Zpráva předsedy Krajské rady Junáka
Libereckého kraje
za období leden 2008 až prosinec 2010
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1. Úvod
Vážené sestry a bratři,
jsou tomu téměř přesně tři roky, co v našem junáckém Libereckém kraji proběhl volební sněm, který
rozhodl o svém novém složení a fungování na další tři roky. Nyní bych Vám rád na následujících
řádcích a stránkách shrnul uplynulé volební období, vše co se podařilo, ale i to, co již tak úspěšné
nebylo. Byly to totiž tři roky velmi náročné, plné mnoha změn, sbírání zkušeností s novým
směřováním kraje a usilovné práce.
Ondřej Peřina – Jerry
předseda KRJ Libereckého kraje

2. Proměna Libereckého kraje
Krajský sněm před třemi lety podpořil zahájení změn v našem kraji a zvolil si zcela novou podobu
svého řízení a fungování. Z kraje, který byl střídavě řízen předsedy jednotlivých okresů, se změnil
v kraj, který má své stálé vedení, volenou krajskou radu a také zpravodajský tým, který zajišťuje chod
našeho kraje. Rozjezd této nové podoby kraje nebyl příliš snadný, a tak v průběhu volebního období
došlo i ke změnám na některých jmenovaných pozicích, jiné jsme se operativně snažili vytvořit
a obsadit, abychom zvládali plnit všechny naše plány a potřeby podřízených jednotek.
V první části volebního období došlo k zániku okresů Liberec a Česká Lípa a díky tomu se kraj stal
zřizovatelem hned 13 z 21 středisek, která v Libereckém kraji dnes existují. Se zánikem okresu Liberec
kraj také získal velmi významnou základnu do svého majetku a to chatu Selešku.
Kromě těchto organizačních změn jsme začali společnými silami usilovně pracovat na pořádání
krajských akcích a vzdělávání činovníků.

2.1. Činnost orgánů kraje
2.1.1. Volená krajská rada
V rámci tříletého období se volená rada sešla na svá jednání celkem 15 krát a to přibližně
v dvouměsíčních cyklech. Na svých zasedáních 13 volených členů rady rozhodovalo o dotacích,
vyhláškách či podpoře jednotek v kraji. Téměř všichni členové rady se aktivně podíleli na
dlouhodobém rozvoji junáckého kraje a předávali informace jak z jednotek na kraj, tak z kraje do
jednotek.
2.1.2. Zpravodajský tým a zástupce v NJ
Zpravodajský tým, jakožto výkonný tým činovníků pomáhající předsedovy KRJ s úkoly v kraji, se
scházel na své porady operativně dle potřeby. Mnoho porad probíhalo jen v užším kruhu, dle
zaměření probíraných témat. Součástí zpravodajského týmu je i post hospodářky, která řeší mimo
jiného i úplné krajské účetnictví a je zaměstnancem našeho kraje (na základě dohody o provedení
práce - úkoly po celé tři roky plnila zodpovědně a dle požadavků předsedy KRJ i volené krajské rady).
Přestože došlo v průběhu volebního období k několika změnám na jednotlivých zpravodajských
postech, tým velmi aktivně pracoval pro všechny jednotky v kraji i samotný kraj a právě díky práci
těchto činovníků se podařilo úspěšně realizovat velké množství krajských akcí a projektů. Zároveň se
však také ukázalo, že nasazené tempo práce na kraji je opravdu vysoké a ne vždy je zvládnutelné pro

