Zápis ze zasedání
Krajské rady Junáka Libereckého kraje
termín: 26. ledna 2014, od 17.05 do 19.35
místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje ze dne
26. ledna 2014
Účastníci zasedání
přítomní: ses. Kulichová (Šťopka), Veselá (Dita), Zákoutská (RinTinTina) – do 19.20, bři. Hrubý (Jelen),
Langr (Šmudla), Lischka (Vuk) – do 19.20, Novotný (Žluťásek), Peřina (Jerry), Polák (Kasař),
Raab (Jezevec), Riss (Kaštan), Tauchman (Drak), Tvrzník (Ládínek) – příchod v 17.25
(13 z 13 členů s hlasem rozhodným)
hosté:
ses. Bobrovová (Zuzka), Stránská (Jája), bři. Chroust (Brouk), Patočka (Čajíček)

Zápis z jednání
1) Seznámení a fungování KRJ






Br. Peřina přivítal členy krajské rady na jejich první řádné radě a všichni členové KRJ se představili.
Br. Peřina podal informace o fungování KRJ:
 Program s časovým harmonogramem a materiály k jednání KRJ bude posílán cca týden před
radou elektronicky (e-mailem) a v e-mailu bude nově zaslán i odkaz na on-line dokumenty
(k přečtení i ke stažení).
 Pokud chce nějaký člen KRJ přispět řádným materiálem do programu, musí ho poslat
minimálně týden před radou, aby byl včas zařazen do programu KRJ.
 KRJ jedná a hlasuje i elektronicky (po e-mailu), podle vyhlášky.
 KRJ řídí br. Peřina a ses. Zákoutská. Do diskuze se zapojují všichni členové KRJ, případně hosté.
KRJ má svůj e-mail, ve kterém jsou všichni členové KRJ a asistentka – krajskarada@skautlib.cz
(do konference mohou přispívat jen členové, není veřejně dostupná).
Br. Polák bude předávat všechny informace/materiály před radou br. Raabovi v papírové podobě.

