Zápis ze zasedání
Krajské rady Junáka Libereckého kraje
termín: 19. června 2011, od 17.00 do 19.30
místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje ze dne
19. června 2011
Účastníci zasedání
přítomní: Bajer – Čmelák, Bakeš – Baky, Hozák – Slůně, Langr – Šmudla, Lehký – Kim, Lischka – Vuk
(do 19.05), Peřina – Jerry, Polák – Kasař, Prokop – Pepa, Šťásek – Hasky, Tvrzník - Ládínek
omluveni: ses. Schäferová – Tajfun, Veselá – Dita
hosté:
bři. Vlček – Myšák (na část jednání; Seleška), Chroust – Brouk (celé jednání)

Zápis z jednání
1) Chata Seleška
 Br. Peřina informoval o aktuální situaci kolem pozemků – podepsána smlouva o bezplatné výpůjčce
na všechny pozemky, na podzim budeme pokračovat v žádostech o bezplatný převod.
 Br. Peřina informoval o přípravách projektu rekonstrukce – z důvodů časové vytíženosti br. Peřiny
i Vlčka došlo k pozdržení, ale nyní se na projektu již opět pracuje a úspěšně pokračuje tak, aby vše
proběhlo dle plánu.
 Br. Peřina a Vlček informovali KRJ o dohodě změny ve vedení krajské chaty Seleška. Na toto téma
proběhla diskuze i s příspěvky br. Chrousta, který informoval o věcech od kmene dospělých.
 Krajská rada souhlasí s provedením změny ve vedení chaty Seleška a to dle navrženého
harmonogramu, kdy předávání bude probíhat postupně v nejbližších dnech a týdnech s cílem
nového vedení od srpna, nejpozději 1. září 2011.
 Novým vedoucím Selešky se stane br. Volek – Trpas, který se nyní seznámí se situací na chatě
a postupně se připraví na převzetí chaty a rozšíření týmu, aby se nadále dařilo zlepšovat kvalitu
služeb chaty i její podobu. V průběhu léta také vznikne projekt informující o plánech a dalším
fungování chaty – bude vycházet z dříve schváleného plánu a rozpočtu chaty, navíc určí nová
pravidla fungování pro nové vedení chaty. Materiál bude v případě zájmu připomínkován členy KRJ.
 I nadále zůstává vedoucí skupiny Seleška přímo zodpovědný předsedovi KRJ.
 Br. Vlček informoval KRJ o všech provedených úpravách a zlepšeních, která se jemu a jeho týmu
podařilo za dva roky správy pod KRJ realizovat. KRJ si je těchto významných zlepšení vědoma a je za
ně ráda.
2) Základ dotace pro NOJ (MŠMT 2011)
 Členům KRJ byla předána přehledová tabulka informující o rozdělení základu dotace pro rok 2011
na základě klíče „3:2:1“ dle počtu členů a také byli informováni o krácení dotací přístavu RALSKO
Mimoň v souladu s krajskou dotační vyhláškou 2011/1.
 Rozhodnutí o přidělení dotace spolu s finančními prostředky základu dotace bude jednotkám
zasláno nejpozději do konce června 2011.
3) Tábory 2011
 Br. Peřina informoval o aktuálním stavu odevzdávání táborových hlášenek do skautISu. Problém
nastal u střediska STOPA Liberec (513.04), které je nezadalo, ale na nápravě pracuje.
 Jednotky Libereckého kraje budou letos pořádat 41 táborů.
 I letos na návštěvy některých táborů pojede vedení KRJ (bři. Peřina, Hozák a Šolc – Focman)
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4) Granty na podporu akcí či projektů NOJ – I. kolo
 KRJ projednala došlé žádosti o příspěvky KRJ. Výše podpory vycházela z návrhu vedení KRJ a
hospodářky, protinávrh nebyl podán. O výši podpory jednotlivým projektům bylo hlasováno
najednou.
 Usnesení 2011-06/I: Krajská rada Junáka schvaluje a přiděluje finanční příspěvky NOJ na základě
podaných žádostí v následující výši:
514.02 - Oslavy 95 let skautingu v Turnově: 4.000,-Kč
514.02 - Skautské klání skautů: 2.500,-Kč
512 - 7 Vlků a tisícovky 2011: 3.500,-Kč
514.06 - Den stolních her: 1.500,-Kč
514.06 - Memoriál "Tomáše Hübnera": 2.500,-Kč
514.06 - Pohádková cesta: 1.000,-Kč
513.07 - Kapka - Kurz vodáckého minima: 1.300,-Kč
513.07 - Kotorský závod: 800,-Kč
513.07 - Lampionová Plavba svatého Jiří: 1.000,-Kč
513.10 - Po stopách předků, aneb kdo mohli žít: 2.000,-Kč
513.10 - Turnaj R+R v odbíjené "O zlaté prase": 1.000,-Kč
513.10 - Turnaj R+R v odbíjené "O velikonočního kanára": 650,-Kč
(10 pro, 1 zdržel se, 0 proti - schváleno)
 Úkol: ses. Peřinová zajistí rozeslání rozhodnutí o přidělení příspěvků a po jejich odsouhlasení
statutárními zástupci peníze pošle na účty jednotek.
5) Mimořádná podpora střediska HRÁDEK
 KRJ diskutovala žádost o mimořádnou finanční podporu na obnovu táborového materiálu střediska
HRÁDEK Hrádek nad Nisou, které bylo loni v srpnu postiženo ničivou povodní.
