Zápis ze zasedání
Krajské rady Junáka Libereckého kraje
termín: 20. září 2015, od 16.35 do 18.30
místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Junák - český skaut,
Liberecký kraj, z. s.

Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje
ze dne 20. září 2015
Účastníci zasedání
přítomní: ses. Kulichová (Šťopka), Veselá (Dita), bři. Hrubý (Jelen), Lischka (Vuk), Polák (Kasař), Peřina
(Jerry), Raab (Jezevec), Tauchman (Drak), Tvrzník (Ládínek)
(9 z 13 členů s hlasem rozhodným)
omluveni: ses. Laštůvková (RinTintina), bři. Langr (Šmudla), Novotný (Žluťásek), Riss (Kaštan)
hosté:
ses. Stránská (Jája), br. Patočka (Čajíček) – příchod v 16.36

Zápis z jednání
1) Tábory 2015










Členové KRJ i letos vyrazili na návštěvy táborů pořádaných jednotkami z Libereckého kraje. Celkem
se konalo 43 táborů v podstatě na území celé ČR a to včetně několika putovních/vodáckých táborů.
Členové KRJ navštívili osobně 17 táborů.
Br. Peřina poděkoval všem, co navštívili nějaký tábor.
Členové KRJ informovali o průběhu různých navštívených táborů:
o Br. Peřina navštívil 14 táborů mnoha středisek z celého kraje. Tábory probíhaly bez
problémů a vedení dobře zvládalo i letošní vedra.
o Na táboře u světlušek a vlčat, ze střediska Ještěd Liberec, den před odjezdem domu
vyschnul potok. Za nepříznivého počasí jim spadlo celé tee-pee, které se poničilo, a také
kvůli tomu měli problém s příjezdovou cestou. Vše se ale podařilo zvládnout.
o Br. Raab navštívil tábor vodních skautů z Jablonce nad Nisou konaný u Jindřichova Hradce,
kde byl však letos vypuštěn rybník. Naštěstí se jezdit a plachtit dalo jinde a tábor proběhl.
o Ses. Veselá navštívila tábor v Ledci, v Mařenicích a na Bradě – Rybníček. Tábory probíhaly
celkem bez problému.
o Turnovské tábory proběhly také celkem bez problému, až na jeden vážný úraz dítěte
v poslední den tábora. Během celé krizové situace velmi dobře fungovalo jak vedení tábora,
tak střediska. A celou dobu (i v následujících dnech) byla situace konzultována s br. Peřinou.
Upozornění: Všem střediskům a vedoucím táborům doporučuje připomínat krizové kartičky, na
začátku tábora proškolit/poučit účastníky o bezpečnosti a táborových pravidlech a v případě, že by
k nějaké krizové situaci nakonec došlo, tak zavolat na skautskou krizovou linku ústředí a i na kraj,
kde lidé obratem pomohou v jakékoli situaci.
Br. Peřina děkuje všem vedoucím za pořádání letošních táborů.
Br. Tvrzník děkuje za možnost vyplnit hodnocení kvality tábora ve skautISu. Díky tomuto nástroji je
lepší atmosféra na táboře. KRJ doporučuje hodnocení kvality vyzkoušet (a používat) všem táborům.
Úkol 2015-09/01: Vedoucí táborů odevzdají skutečnosti táborů ve skautISu a to nejpozději do
15. 11. 2015. Za toto vyplnění odpovídají jednotlivá střediska.

