Zápis ze zasedání
Krajské rady Libereckého kraje

termín:14. dubna 2019, od 17.04 do 19.19
místo:Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Zápis z krajské rady
Liberec | 14. dubna 2019

Účastníci zasedání
přítomní:

ses. Coufalová (Želva), Veselá (Dita), bři. Klacek (Kláca) - Skype, Kubánek (Škubis), Malý
(Králík), Peřina (Jerry), Polák (Kasař), Riss (Kaštan) [odchod v 18.07], Tauchman (Drak), Vitvar
(Cipísek)
(10 z 14 členů s hlasem rozhodným)
omluveni: ses. Kulichová (Šťopka), bři. Kabeš (Kvído), Lehký (Kim), Lischka (Vuk)
hosté:
ses. Stránská (Jája), br. Patočka (Čajíček)

1) Podklady pro disciplinární komisi
●
●
●

Br. Polák (Kasař) informoval KRJ o schůzce disciplinární komise.
Disciplinární komise prošla podnět od KRJ pro zahájení disciplinárního řízení. KRJ má poslat komisi
doplněné podklady ke dvěma bodům do 22. dubna 2019.
Br. Lischka (Vuk) poslal e-mail informující o disciplinárním řízení středisku Ještěd Liberec. Br. Svoboda
(Marťan) stále středisko vede.

2) Zpráva k registraci 2019
●

●

●
●
●

●

●

Br. Peřina (Jerry) promítl členům KRJ následující tabulky a grafy týkající se registrace:
○ tabulka srovnání Libereckého kraje s ostatními kraji
○ tabulka srovnání středisek v kraji
○ tabulka vývoje počtu členů středisek v letech 2015 až 2019
○ grafy vývoje počtu členů středisek v letech 2015 až 2019
○ tabulka velikosti oddílů v rámci středisek
○ tabulka srovnání kvalifikace vedoucích oddílů Libereckého kraje s ostatními kraji
Tabulky a grafy by měly sloužit i jako zajímavý podklad pro diskuzi v oblastech kraje. Netřeba řešit čísla,
ale potřeba řešit např. otázku proč odcházejí roveři. Jsou střediska, která jsou u stropu své kapacity, ale
také jiná, která spíše stagnují apod. Bylo by fajn slabší podpořit, u velkých hledat cesty jak pomoci v
dalším kontrolovaném růstu apod. Celkový růst našeho kraje je vůči ČR průměrný.
Většina grafů vychází z dat přímo ze skautISu. Jednotlivá střediska (i členové KRJ) se dostanou k
obdobným věcem snadno i ve skautISu u dané jednotky.
Extrémně rychle roste Středočeský a Jihomoravský kraj. Liberecký kraj v letošním roce počtem členů i
růstem překonal Vysočinu.
V únoru členové KRJ podrobně projednávali a schvalovali výjimky z registrace 2019. V nemalém
množství oddílů jsou vedoucí a jejich zástupci, kteří nemají plnou kvalifikaci. Poslední dva roky měl kraj
značný propad v kvalifikacích, zároveň je ale patrné, že jsou v registraci správně uvedeni skuteční
vedoucí, kteří do funkcí třeba čerstvě nastoupili a u části z nich se již nyní ví, že si loni nebo právě v
těchto měsících kvalifikaci doplňují a celkový stav se zlepšuje.
Br. Peřinovi (Jerrymu) přijde klíčové se tématu dlouhodobě věnovat, povídat si s danými vedoucími i
středisky a snažit se je motivovat k doplňování kvalifikace. Na krajské úrovni tomu kraj pomáhá
pořádáním víkendového vůdcovského kurzu 5:10 sever (aktuálně dobíhá ročník 2018/2019) a také
vůdcovskými zkouškami v Jablonci nad Nisou (další proběhnou v květnu 2019).
Nový vedoucí střediska, který dosud žádnou organizační jednotku nevedl, má povinnost se nejpozději do
roka od zvolení zúčastnit kurzu střediskového minima. V našem kraji proběhl tento kurz v loňském roce.
Další kurzy každý rok probíhají různě v republice, nejbližší bude probíhat na podzim roku 2019 a další v
roce 2020. Zástupce vedoucího střediska může mít i pouze čekatelskou zkoušku, ale i jemu je
doporučováno střediskové minimum.
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3) Termíny a krajské informace
●