 Usnesení 2011-06/II: Krajská rada Junáka schvaluje mimořádný příspěvek na obnovu materiálu
po ničivé povodni 2010 středisku HRÁDEK Hrádek nad Nisou (513.12) ve výši 10.000,-Kč, která
bude uhrazena z rezervy KRJ.
(10 pro, 1 zdržel se, 0 proti - schváleno)
6) Dotace na podporu účasti na vzdělávacích akcích
 Br. Šolc - Focman vyhlásil termíny a podmínky pro podávání žádostí o dotace na podporu výjezdů
na vzdělávání v souladu s krajskou dotační vyhláškou 2011/1.
 Termíny a podmínky:
Žádosti se podávají e-mailem na adresu info@skautlib.cz a v kopii na focman@skautlib.cz do
uvedených termínů. Žádost je podávána na formuláři formular_zadost_9206 (s podáním žádosti
musí souhlasit příslušná OJ, jejímž jménem je na KRJ žádáno). Žádost se podává jednotlivě za
každého účastníka.
- 1. kolo: do 18. září 2011 | k dispozici: 4.000,-Kč
- 2. kolo: do 30. listopadu 2011 | k dispozici: 4.500,-Kč + nevyčerpaná část
 Tato informace bude v týdnu do 26. června 2011 rozeslána e-mailem i všem vedoucím v kraji.
7) Vzdělávací akce pro školní rok 2011/12
 Proběhnou dva čekatelské kurzy pořádané krajem. KRJ byla informována o termínech i pravidlech.
Do všech oddílů bude informace rozeslána v týdnu do 26. června 2011.
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 ČK Vocať Pocaď:
- třívíkendový čekatelský kurz pro osoby od 16 let
- termíny: 22. až 25. září 2011 (prodloužený víkend), 14. až 16. října 2011 (Liberec),
25. až 27. listopadu 2011
- kapacita 30 osob + 3 náhradníci, do 1. srpna rezervováno 17 míst pro účastníky
z Libereckého kraje
- více informací na webu http://vp.skauting.cz
 ČK Rachot:
- je určen pro starší členy a členky, kteří si jsou jistí obsahem Čekatelské zkoušky a chtějí
získat kvalifikaci čekatele a pak se dále vzdělávat.
- proběhne ve dvou dnech + jednom úkolu
- podmínkou přihlášení je věk 22 let a alespoň 2 letá praxe u oddílu na pozici pomocníka
vůdce. Kapacita je 10 osob.
 Další ročník vůdcovského kurzu 5:10 sever proběhne až ve školním roce 2012/13. Čekatelské a
vůdcovské kurzy se budou takto pravidelně střídat. Každý školní rok budeme dle potřeb pořádat
kurzy Zdravotníka zotavovacích akcí (proběhne i v průběhu školního roku 2011/12).
8) Krajské setkání vůdců a vedení středisek s KRJ
 Proběhne o víkendu 4. až 6. listopadu 2011 v Liberci. Prosíme vůdce oddílů, aby s tímto termínem
počítali!
 Program setkání bude zaměřen na témata vzdělávání, výchovy, poznání se, ale i zábavného a
sportovního programu setkání. Program pro vedoucí je primárně od pátku do sobotního večera.
 Setkání vedení středisek z celého kraje (vůdce + zástupci) s krajem proběhne v neděli dopoledne.
 Další podrobné informace budou postupně zveřejňovány.
9) Pokyn předsedy k zasílání zápisů
 Členové KRJ byli seznámeni s novou podobou pokynu předsedy KRJ 01-P-2011, který bude od
1. září 2011 závazný pro všechna střediska i okresy v celém kraji. Jeho text je dostupný již nyní na
webu KRJ.
 Text pokynu vychází mimo jiné i z dohody s předsedy okresů Jablonec nad Nisou a Semily.
10) Svojsíkův závod 2011
 KRJ byla informována o proběhlém krajském kole v Liberci. Vyhrály hlídky z Turnova a to jak v dívčí,
tak chlapecké kategorii. Obě hlídky nás v září budou reprezentovat na republikovém kole závodu
(veškeré výdaje s účastí na tomto kole bude hradit KRJ ze svého rozpočtu).
 Díky malému počtu základních kol se však účastnily pouze 4 nejlepší hlídky (pátá odřekla účast pro
nedostatek členů). Problematiku nedostatku základních kol / nezájmu mezi vůdci bude dobré
osobně probrat na setkání vůdců v listopadu 2011.
 KRJ děkuje všem, kdo se podíleli na úspěšném průběhu krajského kola Svojsíkova závodu 2011.
11) Vyznamenání
 Připomínáme, že vyznamenání jsou zajímavým nástrojem personalistiky a možností, jak ocenit
aktivní a úspěšné členy Junáka.
 Pokud chce nějaká jednotka někoho ocenit vyznamenáním, krajské vyznamenání může být uděleno
kdykoliv, stačí vyplnit žádost a poslat ji – statut i formulář žádosti je k dispozici na webu KRJ.
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Aktuálně to vypadá, že na táborech nikdo předávat vyznamenání nechce, ale je dobré se
vyznamenáními (i republikovými) zabývat a udělovat je.
V případě dotazů k této problematice se mohou jednotky obracet na br. Berkiho – Huberta
(hubert@skautlib.cz)