všechny členy týmu. Z osobních důvodů – časové vytíženosti – se svého zpravodajského postu
v průběhu období vzdal výchovný zpravodaj, zpravodajka pro vzdělávání i zpravodajka pro rovery
a rangers.
K změnám došlo i na pozici mediálního zpravodaje a i na pozici našeho zástupce v Náčelnictvu Junák –
tzv. krajánka. Asi v polovině volebního období se této pozice vzdal Jan Berki – Hubert, který již nadále
na vlastní žádost zastával pouze pozici místopředsedy KRJ. Na jeho místo krajánka nastoupil Kryštof
Pilnáček – Kryšot, který úspěšně zastupuje náš kraj a hájí zájmy našich členů ve vrcholném orgánu
Junáka až do současnosti (až na výjimku v době jeho studijního pobytu mimo ČR).
2.1.3. Skupina Seleška
Při převzetí chaty Selešky na počátku roku 2009 krajem, jsme veřejným výběrovým řízením
vytvořili tým (se šéfem týmu – správcem chaty – který za svou práci ročně fakturuje kraji 40 tisíc Kč),
který se stará o správu a rozvoj asi nejvýznamnější skautské základny v našem kraji. První měsíce
chaty pod krajem znamenaly mnoho změn v organizaci a některé nás ještě v budoucnu čekají. Ale
žádným zásadním způsobem nebylo fungování chaty přerušeno a ta po celou dobu mohla sloužit
skautům a dalším dětským organizacím nejen z Libereckého kraje. V průběhu tohoto volebního
období začalo být jasné, že chata bude potřebovat velmi významnou opravu, kterou bude možné
realizovat jedině z dotačních prostředků. Vedení Selešky tedy s vedením kraje začalo přípravné práce
na této rekonstrukci a v roce 2011 je nutné podat žádost o dotaci, aby mohla na jaře 2012
proběhnout kompletní rekonstrukce především vody a sociálního zázemí chaty.
Přestože je velká rekonstrukce plánována až na rok 2012, i v uplynulém období se povedlo
rekonstruovat půdní prostory a část prvního patra. Ve společenské místnosti se podařilo vybudovat
krbová kamna a prostor výrazně zpříjemnit. Bohužel jsme ale museli také dvakrát řešit zamrznutí
a popraskání vody v objektu a vykradení garáže s dílnou. Tyto problémy z části vyřešila oprava
a doplnění zabezpečovacího zařízení. Definitivní řešení však vznikne až plánovanou komplexní
rekonstrukcí. Na konci roku 2010 vyplul na povrch problém s pozemky pod chatou, které v katastru
nemovitostí nejsou vedeny na Junák, přestože by to tak mělo být. Na řešení tohoto problému se
aktuálně usilovně pracuje, ale jeho dořešení bude ležet na nově zvoleném vedení našeho kraje.

2.2. Složení orgánů Libereckého kraje v období 2008 až 2010
2.2.1. Volení členové krajské rady
Bc. Ondřej Peřina – Jerry
předseda KRJ

Jaroslav Heniš – Jarýnek
krajský kapitán VS (do listopadu 2010)

Mgr. Jan Berki – Hubert
místopředseda KRJ

Pavel Langr – Šmudla
krajský kapitán VS (od listopadu 2010)

Ing. Vladimír Stránský – Sása
předseda ORJ Semily (do listopadu 2010)

Luboš Lehký – Kim
zpravodaj kmene dospělých

Jiří Bakeš – Baky
předseda ORJ Semily (od listopadu 2010)

Dita Veselá
volený člen, za okres Semily

Ing. Ondřej Polák – Kasař
předseda ORJ Jablonec nad Nisou

Ing. Radomír Šťásek – Hasky
volený člen, za okres Semily

Josef Prokop – Pepa
volený člen, za oblast Českolipsko

Bc. Nikola Štěpánová – Nuggeta
volený člen, za oblast Liberecko

Ing. Jana Berestková – Pucek
volený člen, za oblast Českolipsko

Ing. Tomáš Khol – Kecka
volený člen, za oblast Liberecko

Josef Petr – Jožka
volený člen, za oblast Liberecko
2.2.2. Zpravodajský tým předsedy KRJ
Bc. Ondřej Peřina – Jerry
předseda KRJ a zpravodajského týmu

Mgr. Romana Volková – Skipy
zpravodajka proR&R (do června 2009)

Mgr. Jan Berki – Hubert
místopředseda KRJ, zástupce kraje v NJ

Adéla Kodoňová – Žirafa
zprav. pro vzdělávání (září 2008 až únor 2010)

Bc. Tereza Peřinová – Andílek
hospodářská zpravodajka a fundraiser

Luboš Lehký – Kim
zpravodaj kmene dospělých

Petr Hozák – Slůně
zahraniční zpravodaj

Zdeněk Chaloupka – M. P.
mediální zpravodaj (do ledna 2009)

Mgr. Karel Opočenský – Bobr
výchovný zpravodaj (září 2008 až březen 2010)

Lucie Kolischová – Kulíšek
mediální zpravodajka (od ledna 2009)

