. Lidé z Libereckého kraje jsou ve skupinách pro

celé organizace v období mezi valnými sněmy. V NJ je třicet zástupců, z nichž tři jsou z liberec-

Kroj (br. Vezír a Sása), Rozpočet (br. Kryšot), Zvlášní organizační jednotky (br. Kryšot a Vezír) a

kého kraje: br. Kryštof Pilnáček – Kryšot (zástupce KRJ v NJ), br. Vladimír Cvrček – Vezír (hlavní

Vyznamenání (br. Kryšot a Jan Berki – Hubert). Více informací o náplni práce pracovních skupin

kapitán vodních skautů; z titulu své funkce) a br. Vladimír Stránský – Sása (náčelník kmene do-

NJ lze načerpat na křižovatce v sekci Náčelnictva.

spělých; z titulu své funkce).

Velkým přínosem Libereckého kraje bylo zavedení rozdělování dotací v poměru podle věkových
kategorií. Ačkoliv je tento systém v našem kraji nastaven poněkud odlišně oproti celostátní
úrovni, tak princip byl přejat právě od nás.

Výkonná rada Junáka
Pro zajištění všech operativních věcí, které zařizuje VRJ, je nutné mít nepřeberné množství lidí.
V odborech zřízených VRJ pomáhají dobrému chodu celé organice tito lidé: Jiří Šolc – Focman v
Odboru pro vzdělávání (zde vede tým tvořící novou čekatelskou zkoušku), Ondřej Peřina – Jerry v Infoodboru a PR odboru , Ondřej Polák – Kasař v Infoodboru a Jitka Jirčíková – Křeček v Odboru vlčat a světlušek.
Kryštof Pilnáček – Kryšot
Zástupce Liberecké krajské rady v Náčelnictvu Junáka
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám nabídli v minulém roce pomocnou ruku. Peněžní podpora,
dobrovolnická pomoc či rada nám umožňují pracovat lépe ve prospěch dětí a mladých lidí.
> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
> Lesy ČR, s. p.
> Liberecký kraj
> Statutární město Liberec

Annual Report - English Summary
Junák – Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is, with its more than 45,000

In the year 2011 several big events took place.

members, the largest civic association for children and youth in the Czech Republic. At the

Svojsík competition - regional round

same time it is a member of the World Organisation of the Scout Movement (WOSM) and of

Altogether 40 children tested their skills, from which they could

the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). It operates in accordance with

proceed to the national round. The competition takes place every

their missions, principles and methods. It is also a member of the organisation of adult Scouts

two years and gives the children an opportunity to make use of

and Guides called the International Scout and Guide Fellowship (ISGF). It is one of the founders

what they learned in their patrols.

of the Czech Council of Children and Youth (CRDM). The Czech Scout movement was founded

Ant-Eater 2011

in 1911 and its centenary will be celebrated in the year 2011/2012.

A meeting of scout leaders for finding new motivation, informa-

The mission of Junák is to encourage the development of children’s and young people’s person-

tion, expiriences but also for getting new contacts and time for

alities, their spiritual, moral, intellectual, social and physical skills, so that they are prepared for

entertain and relax a bit. Important topics for discuss and vari-

their whole life to be responsible towards themselves, to others, their country, nature and the

ous issues to talk about to help solving problems.

whole human society in harmony with the principles established by the founders of the Scout

Concpectus - photographical competition

movement.

Photographical competition for all age categories. Kids or adults

In the year 2010 Junák continued in creating its new educational programme. The progressive

register their photographs (depending on given topics) on the

schemes for Cubs and Brownies were finished and the new programme for Rovers and Rang-

Internet and other are voting the best one, which can win a

ers is being developed. A quality assessment project has been launched. It should provide all

greate price.

organization units with a set of criteria which they can use to evaluate their own activities and

Jamboree in Sweeden

which lead to maintaining and improving the quality of Scouting activities.

In the year 2011 the national world scout Jamboree took place
in Sweeden. There were also members from Liberec region and

In the year 2011 Junák in Liberec region had over 2 000 registered members, The member base

enjoyed the atmosphere and 8 entertaining days with other

has thus been growing for three subsequent years. 39 summer camps and 3 training events

more than 40 000 scouts from all over the world.

were organized in 2011 in the Liberec region.
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Výroční zpráva schválena Krajskou radou Junáka
Libereckého kraje dne 20. dubna 2012
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