●
●
●

Br. Peřina (Jerry) informoval o proběhlé akci Meetro 5, na které strávil většinu soboty.
○ Meetro 5, kterého se zúčastnilo cca 50 mladších roverů, proběhlo velmi dobře - účastníci nadšení a
rozšířený tým fungoval. Razantní posun za rok a půl. Praktičtější bylo letošní pořádání akce v
budově (ve škole).
○ Finančně akce vyšla velmi dobře a nyní se dokončuje vyúčtování. Velkou část akce pokryla dotace.
○ Organizační tým se již bavil o uspořádání další regionální roverské akce (RRA).
Střediska opět mohou žádat krajskou radu o grant na akce v I. grantovém kolea to elektronicky
nejpozději do neděle 26. května 2019.
Br. Veselá (Dita) připomíná nahlášení pořádání rádcovských kurzů (posílejte před koncem dubna
přímo Ditě nebo na krajský e-mail).
Br. Peřina (Jerry) má radost z našeho krajánka, který zastupuje Liberecký kraj v Náčelnictvu. Br. Fogl
(Net) se již s prací Náčelnictva seznámil a o problematiku se aktivně zajímavě a lépe se jednání
zapojuje. Br. Peřina (Jerry) a br. Fogl (Net) se snaží pravidelně setkávat před konáním každého
Náčelnictva. Z každého Náčelnictva krajánek píše sám za sebe zprávu, která je vložena na krajskou
stránku v sekci Dokumenty > Zprávy krajánka (https://www.skautlib.cz/dokumenty/zpravy-krajanka/
).

4) Uzavření hospodaření 2018
●
●
●
●

Hospodaření za rok 2018 bylo úspěšně uzavřeno a daňové přiznání řádně odevzdáno.
Zpráva o hospodaření bude k projednání a schválení na červnové KRJ.
Kraj daň z příjmu neplatí, využívá možnosti slevy a využití případné částky do akcí v rámci činnosti.
Upozornění:Všechny organizační jednotky musí svůj hospodářský výkaz vyplnit ve skautISu nejpozději
do 15. dubna 2019 spolu s nahráním dokumentů účetní závěrky (pokud tak ještě nějaké středisko
neudělalo, ať to urychleně napraví).

5) Krajský sněm 2020 - určení kvóty delegátů
● Br. Berki (Hubert) je ochoten organizovat krajský sněm v roce 2020. KRJ zároveň hledá zájemce, který by
se již nyní chtěl na pořádání spolupodílet a připravit se tak na budoucí realizaci sněmu v roce 2023, br.
Berki (Hubert) toho člověka rád zaučí.
● Členové KRJ diskutovali o určení kvóty na počet delegátů sněmu i o místě a termínu sněmu.
● Krajský volební sněm 2020 se uskuteční na Technické univerzitě v Liberci v neděli 26. ledna 2020
od 9 hod.
● Usnesení 2019-04/I:Krajská rada skautského Libereckého kraje schvaluje kvótu pro počet delegátů na
krajském sněmu 2020 volených podřízenými středisky: 1 delegát za každých 90započatých členů řádně
či čestně registrovaných ve středisku dle registrace 2019.
(1 pro, 2 proti, 6 zdržel se - n
 eschváleno)
● Usnesení 2019-04/II:Krajská rada skautského Libereckého kraje schvaluje kvótu pro počet
delegátů na krajském sněmu 2020 volených podřízenými středisky: 1 delegát za každých 80
započatých členů řádně či čestně registrovaných ve středisku dle registrace 2019.
(8 pro, 1 proti, 0 zdržel se - s
 chváleno)
● Usnesení 2019-04/III:Krajská rada skautského Libereckého kraje svolává volební krajský sněm na
Technickou univerzitu v Liberci na neděli 26. ledna 2020. V případě, že na TUL bude obsazeno, sněm
bude svolán o týden dříve, tj. 19. ledna 2020.
(9 pro, 0 proti, 0 zdržel se - s
 chváleno)
● Volit se bude dvojice vedení (předseda + místopředseda KRJ), 9 členů KRJ, 3 členové revizní komise a
11 delegátů Valného sněmu. Kandidátku lze podat ve skautISu.
● Br. Peřina (Jerry) má v plánu účastnit se střediskových sněmů, na kterých by se rád pobavil o tématu
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fungování Libereckého kraje do budoucna.
● Náčelnictvo má v tuto chvíli připravena tři témata pro předsněmovou diskuzi: Idea světlušek a vlčat,
Kodex dospělých, Skauting za deset let.
● Střediskové sněmy musí být do 15. 11. 2019 (prosíme, zadávejte své sněmy včas do skautISu).
○ Středisko Jablonec n. N. pořádá střediskový sněm 18. října 2019.