2.2.3. Skupina Seleška
Aleš Vlček – Myšák
vedoucí skupiny Seleška

Petr Valenta
předávání a přebírání chaty

Jakub Středa – Pátek
zástupce vedoucího skupiny

Roman Patočka – Čajíček
technické zajištění, řešení závad

Jiřina Vlčková
hospodář skupiny Seleška

Josef Vlček – Vlk
technické zajištění, řešení závad

Jan Brejcha – Kaeru
předávání a přebírání chaty, správa www
2.2.4. Revizní komise
Roman Patočka – Čajíček
předseda revizní komise
Ing. Jan Budina – Hony
člen revizní komise

Ing. Petr Pokorný – Síťa
člen revizní komise

3. Více aktivity, akcí a služeb
Mezi hlavní aktivity našeho kraje, které bylo potřeba jasně definovat a na počátku správně
rozeběhnout, můžeme zařadit:
 systém pro rozdělování a vyúčtovávání dotací,
 podpora podřízených jednotek,
 agenda přímého řízení většiny středisek v kraj + převzetí věcí po zrušených okresech,
 zajištění pořádání krajských závodů,
 nastavení efektivního způsobu komunikace s podřízenými jednotkami v kraji,
 zajištění hospodaření a dalších povinností našeho kraje.
Po zajištění všech kritických organizačních funkcí kraje jsme se mohli pustit do přidávání dalších
služeb a pořádání akcí. I přestože v rámci téměř celého volebního období se nepodařilo úplně obsadit
pozice výchovného zpravodaje a zpravodaje pro vzdělávání, snažili jsme se pořádat krajské akce
podporující i tuto oblast.

3.1. Akce i pro veřejnost
3.1.1. Sbírka Postavme školu v Africe (říjen 2008)
Pod záštitou junáckého kraje se podařilo na několika místech v kraji uspořádat netradičně
pojatou sbírku „Postavme školu v Africe“. Kromě získaných finančních prostředků na další školy se
podařilo zajistit i zviditelnění skautů v našem kraji.
3.1.2. Dny zdraví VZP a Den otevřených dveří sídla Libereckého kraje
V rámci snahy o spolupráci s externími partnery jsme v červnu 2008 v Liberci a České Lípě
spolupořádali dny zdraví, na kterých skauti ve spolupráci s VZP seznamovali veřejnost s první pomocí
a nabízeli atraktivní doprovodný program pro děti. Podobně bylo vidět skauty i v květnu 2009, kdy
jsme v Liberci zajišťovali nejrůznější hry a aktivity pro děti, které navštívily Den otevřených dveří sídla
Libereckého kraje (krajského úřadu). Kromě propagace Junáka na veřejnosti se podařilo získat
i finanční prostředky nejen na zajištění akcí, ale i pro oddíly podílející se na realizaci.
3.1.3. Envikešky – geocachingová hra
V roce 2008 jsme začali pracovat na originální geocachingové hře, která byla spuštěna na podzim
roku 2009 a probíhá do současnosti. V roce 2011 bude značně rozšířena a pojata jako republikový
projekt s možností zapojení libovolných skautských středisek. Kromě samotné hry nyní vznikají
metodiky pro vedoucí, kteří budou moci využít připravené programy na náborech nováčků ve
školách. Projekt nyní připravuje tým, který již překročil hranice Libereckého kraje.
3.1.4. Betlémské světlo
Každý rok jsme se snažili pomoci s propagací tradičního Betlémského světla na území Libereckého
kraje. I když se to nedařilo vždy tak, jak bychom si v ideálním případě přáli, díky skvělé práci mnoha
vedoucích a členů oddílů se světýlko dostalo do mnoha domácností v celém kraji.

