Zápis ze zasedání
Krajské rady Junáka Libereckého kraje
termín: 29. září 2013, od 17.10 do 19.00
místo: Krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Junák – svaz skautů a skautek ČR,
Liberecký kraj

Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje ze dne
29. září 2013
Účastníci zasedání
přítomní: ses. Veselá – Dita, Schäferová – Tajfun, bři. Bajer – Čmelák, Bakeš – Baky, Langr – Šmudla,
Peřina – Jerry, Polák – Kasař, Prokop – Pepa, Tvrzník – Ládínek
(10 z 13 členů s hlasem rozhodným)
omluveni: bři Lischka – Vuk, Šťásek – Hasky
hosté:
bři Pilnáček – Kryšot , Berki – Hubert (do 17.45)

Zápis z jednání
1) Tábory 2013
 Členové KRJ si vyměnili zkušenosti z pořádání táborů a návštěv táborů v našem kraji. Zajímavé bylo
poznat různé odlišnosti táborů (díky návštěvám členů KRJ). Tábory proběhly úspěšně, počasí bylo
skvělé.
 Všem vedoucím a činovníkům podílejícím se na realizaci táborů velice děkujeme.
 V srpnu se řešily 3 tábory, které postihly přívalové deště. Ale všichni to zvládli dobře – pouze nějaké
drobné poničené a vyplavené stany.
 Připomínáme nutnost zadat skutečnost táborů do skautISu.
 Úkol U2013-09/01: Všechna střediska (vedoucí táborů) zadají skutečnost táborů 2013 do skautISu
nejpozději do 15. 11. 2013.
 Úkol U2013-09/02: Kraj a okresy zkontrolují zadání skutečnosti táborů ve skautISu nejpozději do
30. 11. 2013.
2) Celostátní kolo SZ 2013 – Cesta kolem světa
 O tomto víkendu proběhlo republikové kolo Svojsíkova závodu 2013.
 Družiny z Libereckého kraje náš kraj úspěšně reprezentovaly a umístily se následovně:
- družina skautek ze střediska Lípa Tatobity na 7. místě v dívčí kategorii a
- družina skautů 21. oddílu ze střediska Stopa Liberec na 13. místě v chlapecké kategorii
 Členům družin i vedoucím velice děkujeme za reprezentaci našeho kraje na celostátním kole.
 Obě družiny (skrze střediska) dostanou uhrazeny všechny náklady spojené s účastí na republikovém
kole z rozpočtu skautského kraje.
 Ses. Peřinová – Andílek zajistí komunikaci se středisky, vyúčtování a proplacení nákladů spojených
s našimi družinami na celostátním kole Svojsíkova závodu do 31. 10. 2013
3) Kvalifikace a vedení střediska Ještěd Liberec
 Br. Tvrzník a ses. Veselá informovali členy KRJ o červnové schůzce se střediskovou radou Ještědu
Liberec, o diskutovaných tématech a různých možnostech řešení chybějící kvalifikace vedoucího
a budoucnosti střediska.
 Br. Svoboda – Marťan bude na sněmu kandidovat s br. Jeníkem – Klokym opět do vedení střediska.
 Tématu se KRJ věnovala a velmi detailně o problematice diskutovala. Snaží se najít rozumné řešení,
které zajistí dobré fungování střediska, k čemuž ale patří i povinná kvalifikace vedení střediska.
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 Na základě této diskuze br. Tvrzník – Ládínek se sejde s br. Svobodou a proberou různé možnosti
a upozorní na to, že KRJ považuje za velmi důležité, aby si kvalifikaci doplnil, pokud chce středisko
vést. Jinak z toho budou vyvozovány důsledky, neboť jde o dlouhodobé porušování skautských