6) Krajský závod
● Členové KRJ obdrželi od střediska Jablonec n. N. vyplněný informační list ke krajskému Svojsíkovu
závodu, který se koná 25. - 26. května 2019 na louce Vrbovna (nedaleko Farské louky) kousek od
Raspenavy.
● Bližší informace a pokyny pro hlídky k dispozici na webu skautských závodů zavody.skaut.cz/zavod/182-krajske-kolo-sz-2019-libereckeho-kraje
● Základní kola:
○ Jednotlivá kola pořadatelská střediska postupně se připravují a probíhají.
○ Br. Patočkovi (Čajíčkovi) se zdá základní kolo Svojsíkova závodu v oblasti Liberec velmi náročné z
důvodu těžkých úkolů pro běžné skauty - např. uvařit bramboračku z jednoho polena pro 8 lidí. Je
přesvědčen, že se z těchto důvodů jeho skauti závodu nezúčastní. Ses. Veselá (Dita) si ohledně
úkolů zavolá se ses. Bobrovovou (Zuzkou), výchovnou zpravodajkou.

7) Krajská medaile severu
● Zajištěný dodavatel od školy SUPŠ a VOŠ Turnov vyrobil raznici medaile severu a 50 ks medailí na konci
března 2019.
● Liberecký kraj má v současné době medaile a raznici. Stuhy jsou objednané, a aby se mohly medaile
začít udělovat, je ještě potřeba dokoupit krabičky od ústředí.
● Vždy by se měl udělit dekret. Dále je možné udělit insignii (kovovou medaili), doplňkovou insignii
(
připínací zalaminovanou placku) nebo s
 tužku. Jednotlivé možnosti lze mezi sebou kombinovat.
Variantu je vhodné vybírat vzhledem k věku oceňovaného a také trochu vzhledem k ceně (navrhovatel
hradí náklady za vyznamenání).
● Dekretkraj zatím připravený nemá (bude teprve připraven). Konkrétní podobu dekretu si však může
připravit i navrhovatel sám. Podléhá však schválení předsedy krajské rady a musí obsahovat nutné údaje
(jméno, příjmení, název medaile, Liberecký kraj, datum udělení, evidenční číslo dekretu a podpis
udělovatele).
● Připomenutí:Již lze na KRJ zasílat návrhy na udělení medaile. Návrhy e-mailem zaslané nejpozději do
31. května 2019 bude moci KRJ projednat už na červnovém jednání. Tak, aby medaile mohly být uděleny
při vhodné příležitosti třeba na letních táborech nebo na začátku nového skautského roku.
● Formulář pro návrh na udělení vyznamenání ke stáhnutí na webové stránce
www.skautlib.cz/dokumenty/formulare

8) Zprávy, termíny akcí a informace z oblastí
● Dotace žádaná na krajském úřadě Libereckého kraje na podporu účastníků Světového jamboree v USA
byla zamítnuta.
● Setkání oblasti Liberecka se uskuteční v pondělí 13. května 2019. Mimo jiné se bude probírat i
základní kolo Svojsíkova závodu.
● Středisko Mustang Liberec spolu se střediskem Ještěd Liberec již podruhé uspořádalo městskou hru pro
své skautské děti.
● Na konci února proběhl skautský ples v Jilemnici, kterého se zúčastnilo cca 300 lidí.
● Br. Vitvar (Cipísek) zve na tradiční Srandahry do Jilemnice 5. května a Hry bez hranic 8. června 2019.
● V příštím volebním období by se oddíl v Lomnici n. P. měl osamostatnit a měl by se stát střediskem.
● Br. Patočka (Čajíček) zve na tradiční Lampiónovou plavbu ve středu 24. dubna 2019 na Libereckou
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přehradu. 
Letos akce proběhne bez ohňostroje kvůli nařízení města.
● V sobotu 27. dubna 2019 oslaví své 80. narozeniny br. Cvrček (Vezír) v Rychnově u Jablonce nad Nisou.
Krajská rada se připojuje k blahopřání!
● V neděli 28. dubna 2019 pořádá přístav Flotila Liberec Kotorský závod. Na posádky čeká např. střelba ze
vzduchovky, orientace v lese a závod na pramicích.
● Na setkání oblasti Semilska se probíralo, jak to kde funguje, co, kdo, kde, dělá a především problém s
klubovnou ve Studenci. V současné chvíli se oddíl schází v zakoupené maringotce na farní zahradě.
● Skauti z Doks zvou na tradiční výstup na Bezděz 1. května 2019.
● Město Železný Brod je pravděpodobně ochotno financovat novou klubovnu středisku Údolí Železný Brod
předpoklad stavby je předběžně na rok 2021.