3.2. Krajská setkání a návštěvy táborů
3.2.1. Tymyán, á.š. (říjen 2008)
Celokrajské roverské setkání - proběhlo na chatě Seleška a účastnilo se jej na 70 roverů z celého
kraje. Cílem bylo seznámit rovery napříč krajem, nabídnout jim atraktivní prožitkový i vzdělávací
program a to se na této akci podařilo. O akci vyšel článek v Roverském kmeni.
3.2.2. Krajské setkání vůdců a výchovných zpravodajů (březen 2010)
První prožitkové a vzdělávací setkání pro vedoucí z celého Libereckého kraje. Při volbě témat
tohoto víkendu jsme vycházeli z požadavků jednotlivých středisek – z vyplněných dotazníků
mapujících výchovu v kraji. Jednou z významných oblastí byly vzdělávací bloky k novému programu –
stezkám pro skauty a skautky, ale i světlušky a vlčata. Akce se účastnilo kolem 50 vedoucích z celého
kraje, s obsahem byli spokojeni a odváželi si spoustu zážitků a nápadů do další činnosti.
3.2.3. Letní tábory – návštěvy
Jako velmi důležité jsme vnímali navštěvovat letní tábory našich jednotek. Seznámit se s místy, na
kterých skauti v kraji své tábory, jakožto vyvrcholení roční činnosti, pořádají a jestli se potýkají
s nějakými problémy, se kterými bychom jim mohli pomoci. Nebylo v našich silách každý rok navštívit
veškeré tábory, neboť jich je vždy více jak 40, ale i tak jsme jich každý rok projeli významnou část.
V roce 2010 jsme se dokázali dostat i na některé tábory našich jednotek, které byly pořádány na
území jiných krajů.
I díky těmto návštěvám táborů se společnými silami a skvělým fungováním všech vedoucích
táborů podařilo zabránit ohromným škodám, které s sebou nesla srpnová povodeň.

3.3. Vzdělávací kvalifikační akce
3.3.1. Kurz zdravotníka zotavovacích akcí
Poprvé jsme tento kurz uspořádali (v úplné 40 hodinové podobě) na podzim roku 2009. Kurz
úspěšně absolvovalo 19 frekventantů. V dubnu 2010 jsme realizovali v Turnově obnovovací
zdravotnický kurz a v prosinci 2010 spustili přihlašování na úplný i doškolovací zdravotnický kurz. Ten
proběhne od února do dubna 2011. Na všech těchto akcích jsme úzce spolupracovali s členy
Skautského záchranářského střediska a kurzy jsou velmi kvalitně vedeny Petrem Němcem – Zipem.
3.3.2. Čekatelské zkoušky (listopad 2009)
Na podzim 2009 jsme poprvé uspořádali čistě krajské čekatelské zkoušky. Akce proběhla v rámci
jediného víkendu a kromě samotných zkoušek jsme účastníkům nabídli i doplňkové vzdělávací
programy a doprovodné prožitkové aktivity jako badminton či bowling. Kvalifikaci nakonec úspěšně
získalo všech 12 účastníků akce.
3.3.3. Vůdcovský kurz 5:10 sever
V souladu se schváleným plánem činnosti kraje jsme v listopadu 2010 zahájili krajský vůdcovský
kurz. Kurz bude probíhat až do května 2011 a účastní se jej 23 frekventantů z celého území kraje. Na
realizaci a zajištění jednotlivých víkendů kurzu se podílí tým složení z činovníků z různých jednotek
našeho kraje i externích lektorů – odborníků na daná témata. Cílem kurzu je poskytnout kvalitní
vzdělání našim vedoucím a pomoci jim získat kvalifikaci nutnou pro vedení oddílů i táborů.

3.4. Krajské závody
Každý rok se KRJ postarala o zajištění krajských kol závodů – střídavě Svojsíkova závodu a Závodu
vlčat a světlušek. Tyto závody byly v průběhu volebního období pořádány ve spolupráci se středisky
a týmy činovníků v následujících místech:
 ZVaS 2008: v Jablonci nad Nisou
 SZ 2009: v Mařenicích (středisko ŘETĚZ Česká Lípa)
 ZVaS 2010: v Doksech
Nejlepší chlapecká a dívčí hlídka náš kraj každoročně reprezentovala na celostátních kolech závodů
a jejich umístění bylo vždy velmi dobré.
3.4.1. ZVaS 2008 – republikové kolo:
 Sovičky, Štika Turnov – 3. místo (kategorie světlušky)
 Lišáci, Varta Semily – 5. místo (kategorie vlčata)
3.4.2. SZ 2009 – republikové kolo:
 Tsunami, Maják Liberec – 8. místo (kategorie skautky)
 Kamzíci, Štika Turnov – 10. místo (kategorie skauti)
3.4.3. ZVaS 2010 – republikové kolo:
 Mumínci, Lípa Tatobity – 12. místo (kategorie světlušky)
 Rychlé šípy – Nadějácká vlčata, Klíč Nový Bor – 11. místo (kategorie vlčata)