2) Jmenování nových zpravodajů
 Br. Peřina představil ses. Bobrovovou, kandidátku na výchovnou zpravodajku.
 Ses. Bobrovová na úvod doplnila další informace o sobě a své skautské činnosti. Následně probíhala
diskuze a odpovídání na dotazy členů KRJ.
 Br. Peřina dále představil ses. Stránskou, budoucí asistentku předsedy KRJ a spolu s ní i již
v minulém období jmenované členy zpravodajského týmu.
 Usnesení 2014-02/I: Krajská rada Junáka Libereckého kraje schvaluje jmenování ses. Zuzany
Bobrovové (Zuzky) na pozici výchovné zpravodajky kraje a ses. Jany Stránské (Jáji) na pozici
asistentky KRJ.
(13 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
 Usnesení 2014-02/II: Krajská rada Junáka Libereckého kraje bere na vědomí kompletní složení
krajského zpravodajského týmu: ses. Tereza Peřinová (Andílek) – hospodářka, Jana Pekařová
(Janina) – mediální zpravodajka, bři Jiří Šolc (Focman) – zpravodaj pro vzdělávání, Milan
Lochovský (Sova) – zpravodaj pro rovery, Jan Berki (Hubert) – zpravodaj pro legislativu a
protokol, Petr Hozák (Slůně) – zahraniční zpravodaj a Kryštof Pilnáček (Kryšot) – zástupce kraje
v Náčelnictvu Junáka.
(13 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
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3) Krajské kolo ZVaS a schválení vedení
 Ses. Zákoutská podala základní informace o krajském kole ZVaS, který proběhne v roce 2014.
 ZVaS organizuje přístav Maják Liberec a uskuteční se 6. až 8. 6. 2014 v okolí chaty Sokolka a Ahojka
v Hraběticích v Jizerských horách.
 Za účasti ses. Bobrovové proběhla diskuze o navrhovaném postupovém klíči ze základních do
krajského kola a zařazení koedukovaných hlídek do soutěžních kategorií (dle pravidel závodů).
 Br. Patočka informoval, že rozpočet krajského ZVaS bude dokončen k 1. 4. 2014.
 Usnesení 2014-02/III: Krajská rada Junáka Libereckého kraje jmenuje Zuzanu Bobrovovou (Zuzku)
velitelem závodu a Alenu Šerhantovou (Fižďu) hlavní rozhodčí krajského kola Závodu vlčat
a světlušek a termín konání závodu na 6. až 8. 6. 2014.
(11 pro, 0 proti, 2 zdrželi se – schváleno)
 Usnesení 2014-02/IV: Krajská rada Junáka Libereckého kraje stanovuje pro postup ze základních
kol na krajské kolo ZVaS v Libereckém kraji pro rok 2014 postupový klíč 3.
(13 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
4) Krajský rádcovský kurz FRAK
 Ses. Bobrovová představila nově připravovaný krajský rádcovský kurz FRAK.
 Podle dotazníků, které vyplňovali vedoucí oddílů (a rádci) je v kraji o kurz velký zájem.
 Rádcovský kurz FRAK je kurz pro 25 mladších i začínajících rádců ve věku 13 – 14 let z Libereckého
kraje. Uskuteční se na jaře v termínu 30. 4. až 4. 5. 2014 na chatě Ahojka v Jizerských horách.
 V budoucnu bude kurz probíhat na podzim, z důvodu většího zájmu na začátku skautského roku.
 Organizační tým je postaven z osob kolem ses. Bobrovové; s kurzem pomáhají skauti z různých
středisek i externisté.
 Proběhla diskuze o případném výběru účastníků kurzu v případě většího počtu z jednoho oddílu.
Organizátoři tuto věc pro podzimní běh zváží.
 Úkol 2014-02/01: Ses. Pekařová (Janina) ve spolupráci s pořadatelským týmem zajistí propagaci.
 Informace a web rádcovského kurzu - http://frak.skautlib.cz
5) Plán činnosti kraje na rok 2014
 Ses. Zákoutská představila plán činnosti kraje na rok 2014. Plán činnosti obsahuje složení krajské
rady, činnosti jednotlivých zpravodajů, služby, velké akce a bodový plán na rok 2014.
 Pro veškeré dotazy, informace apod. slouží e-mail: info@skautlib.cz
 Velké akce v Libereckém kraji plánované na rok 2014:
 Mravenečník – třetí krajské setkání vedoucích
 Krajské kolo Závodu vlčat a světlušek