předpisů a středisko se navíc potýká s výraznými problémy.
4) Krajský sněm 2014 – kandidátní komise
 Br. Berki informoval KRJ o probíhajících přípravách krajského sněmu. Mezi hosty je pozván hejtman
Libereckého kraje.
 KRJ diskutovala o formě diskuze nad tématy předsněmové diskuze. Cílem je, aby krajský sněm
zvládl probrat všechny podstatné věci a celou dobu jen detailně nediskutoval nad ústředními
tématy. Proto by mělo před sněmem proběhnout setkání zájemců a delegátů k tématům
předsněmové diskuzi a na sněmu se už nebudou všechny věci řešit až do úplných detailů.
 Úkol U2013-09/03: Pořadatelé všech sněmů OJ v kraji zadají do skautISu usnesení určená
krajskému (a okresnímu) sněmu. Ta určená pro kraj musí být zadána (případně jinak předána
Hubertovi) nejpozději do 30. 11. 2013
 Úkol U2013-09/04: Br. Berki – Hubert zveřejní termíny setkání k tématům předsněmové diskuze,
aby se zájemci mohli zúčastnit.
 Úkol U2013-09/05: Střediska nahlásí delegáty, kteří na krajský sněm skutečně přijedou, nejen do
skautISu, ale také je potvrdí br. Berkimu (hubert@skautlib.cz) a to z důvodu vyladění kapacity
zasedací místnosti.
 Členové KRJ byli seznámeni s návrhem na složení kandidátní komise a hlasovali o jejím složení.
 Usnesení 2013-06/I: Krajská rada Junáka schvaluje kandidátní komisi krajského volebního sněmu
pro rok 2014 ve složení:
- Jan Berki (Hubert), středisko OS J. Čapka Liberec
- Markéta Řeháčková (Majda), přístav Ralsko Mimoň
- Nikola Štěpánová (Nuggeta), středisko Ještěd Liberec
- Petr Horčík (Azimut), přístav Flotila Liberec
- Daniela Cvejnová (Kulich), středisko Šurean Liberec
(9 pro, 0 proti, 0 zdržel se – schváleno)
 Kandidáti (zájemci) na funkce ve skautském kraji musí podat svou kandidátku elektronicky
prostřednictvím skautISu (v případě nouze prostřednictvím členů kandidátní komise).
 Kandidáty je možné navrhovat na pozice: vedení KRJ, členové KRJ, členové revizní komise a delegáti
kraje na VSJ.
5) Sněmy, předsněmová diskuze
 Všechna usnesení vztahující se k vyšším organizačním jednotkám zadají OJ do skautISu v rámci nové
záložky „Usnesení“ v agendě sněmů.
 Zástupci KRJ se budou snažit navštívit většinu sněmů v kraji, někdy to však není možné s ohledem
na souběh několika sněmů/akcí v kraji a časovým možnostem činovníků.
 Pořadatelé sněmů se kdykoli mohou obrátit na KRJ s žádostí o pomoc v otázkách problematiky
uspořádání sněmu OJ. Kontaktovat je možné bratry Peřinu a Berkiho.
 KRJ probírala problematiku budoucnosti okresů v Libereckém kraji a to i na základě podnětů
zástupců okresů v krajské radě. KRJ prosí činovníky ve střediscích v okrese Semily a Jablonec nad
Nisou, aby se otázkou existence a případného zrušení zabývali. Skautský kraj (dle zkušenosti
posledních let) dokáže zajistit potřebný servis a služby přímo střediskům i v případě zrušení okresů.
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Všem členům připomínáme, že probíhá předsněmová diskuze a její témata včetně potřebných
materiálů jsou k dispozici na www.skaut.cz/snem.