12) Skautský pomník v Liberci – Lidových sadech
 Náměstek primátorky Liberce byl informován o umístění a v rámci řešení nového vstupu do ZOO se
bude touto problematikou zabývat, aby byl i nadále v budoucnu pomník veřejně dostupný na tomto
či jiném vhodném místě.
 V případě další potřeby bude věc s městem řešit br. Berki a br. Cvrček – Vezír.
13) Oslavy 100 let českého skautingu
 KRJ byla informována o možnosti objednat stříbrnou minci, kterou vydá ČNB. O této možnosti byly
již před jednáním KRJ informována e-mailem všechna střediska v kraji.
 Dále KRJ diskutovala o možnosti vhodných oslav tohoto kulatého výročí. Členové KRJ si věc rozmyslí
a projednají ve svých oblastech, aby se KRJ mohla k tématu znovu vrátit.
 KRJ se pokusí vytvořit informační panely, které bude možné půjčovat na nejrůznější akce v kraji.
 Vhodnou příležitostí je i fotografická soutěž Conspectus, která bude letos poprvé pořádána na
úrovni celého kraje. Informace, jak se zapojit se členy oddílu či jednotlivě, bude všem oddílům
zaslána do konce června 2011.
14) Setkání krajů, NJ a VRJ
 Br. Peřina stručně informoval členy KRJ o průběhu setkání krajů, Náčelnictva Junáka a Výkonné rady
Junáka, které proběhlo v Praze. Podrobný zápis z jednání mají všichni členové KRJ k dispozici.
15) Světové jamboree ve Švédsku 2011
 Br. Hozák informoval o uhrazení spoluúčasti našeho kraje za účastníky a členy IST z našeho kraje ve
výši 34 tisíc junáckému Plzeňskému kraji.
 Dále informoval o aktuálním stavu získávání sponzorských prostředků (18 tisíc z daru Lesů ČR,
zbytek od dalších společností, s nimiž nyní budou podepsány darovací/sponzorské smlouvy).
16) Termíny dalších krajských rad
 18. září 2011 od 17.00, 6. listopadu 2011 od 15:00 (pozor), 11. prosince 2011 od 17:00
vždy v krajské kanceláři na SZ Hanychov v Liberci.
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Rekapitulace úkolů
úkol
U2011-01/01

do kdy
20. 2. 2011

kdo
ses. Kolischová

U2011-05/01

30. 6. 2011

ses. Peřinová

U2011-05/02

5. 6. 2011

střediska

U2011-05/03

po závodě

pořadatelé

U2011-05/04

průběžně

střediska

U2011-05/05

1. 10. 2011

U2011-06/01

20. 8. 2011

U2011-06/02

30. 6. 2011

střediska
z Liberce
bř. Peřina
a Volek
ses. Peřinová

U2011-06/03

15. 8. 2011

ses. Peřinová

U2011-06/04

15. 8. 2011

br. Hozák

co
Zajistit dokončení textů a podoby výroční
zprávy KRJ za rok 2010.
Zajistí rozeslání rozhodnutí o přidělení
základu dotací a dotace pro NOJ v kraji.
Zajistí zadání všech svých táborů do
skautISu a oznámení VOJ.
Pořadatelé základních kol Svojsíkova
závodu zašlou informace o postupujících
hlídkách na info@skautlib.cz
Zašlou alespoň tři možné termíny pro
návštěvu předsedy KRJ na jejich radě.
Zašlou informace o svých klubovnách/
nemovitostech ve městě Liberec.
Připraví plán a pravidla fungování nového
vedení chaty Seleška; zašlou KRJ.
Zaurguje uhrazení registračního poplatku
za středisko KD - 513.20, které nemá účet.
Zajistí agendu rozhodnutí a zaslání financí
z I. grantového kola.
Zajistí zbylé podpisy smluv se sponzory na
Jamboree 2011 ve Švédsku.

stav
trvá
(v prodlení)

trvá
vyřešeno
vyřešeno

trvá
trvá
(na podzim)

Zapsal: Petr Hozák – Slůně
Správnost ověřil: Ondřej Peřina – Jerry
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