4. Členská základna
V průběhu uplynulého volebního období došlo i k vývoji členské základny v našem kraji.
Podíváme-li se čistě na čísla registrovaných členů v jednotlivých letech, musíme konstatovat, že náš
kraj se, co do počtu členů, trochu zmenšil. Budeme-li však pátrat po příčinách, objevíme je zřejmě ve
dvou věcech. Prvně došlo k zániku střediska Pramen Lomnice nad Popelkou, kde se nakonec po
zániku střediska bohužel nepodařilo udržet ani úplný oddíl. Věřím však, že se toto opět obrátí, neboť
se do místa začínají vracet aktivní činovníci. Druhou příčinou pak může být nedostatek činovníků ve
vedení oddílů. Proto jsme se v druhé půli volebního období velmi intenzivně věnovali setkávacím
(motivačním) akcím a také akcím vzdělávacím. Ty snad pomohou získat další nové kvalitní vedoucí
a s jejich pomocí bude možné získávat i více nováčků do našich oddílů.
Promítneme-li pak surová čísla počtu registrovaných členů v Libereckém kraji v jednotlivých
letech (čistě řádně registrované členy, ale také všechny členy včetně hostujících a čestných členů
Junáka), získáme níže uvedený graf. Věřím, že se však podařilo tento nepříjemný klesající trend
v průběhu roku 2010 zastavit a na konci ledna 2011 budeme moci konstatovat, že máme alespoň
stejně členů jako v roce 2010. Stejně jako se tomu stalo v loňském roce v celorepublikovém měřítku
(poprvé po dlouhotrvajícím neustálém úbytku členů v Junáku).

2250
2200
2150
2100

pouze řádní členové

2050

včetně čestných a hostujících
členů

2000
1950
1900
rok 2008

rok 2009

rok 2010

5. Hospodaření kraje
Každý rok krajská rada schvalovala rozpočet junáckého kraje na daný rok a v případě potřeby
docházelo v průběhu roku i k jeho aktualizaci. Tento rozpočet byl připravován předsedou KRJ a
hospodářskou kraje ve spolupráci s týmem zpravodajů. V průběhu celého volebního období se kraj
řídil takto schválenými rozpočty a hospodařil zodpovědně. Rozpočty vždy vycházely z dlouhodobého
i následných ročních plánů činnosti junáckého kraje, které jsou radou schvalovány a zveřejňovány na
webu krajské rady.

5.1. Finanční prostředky kraje
O tom, že kraj funguje hospodárně, svědčí i fakt, že kraj byl přebírán v roce 2008 s finančními
prostředky ve výši cca 54 tisíc Kč a na počátku roku 2011 bude předáván s částkou přibližně 340 tisíc
Kč (jde o odhad; účetnictví roku 2010 zatím není zcela uzavřeno). Jde-li o chatu Seleška, která má své
finance vedeny odděleně od ostatních aktivit kraje, pak jsme chatu přebírali na počátku roku 2009
s finančními prostředky přibližně 60 tisíc Kč a na počátku roku 2011 jde o částku již 110 tisíc Kč.
V obou případech je nutné se na zvyšující se zůstatky dívat tak, že se snažíme vytvořit
dostatečnou rezervu pro případ nepředvídatelných událostí (jako byly například povodně 2010, kdy
kraj díky rezervě mohl okamžitě přidělit mimořádnou účelově nevázanou dotaci nejvíce postiženému
středisku Hrádek nad Nisou). Taktéž si je nutné uvědomit, že více jak polovina středisek je podřízena
přímo kraji a tato střediska mají nemalý majetek včetně několika základen a tábořišť. Tedy majetek,
který by bylo v případě potíží středisek nutné krajem alespoň částečně krýt. U Selešky jsme se pak
snažili postupně začít tvořit rezervu, která poslouží jako vlastní zdroje pro plánovanou komplexní
rekonstrukci chaty.
Finanční rezerva kraje je tvořena vlastními prostředky získanými z členských odvodů na kraj
a externími zdroji, které získáváme na podporu naší činnosti ze soukromého sektoru. Pokud jde
o členské příspěvky, tak ty byly postupně, s ohledem na snahu o zajištění co nejaktivnějšího kraje,
zvýšeny z původních 25,-Kč na každého člena na současných 40,-Kč na člena. Věřím, že se však tyto

vlastní prostředky výrazně více jednotkám vracejí. A to vracejí v rozdělených dotacích, grantech
našeho junáckého kraje, stejně tak v přínosu akcí, které jsou krajem pořádány a ve službách, které
jsme po celé období jednotkám poskytovali.