6) Výjezdní zasedání KRJ, hodnocení kvality a plánování







Členové KRJ projednali plánovaný obsah a podobu výjezdního zasedání KRJ, které proběhne
ze soboty na neděli 2. až 3. listopadu 2013 na Selešce. Kromě pracovních témat je v plánu
i odpočinkový program.
Výjezdního zasedání KRJ se účastní volení členové KRJ i zpravodajský tým.
Témata: schválení výše členského příspěvku v kraji (předpokládáme stejnou výši), předsněmová
diskuze a orientační hlasování k daným bodům, projednání a schválení příspěvků v II. grantovém
kole, řešení kvalifikace a vedení střediska Ještěd Liberec, vyjádření k usnesením minulého VSJ (z
našeho kraje 2. a 8. usnesení), hodnocení kvality kraje.
Úkol U2013-09/06: Volení členové KRJ i zpravodajský tým vyplní ve skautISu do 25. 10. 2013 své
individuální hodnocení kvality kraje.

7) Setkání vedení středisek s krajem
 Br. Peřina připomněl termín setkání vedení středisek s krajem, které proběhne v neděli 3. listopadu
2013 od 10.00 v Liberci.
 Prosíme všechny vedoucí středisek a jejich zástupce, aby svou účast potvrdili na krajské stránce
www.skautlib.cz/prihlaska/strediska-a-kraj
8) II. grantové kolo KRJ - termín
 Připomínáme všem střediskům i okresům, že mohou do 27. 10. 2013 elektronicky podávat žádosti
o příspěvky na své projekty a akce (realizované kdykoli v průběhu roku 2013).
 Formulář žádosti je možné stáhnout v dokumentech na webu KRJ (formulář „zadost_prisp_9201“)
a vyplněný je nutné ho poslat elektronicky krajské hospodářce ses. Peřinové (andilek@skautlib.cz).
 KRJ bude projednávat a schvalovat příspěvky na svém výjezdním zasedání počátkem listopadu.
9) Setkání vedení krajů v Pardubicích
 Hlavním tématem byly nové stanovy a předsněmová diskuze + drobná výměna zkušeností.
 Příští rok (začátek září 2014) bude setkání pořádat Liberecký kraj (na uspořádání dohlédne br. Berki)
10) Další body z kraje
 Ses. Schäferová – informovala o chystané sbírke potravin (potravinová banka v Liberci); schraňují
přebývající potraviny a ty pak rozdělují potřebným. Hledají lidi, kteří by pomohli v obchodech
realizovat sbírku potravin (žádají nakupující, aby koupili nějakou potravinu a tu dali do košíku
potravinové banky). Akce proběhne 16. 11. 2013 v Liberci v největších obchodních domech.
 KRJ má nového zpravodaje pro kmen dospělých, tím se stal br. Ivo Raab – Ještěr (z Jablonce n/N).
 NJ schválilo členské příspěvky (vyšší o 5 Kč), KRJ bude své probírat na výjezdním zasedání
v listopadu (předpokládáme zachování stejné výše jako v roce 2013 pro KRJ).
Další termíny KRJ:
 2. až 3. 11. 2013 výjezdní zasedání KRJ a krajského týmu na Selešce
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15. 12. 2013 od 17.00 v krajské kanceláři v SZ Hanychov v Liberci
12. 1. 2014 od 9.00 krajský volební sněm v Liberci na radnici

Zapsal: Peřina

Ověřil: Ondřej Peřina – Jerry

Důležité termíny
Termín
27. 10. 2013

koho se týká
střediska, okresy

31. 10. 2013

střediska

15. 11. 2013
17. 11. 2013

střediska
střediska

30. 11. 2013
12. 1. 2014

okresy, kraj
delegáti a KRJ

Co
Termín pro žádosti do II. grantového kola KRJ na podporu
projektů a akcí OJ
KRJ doporučený nejpozdější termín pro uspořádání
střediskového sněmu.
Střediska zadají skutečnost táborů 2013 do skautISu
Závazný termín pro nejzazší termín pro uspořádání
střediskových volebních sněmů. Všechny sněmy musí být
zadány ve skautISu (automatické ohlášení nadřízené VOJ).
Zkontrolují vyplnění skutečnosti táborů 2013 středisky.
Krajský volební sněm 2014, Liberec – radnice, od 9.00

Rekapitulace úkolů
úkol
U2013-06/01

do kdy
Kdo
31. 10. 2013 ses. Peřinová

U2013-06/03

30. 6. 2013

br. Peřina

U2013-06/05
U2013-09/01
U2013-09/02
U2013-09/03

12. 1. 2014
15. 11. 2013
30. 11. 2013
30. 11. 2013

br. Berki
střediska
okresy, kraj
sněmy

U2013-09/04

1. 12. 2013

br. Berki

U2013-09/05

3. 1. 2014

střediska

U2013-09/06

25. 10. 2013 členové KRJ a
zpravodajové

co
Zajištění proplacení nákladů s účastí na
republikovém SZ 2013
Zjištění situace tábořišť a pořádání
táborů po povodních a deštích.
Zajistit realizaci krajského sněmu 2014
Zadání skutečnosti táborů do skautISu
Zkontrolují zadání skutečnosti táborů
Pořadatelé sněmů zadají do skautISu
usnesení určená nadřízeným sněmům.
Zveřejní termín schůzky pro zájemce
k předsněmové diskuzi.
Nahlásí a potvrdí br. Berkimu přesnou
účast delegátů na krajském sněmu.
Vyplní ve skautISu individuální
hodnocení kraje za poslední školní rok.

stav
probíhá
hotovo
probíhá

Poznámka: Přesné znění jednotlivých úkolů najdete výše v textu zápisu z jednání KRJ Libereckého kraje.
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