2) Dotace a úprava rozpočtu kraje
 Nadstavba dotace MŠMT byla rozeslána střediskům v souladu s krajskou dotační vyhláškou.
 Dar od Lesů ČR již letos (ani v dalších letech) kraj nedostane, protože Junák centrálně uzavřel
dohodu o podpoře skautů celorepublikově.
 Na ústředí se vyjednala kompenzace pro letošek i několik dalších let – letos kraj dostane 38 tisíc Kč
(ale jsou vázané jako prostředky MŠMT). Br. Peřina se ses. Peřinovou provedli kontrolu rozpočtu a
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nebude nutné ho měnit, ale vnitřně se změní zdroje financování a v rámci grantového programu
budou OJ informovat, že nesmí docházet k souběhu s jinými dotacemi MŠMT na podpořené akce.
3) Podávání projektů do II. grantového kola KRJ
 Připomínáme střediskům: Žádosti do II. grantového kola lze podávat do pátku 13. 11. 2015.
 Žádosti posílat elektronicky e-mailem ses. Peřinové (andilek@skautlib.cz).
4) Podpora účastníků vzdělávacích akcí
 Br. Peřina připomněl, že v rámci krajského rozpočtu byly schváleny finanční prostředky na podporu
lidí z jednotek v kraji, kteří se dále vzdělávají. O příspěvcích rozhoduje br. Šolc - Focman, jakožto
zpravodaj pro vzdělávání a žádosti je možné mu posílat e-mailem na základě nového –
zjednodušeného formuláře – během celého roku 2015.
 Žádost lze posílat až po úspěšném absolvování vzdělávací akce. Formulář je k dispozici
v dokumentech na webu KRJ.
 Postup žádosti o krajský příspěvek na vzdělávání:
 formulář si stáhnout v dokumentech na webu KRJ (http://krj.skautlib.cz)
 vyplněný jej odeslat e-mailem na adresu info@skautlib.cz a v kopii na focman@skautlib.cz.
 součástí musí být přílohy: naskenované účetní doklady (platba za účastnický poplatek, jízdní
doklady, případně další), naskenovaný absolventský dekret.
 Termíny pro odevzdání formuláře:
 formulář je nutné zaslat nejpozději do 1. 12. 2015
 příspěvek KRJ bude danému činovníkovi zaslán nejpozději v průběhu prosince 2015.
5) Výjezdní KRJ
 Výjezdní KRJ proběhne o víkendu 21. až 22. listopadu 2015 (v sobotu od 9 hodin ráno, do neděle do
9 hodin) na skautské chatě Seleška v Lužických horách. Veškeré podrobnosti i s programem budou
rozeslány v týdnu před výjezdní KRJ.
 Výjezdní KRJ se týká nejen volených členů, ale i celého zpravodajského týmu.
 Úkol 2015-09/02: Členové KRJ a zpravodajský tým vyplní hodnocení kvality kraje za poslední školní
rok ve skautISu do výjezdní KRJ.
6) Setkání vedení středisek a kraje
 Setkání vedení středisek proběhne v neděli 22. 11. 2015 od 10:00 v klubovně Majáku v Liberci.
 Prosíme o účast zástupců všech středisek z celého Libereckého kraje (v ideálním případě vedoucího
a zástupce vedoucího střediska; pokud nebudou moci, tak i jiných vhodných zástupců střediska).
 Setkání se zúčastní i náčelník br. Baláš, který se na setkání se zástupci středisek velice těší.
 Podrobný program obdrží střediska e-mailem v týdnu před setkáním, pokud máte nějaká témata
k probírání, můžete je zasílat již nyní na info@skautlib.cz.
7) Svojsíkův závod – republikové kolo
 O prodlouženém víkendu 25. – 28. 9. 2015 bude probíhat celostátní kolo Svojsíkova závodu ve
městě Příbor. Liberecký kraj reprezentují dvě družiny.
 Kraj jim hradí všechny náklady (cestu, poplatek apod.) – je nutné si schovávat všechny doklady;
podrobnosti k proplacení domluvit se ses. Peřinovou.
 Přejeme mnoho úspěchu v závodě.
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8) Meetro 3 – krajské roverské setkání
 Meetro3 se uskuteční o víkendu 9. – 11. 10. 2015 v Mníšku u Liberce.
 V týdnu po KRJ budou rozeslány potřebné informace a spuštěno definitivně závazné přihlašování
(na webu akce http://meetro3.skautlib.cz).
 Po organizačních změnách akci vede přímo br. Peřina; br. Lochovský – Sova je zástupcem vedoucího
akce.

9) Informace o chatě Seleška
 Na začátku září proběhla další brigáda na Selešce, na které se udělalo spoustu dřeva, práce venku
i vevnitř. Venkovní nádrž na vodu byla vypuštěna a vyčištěna.
 Poslední letošní brigáda bude v neděli 25. 10. 2015. Tým Selešky bude rád, pokud někdo přijede
pomoci.