Termín příští KRJ
●
●
●

17. května 2019 od 18:00 v Turnově na ostrově proběhne grilování pro KRJ a zpravodajský tým.
2. 6. 2019od 17:00 v krajské kanceláři v SZ Hanychov Liberec
Další KRJ:22. 9., 15. 12. 2019 vždy od 17:00 v krajské kanceláři v SZ Hanychov v Liberci; výjezdní KRJ
9. 11. na Selešce

Zapsala:Jana Stránská (Jája)

Ověřili:Dita Veselá a Ondřej Peřina (Jerry)

Rekapitulace úkolů
V tabulce jsou uvedeny úkoly z aktuální KRJ a vyhodnocení úkolů z minulých rad.
Úkol

Do kdy

Kdo

Co

Stav

Ú2018-11/02

9. 12. 2018

vedení kraje

Připravit dokument s náplní přehledů
činnosti a jejich časové náročnosti
jednotlivých zpravodajů a členů
krajské rady vč. týmu chaty Seleška

Trvá

Ú2019-02/02

14. 4. 2019

ses. Coufalová
(Želva)

Splněno

Ú2019-02/03

31. 3. 2019

vedení kraje

Informovat o situaci v oddílech
v Lomnici nad Popelkou s výhledem
na vznik samostatného střediska
Poslat zdůvodnění udělení výjimky a
doporučení všem střediskům, u
kterých byla projednána a schválena
výjimka opakovaně
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Důležité termíny
Uvedené termíny se týkají různých členů a jednotek v Libereckém kraji.
Termín

Koho se týká

Co

24. 4. 2019

zájemci

Lampiónová plavba na Liberecké přehradě

26. - 27. 4. 2019

skauti a skautky

Základní kolo Svojsíkova závodu pro oblast
Českolipsko

28. 4. 2019

zájemci

Kotorský závod

26. - 28. 4. 2019

přihlášení účastníci

VK 5:10 sever na chatě Seleška (5. víkend)

1. 5. 2019

zájemci

Výstup na Bezděz

5. 5. 2019

zájemci

Srandahry v Jilemnici

13. 5. 2019

zájemci z oblasti Liberecko

Setkání oblasti Liberecko

17. 5. 2018

členové KRJ a zpravodajský tým

Společné grilování

25. - 26. 5. 2019

skauti a skautky

Krajské kolo Svojsíkova závodu

26. 5. 2019

střediska

Žádosti o grant na akce v I. grantovém kole

8. 6. 2019

zájemci

Hry bez hranic v Jilemnici

6. - 8. 9. 2019

zájemci z oddílů / kraje

Podzimní brigáda na chatě Seleška

18. 10. 2019

středisko Jablonec n. N.

Střediskový sněm střediska Jablonec n. N.

9. 11. 2019

členové KRJ a zpravodajský tým

Výjezdní zasedání na chatě Seleška v
Lužických horách

10. 11. 2019

vedení středisek a kraje

Setkání vedení středisek s vedením kraje v
Jablonci n. N.

10. 11. 2019

zájemci z vedení oddílů

Jednodenní seminář na klíč

3. 12. 2019

střediska

Vyúčtování dotací

26. 1. 2020

delegáti ze středisek + KRJ

Krajský sněm na Technické univerzitě v Liberci

Další termíny naleznete na webu kraje: www.skautlib.cz/terminy-a-akce
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