 Zdravotnický kurz – třívíkendový i doškolovací seminář
 Krajské setkání roverů – MEETRO2 – které se uskuteční 25. až 27. 4. 2014
 Středoevropské Jamboree u Doks – mezinárodní akce (příležitost, jak se setkat a seznámit
s lidmi ze zahraničí a navázat mezinárodní spolupráci středisek)
 Žirafa Krkonoše – setkání rádkyň, rádců a všech ostatních skautek a skautů
z Královéhradeckého a Libereckého kraje, kteří se aktivně podílejí na vedení družiny
 Krajský rádcovský kurz FRAK
 Jednodenní tematické semináře
 Vůdcovské zkoušky v Jablonci n. N.
 Usnesení 2014-02/V: Krajská rada Junáka Libereckého kraje schvaluje předložený plán činnosti na
rok 2014 se zapracovanými připomínkami.
(13 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
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6) Rozpočet kraje na rok 2014
 Br. Peřina představil finální detailní rozpočet kraje na rok 2014.
 Minulá KRJ byla informována o směru a parametrech, jak bude rozpočet tvořen, ale neschvalovala
ho z důvodu očekávaného zvolení nové KRJ v lednu 2014.
 Rozpočet kraje vychází z plánu činnosti kraje, který byl schválen. Obsahuje příjmy, výdaje, zdroj
financování dle příjmových kapitol a výsledek rozpočtu (rezerva).
 Usnesení 2014-02/VI: Krajská rada Junáka Libereckého kraje schvaluje rozpočet kraje 2014.
(12 pro, 0 proti, 1 zdržel se – schváleno)
7) Plán a rozpočet chaty Seleška na rok 2014
 V roce 2012 proběhla velká rekonstrukce na chatě Seleška. Hlavní změnou je sociální zařízení. Chata
má za sebou jeden rok běžného provozu a z toho vychází i předkládaný plán a rozpočet.
 Provozní plán chaty na rok 2014:
 nové rozvody elektřiny v 1. patře + opravy pokojů (dokončení potřebných oprav chaty)
 obnova a doplnění vybavení chaty
 vybudování oplocení chaty a brány
 Brigády na chatě budou probíhat pravidelně několikrát za rok. První víkendová brigáda proběhne
v březnu 2014. Vítána je každá pomoc.
 Chata Seleška má svůj tým vedený br. Volkem (Trpasem), ten se zodpovídá předsedovi KRJ.
 Prosba: Hledají se další pomocníci do týmu chaty (běžný provoz, ubytovávání, …), vhodné pro
činovníky, dospělé či rovery především z oblasti Liberecka a Českolipska.
 Rozpočet chaty Seleška obsahuje příjmy (z ubytování a darů), výdaje (spotřeba elektrické energie
apod.) a výsledku rozpočtu. Chata musí být soběstačná a zároveň splácí „půjčku“ na rekonstrukci
na rezervní účet KRJ.
 Usnesení 2014-02/VII: Krajská rada Junáka Libereckého kraje schvaluje plán činnosti a rozpočet
chaty Seleška na rok 2014.
(13 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
8) Setkávání středisek v oblastech kraje
 Cílem setkávání vedení středisek je sdílení informací; řešení otázek týkajících se organizace závodů,
vzdělávání, pořádání akcí; diskuze nad aktuálními tématy; spolupráce mezi středisky; propagace.
 Každý rok by měly v jednotlivých oblastech (bývalé okresy) proběhnout 3 až 4 setkání.
 Za svolání jsou odpovědní volení členové KRJ z dané oblasti, kteří mají za úkol o průběhu těchto
setkávání informovat KRJ (písemně nebo ústně na další KRJ).
 Termíny setkání formálně bude vyhlašovat předseda KRJ a ten se také pokusí zúčastnit minimálně
prvního setkání v každé oblasti.
 Úkol 2014-02/02: Členové KRJ domluví do 9. 2. 2014 se středisky termín prvního setkání, které by
mělo proběhnout ideálně do konce února. Za dané oblasti zodpovídá ses. Veselá, bři. Lischka, Polák
a Tvrzník.
9) Akce ve spolupráci s Krajským úřadem LK
 Po úspěšné spolupráci skautského kraje s KÚ LK se letos bude ve spolupráci pokračovat.
 Spolupráce se nabízí na Dnu otevřených dveří KÚ LK (29. 5. 2014) a Krajských slavnostech
(14. 6. 2014).