10) Krajská medaile
 Br. Peřina jménem br. Berkiho – Huberta, zpravodaje pro legislativu a protokol, předložil
vypracovaný materiál o budoucí nové krajské medaili.
 KRJ diskutovala nad názvem, podobou, stužkou, platbou, plackou a financemi týkající se přípravy
i následného vyráběné krajské medaile. O všem detailech se bude hlasovat na příští KRJ.
 Usnesení 2015-09/I: Krajská rada Junáka schvaluje možnost vyhlášení soutěže na návrh podoby
vyznamenání mezi studenty oslovené střední umělecké školy. Autor vítězného návrhu bude
oceněn částkou 1000 Kč.
(8 pro, 1 proti, 0 zdrželi se – schváleno)

11) Vzdělávání v kraji
 V Libereckém kraji proběhl čekatelský kurz Vocať Pocaď 2015, který měl 21 účastníků. 13 čekatelů
má splněnou zkoušku a ostatním chybí drobnosti, které si snad v dalších měsících doplní. Kurz
proběhl velmi dobře.
 Br. Peřina velice děkuje br. Šolcovi – Focmanovi i celému realizačnímu týmu za úspěšné uspořádání.
 V příštím roce se bude konat několik zdravotnických kurzů ZZA na různých místech kraje.
 V letošním školním roce také ještě proběhne další vzdělávací kurz – nyní se zjišťuje zájem
a připravuje tým i akce. Výrazný zájem je o vůdcovský kurz, ale opět i o čekatelský kurz – realizovat
však bude možné během roku jen jeden typ kurzu.

12) Zprávy a informace z oblastí kraje
 Br. Válek – Čing odstoupil s okamžitou platností z vedení střediska Jilm Jilemnice. Středisko zatím
vede br. Šťásek – Hasky. Situaci středisko i ve spolupráci s krajem řeší od června 2015 a ve středisku
se snaží přeskládat vedení.
 Br. Svoboda – Marťan přemýšlí o tom, že odstoupí z vedení střediska Ještěd Liberec. Rozhodnout se
chtěl během léta, ale stále se ještě definitivně nevyjádřil. Tuto věc intenzivně členové střediska
řešili v červnu, potom opět v srpnu a do teď je výsledek nejistý.
 Středisko Ještěd Liberec také intenzivně řeší půjčené peníze od ústředí, na pořízení pozemku
v Hanychově, které má postupně začít od roku 2016 ústředí splácet.
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Oblast Českolipska se na plánovanou akci nesešla. Hledá náhradní termín. Měli by se sejít 10. 10.
2015.
Středisko Klíč Nový Bor zorganizovalo úspěšné dopoledne pro důchodce, kde byla představena
činnost skautů.
Přístavy Flotila a Maják Liberec budou mít v lednu oslavy 70. let od založení vodáckých přístavů.
Středisko Řetěz Česká Lípa bude mít oslavy 95. let od založení střediska.
Ses. Veselá zve na akci Knížecí lov, která se bude konat 17. 10. 2015 od 10 do 16 hod v areálu
zámeckého parku na zámku Sychrov.

Termíny příštích KRJ:
 výjezdní rada: 21. až 22. 11. 2015 – zasedání KRJ a krajského týmu na Selešce
 další rada: 13. 12. 2015 od 16.30 v krajské kanceláři v SZ Hanychov v Liberci

Zapsala: Jana Stránská (Jája)
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Důležité termíny
Termín
25. – 28. 9. 2015
9. – 11. 10. 2015
17. 10. 2015
25. 10. 2015
21. – 22. 11. 2015
22. 11. 2015

koho se týká
skauti a skautky
roveři (od 15 do 22 let)
zájemci
dobrovolníci
členové KRJ a zpravod. tým
vedení středisek
+ náčelník Junáka

Co
Celostátní kolo Svojsíkova závodu (Příbor)
Meetro3 – krajské roverské setkání
Knížecí lov (Sychrov)
Brigáda na Selešce – příprava na zimu
Výjezdní zasedání KRJ (Seleška)
Setkání vedení středisek s vedením kraje
(klubovna Maják Liberec)

Rekapitulace úkolů
úkol
U2015-09/01

do kdy
15. 11. 2015

U2015-09/02

19. 11. 2015

Kdo
vedoucí
táborů
členové KRJ a
krajský tým

co
Odevzdat skutečnosti táborů ve
skautISu.
Vyplnit hodnocení kvality kraje za
poslední školní rok ve skautISu.
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