
KMENOVÁ PORADA 
Za dveřmi je rok 2019, rok kdy 

proběhnou Valné hromady a 

sněmy na všech úrovních řídící 

sítě Kmene dospělých. A tak 

jsme se o víkendu 12. – 14. 10. 

sešli v Kolíně na kmenové po-

radě, abychom se poradili o dů-

ležitých organizačních záležitos-

tech. A nejen o nich. Protože náš 

olomoucký krajský legát zrovna 

nepracuje tak, jak to slíbil na 

Krajském sněmu KD v r. 2016, 

byl jsem v Kolíně také. Celé této 

akci byla věnována mimořádná pozornost našeho 

náčelnictva, hlavně br. Janova – Neshvilla, který 

nám rozesílal pozvánky, program a nakonec i text 

nazvaný „Mobilizace“, protože se jaksi přihlásilo 

málo účastníků. Bylo nám totiž avizováno, že 

kapacita ubytování a stravování ve Střední odborné 

škole informatiky a spojů je 60 – 70 míst. Což by 

nestačilo pro cca 100 funkcionářů KD, kteří by na 

KP z titulu své funkce měli být. Hrubý odhad: 

okresní legáti, krajští legáti + zástupci a Rady ná-

čelnictva KD. Nakonec nás přijelo kolem 30 a to 

není moc dobrá vizitka pro nás, kteří chceme 

ukázat, že náš kmen patří do Junáka. A že má co 

nabídnout jak těm starším, kteří již nepracují u 

oddílů. I těm mladším, kteří právě končí věk roveringu. A to bylo i jedním z témat, které jsme na KP 

diskutovali: „Je činnost KD skutečně programem pro všechny kluby a členy?“  

A takových témat bylo víc. V sobotu dopoledne se nekonaly obvyklé „kouty“, 

protože jak jsem uvedl, bylo nás málo. Diskutovalo se o novém časopise, 

nástupce Magose. Dále ses. Želva přednesla zprávu o hospodaření a též se 

debatovalo o kalendáři akcí na rok 2019. Tady se projevila neúčast některých 

krajských legátů, protože bude složité dostat do krajů důležité pokyny. Po obědě 

byla tradiční prohlídka hostitelského místa, města Kolína, města se zajímavou 

architekturou. Položili jsme též věnec k pa-

mětní desce na B. Voleka, který byl jako 

čtyřiadvacetiletý popraven komunisty v roce 

1952.  V sobotu odpoledne za námi přijela i nová zpravodajka ÚJ pro 

dospělé ses. Jana Jirasová-Prcek. Očekávala zaplněnou jídelnu a zatím nás 

tam byla jen třetina. Hlavním bodem večerního bloku byla diskuze o 

přípravě 11. Kmenového sněmu v říjnu 2019. K pořádání se přihlásili 

bratři a sestry ze Šumperku a Žďáru n.S. 

Bude z čeho vybírat. Dále se zhodnotilo 

letošní 5. Jamboree v Miletíně a projednaly 

se další možné varianty jeho uspořádání 

v roce 2020. Zhodnotil se OS tábor Pařez a 

vyslechli jsme dvě zprávy: z konference 

SRSE ISGF v Poznani a z 22. Trojsetkání 

OS na Slovensku. Bratr Neshville nám pak promítl fotografie z těchto akcí. 

V neděli ráno nakonec proběhlo i závěrečné vyhodnocení Kmenové porady, důležitého „oldskautského fóra 

s tržištěm nápadů a bouří myšlenek“, jak si náčelnictvo předsevzalo.  

                                                                                        Frič Jaroslav - Norek 