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10) Návrh na členství v SO
 Návrh na jmenování br. Mirka Juna (Mikyho) ze střediska „JILM“ Jilemnice do Svojsíkova oddílu.
Středisko „JILM“ návrh schválilo na své střediskové radě. KRJ o věci nerozhoduje, ale může se
k tomu vyjádřit/dát doporučení.
 Úkol 2014-02/03: Br. Peřina domluví s vedením střediska „JILM“ Jilemnice další postup v této věci
a věc dořeší v nejbližším možném termínu.
11) Středoevropské jamboree 2014 u Doks (CEJ2014)
 Br. Hrubý informoval členy KRJ o problému jejich střediska týkajícího se Středoevropského
Jamboree – nedají dohromady celou patrolu ve středisku. Ses. Veselá má podobný problém –
hodně vedoucích, málo dětí.
 Vedoucí, kteří řeší přihlašování na Středoevropské Jamboree, ať píší na info@skautlib.cz, aby
Liberecký kraj měl přehled, kdo vše se z kraje zúčastní, případně mohl zprostředkovat doplnění
jednotlivých patrol z řad jiných zájemců.
 Garantem středoevropského Jamboree je br. Hozák a ses. Pekařová, která má na starosti
především propagaci (je členkou realizačního týmu akce).
 Web acke – www.cej2014.cz
12)Registrace 2014 a skautIS
 Br. Peřina připomněl termín odevzdání registrace středisek do 31. 1. 2014. Kraj následně celou
registraci uzavírá do 28. 2. 2014.
 Střediska na kraj pošlou peníze za registraci dle instrukcí ve skautISu, ale až po přijetí (schválení)
registrace krajem. Nejpozději pak do 28. 2. 2014.
 Br. Raab dostane po uzavření registrace informace o kontaktech na členy KD v kraji (v půlce února).
 Br. Peřina nastaví ve skautISu přístupová práva – roli aktivního činovníka kraje - všem členům KRJ.
Poučení o ochraně osobních údajů a práci s tímto účtem se bude podepisovat na další KRJ.
13)Další témata z oblastí kraje
 Br. Tvrzníka zajímalo, jestli se budou vydávat potvrzení o výkonu funkce statutárního orgánu
střediska a jeho zástupce činovníkům zvoleným na střediskových sněmech 2013. Potvrzení jsou
nově dostupná ve skautISu a br. Peřina je tiskne a do středisek postupně předává.
 Br. Peřina informoval o chystaném světovém Jamboree 2015 v Japonsku. Z Libereckého kraje je
přihlášeno také několik účastníků (přesný počet bude teprve zjištěn).
 Br. Polák informoval členy o situaci v Jablonci n/N. Střediska se sejdou 2. 2. 2014 a budou
diskutovat o zachování či zrušení okresní rady. Dále je plánována na 11. 2. 2014 okresní rada a na
12. 4. 2014 mimořádný sněm, na kterém padne konečné rozhodnutí.
14)Termíny krajských rad
 Byly dohodnuty termíny KRJ vč. výjezdního zasedání až do konce roku 2014 a změnil se čas začátku.
 23. 2., 18. 5., 21. 9., 14. 12. 2014 vždy od 16.30 v krajské kanceláři v SZ Hanychov v Liberci
 8. až 9. 11. 2014 výjezdní zasedání KRJ a krajského týmu na Selešce
Termín příští KRJ:
 23. 2. 2014 od 16.30 v krajské kanceláři v SZ Hanychov v Liberci
Zapsala: Jana Stránská

Ověřil: Ondřej Peřina
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Důležité termíny
Termín
31. 1. 2014
28. 2. 2014
30.4. až 4.5.2014
25. až 27. 4. 2014
6. až 8. 6. 2014

koho se týká
střediska
střediska, okres
rádci
roveři
postupující hlídky

Co
Termín pro odevzdání registrace a napsání výjimek k registraci
Zaslání peněz z registrace na účet KRJ
Krajský rádcovský kurz FRAK
Krajské roverské setkání – MEETRO 2
Krajské kolo ZVaS 2014 v Jizerských horách

Rekapitulace úkolů
úkol
U2014-02/01
U2014-02/02

do kdy
10. 2. 2014
9. 2. 2014

Kdo
ses. Pekařová
členové KRJ

U2014-02/03

20. 2. 2014

br. Peřina

co
Zajistí propagaci krajského RK FRAK
Domluví termín prvních oblastních
setkání v kraji na únor 2014
Dořeší s vedením střediska JILM
Jilemnice agendu kolem členství v SO
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