5.2. Rozdělované dotace
V první části volebního období krajská rada připravila a schválila úplně novou dotační vyhlášku,
která zcela změnila zaběhlé rozdělování dotací podřízeným střediskům a okresům. Zavedli jsme
systém rozdělování základu dotace přepočítávaný v poměru 3:2:1 dle věku registrovaných členů. Tím
se snažíme maximálně podpořit získávání a udržení mladších členů (do věku 18 let) v oddílech.
Nadstavbu dotace jsme pak rozdělovali podle zjednodušených ústředních kritérií, která zahrnují
pouze ta kritéria, která vnímáme jako opravdu přínosná pro rozvoj našich jednotek. Náš princip
rozdělování dotace v poměru s vahami dle věku členů se v roce 2010 stal vzorem i ústředí Junáka (pro
přidělení provozní dotace krajům).
Kromě dotace na běžný provoz oddílů a středisek měl kraj vyčleněné finanční prostředky na
podporu výjezdů na vzdělávací akce. Také z vlastních zdrojů rozděluje každoročně alespoň v jednom
kole granty na podporu projektů a akcí jednotek v Libereckém kraji. Kraj navíc velmi intenzivně čerpal
na všechny své vzdělávací akce speciální dotace, ze kterých pak pořádání akcí spolufinancoval.
5.2.1. Přehledová tabulka
Následující tabulka zahrnuje nejzajímavější částky, které junácký kraj vydal či přijal. Nejde však
o úplný obraz hospodaření kraje, ale pouze o určitý výsek. Stejně tak je potřeba si uvědomit, že
hospodaření roku 2010 dosud není úplně uzavřeno a proto nejde o zcela konečné částky.
Rok 2008
(v tisících Kč)

Rok 2009
(v tisících Kč)

Rok 2010
(v tisících Kč)

829

663

574

67

17*

17*

0

4

8

---

---

17

---

---

25

5

92

98

33
0,03

33
0,04

33
0,04

80

108

91

17

15

22

Provozní dotace MŠMT
(zaslaná jednotkám)
Granty na podporu NOJ
Podpora vzdělávání
činovníků
Motivační dotace
pro NOJ
Mimořádná dotace
(povodně)
Provozní dotace MŠMT
(ponechaná kraji)
Výdaje na mzdy
Členský odvod pro kraj
Sponzoři a prostředky
získané navíc
Dotace na vzdělávací
akce kraje
* o větší částku nebylo jednotkami žádáno

6. Poděkování
Přestože až na konci tohoto textu, tak především bych chtěl poděkovat!

Tedy poděkovat členům krajské rady za jejich konstruktivní a dlouhodobou práci. Všem členům
zpravodajského týmu i našemu krajánkovi za energii, se kterou stále pro kraj pracují a posouvají jej
kupředu. A to samozřejmě i těm zpravodajům, kteří svou práci v kraji mohli dělat jen po omezenou
dobu. Všem vedoucím a činovníkům pomáhajícím v oddílech a střediscích, že věnují téměř veškerý
svůj volný čas skautingu a dětem, odvádějí opravdu skvělou práci, které si velmi vážím. A nakonec
bych rád poděkoval br. Janu Berkimu – Hubertovi nejen za ty tři roky, kdy mi pomáhal při vedení
Libereckého kraje, vždy dokázal najít nějaký nový a jiný pohled na věc, vždy konstruktivně posouval
připravované návrhy k úspěšným podobám, ale i za ty roky před tím, kdy náš kraj zastupoval
v Náčelnictvu Junáka!
Ještě jednou velké dík všem za podporu, odvedenou práci a nápady, které náš kraj posouvaly
kupředu! Díky!

