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========================================================================================================= 
 

Ojedinělá aktuální příležitost k získání kvalifikace 
pro vedení klubů dospělých: Kurz VZOS v Hradci Králové!   

V rámci spolku Junák – český skaut je Kmen dospělých specifickým generačním  

a programovým společenstvím s vlastní řídící strukturou. V návaznosti na mezinárodní 

hnutí se opírá o členství v samostatné světové skautské organizaci pro dospělé –  ISGF.  
Vnitřní předpisy Junáka ovšem v mnohém 

určují pravidla pro činnost našich 

základních kmenových jednotek – klubů 

dospělých (OS) v obdobném režimu, jaký 

je obecně platný pro všechny výchovné 

jednotky (oddíly). Je tomu tak i v případě 

potřebné kvalifikace pro vedení 

oldskautských klubů. 

Nová forma vzdělávání 
v Kmeni dospělých: 

KURZ VZOS 
Hradec Králové 

11. – 13. listopadu 2016 

Podle 

Organizačního 

řádu (OŘ), 

článek 1.3, 

odst. 10, je 

klub 

dospělých 

výchovnou 

jednotkou. 

Pomineme-li poněkud zavádějící a dosti 

rozporuplné označení „výchovná 

jednotka“ pro klubové společenství 

dospělých (!), a budeme-li se držet pouze 

litery ustanovení zmíněného řádu, pak 

z něho v článku 3.16, odst. 107 vyplývá, že 

v čele výchovné jednotky musí stát 

činovník s příslušnou kvalifikací.



Možnost výjimky pro vedení oddílu 

činovníkem, který nemá odpovídající 

kvalifikaci – zpravidla časově omezené na 

dobu jednoho kalendářního roku – 

popisuje odst. 108 OŘ.  

Podle platného vnitřního práva Junáka je 

obecně pro vedení oddílu potřebné složení 

vůdcovské zkoušky (VZ), jak to určuje Řád 

pro vzdělávání činovníků a činovnic 

(ŘVČČ). Zde v čl. 5.2 je rovněž uvedeno, že 

„vůdcovská zkouška poskytuje kvalifikaci k 

samostatnému vedení oddílu nebo tábora 

a je kvalifikačním předpokladem pro výkon 

některých dalších funkcí v Junáku –  

v souladu s ustanoveními příslušných 

řádů… Vůdcovská zkouška je postačující 

kvalifikací pro vedení klubu dospělých.“  

Zároveň ovšem ŘVČČ specifikuje jisté 

zvláštní postavení klubů dospělých (čl. 

4a.2) v tom, že pro vedení klubů dospělých 

je postačující kvalifikací i jen „čekatelská 

zkouška ve spojení se zvláštním kurzem pro 

vedení klubu dospělých.“  

Přes toto změkčující ustanovení řádu 

zůstává pro zájemce o příslušnou 

oldskautskou kvalifikaci podmínka 

absolvování dvou samostatných 

vzdělávacích akcí – čekatelské zkoušky  

a specializovaného kurzu. Vůči tomu se 

dlouhodobě vymezovala řada činovníků  

i klubů. Po sérii jednání na úrovni NKD 

s organizačním zpravodajem a 

zpravodajkou pro vzdělávání a dospělé  

VRJ došlo ke shodě, že v KD bude 

realizován pilotní kurz, který spojí do 

jediné vzdělávací akce obě dosavadní  

(a stále platná!) kvalifikační kritéria. 

Tak se zrodil projekt nové formy 

vzdělávání v Kmeni dospělých – zkoušky 

pro vedení klubu dospělých (VZOS). 

Bohužel, dlouhodobě připravovaná akce, 

která se měla premiérově uskutečnit 

v polovině letošního května v Praze, 

musela být nedlouho před zvednutím 

opony pilotního kurzu pro malý počet 

přihlášených zájemců zrušena! Přitom 

každoročně v rámci registrace požaduje 

řada klubů výjimku pro absenci 

požadované kvalifikace oldskautských 

vedoucích…  

No, dobrá, pro jedenkrát se ze zrušení 

kurzu nestřílí… zaznělo při hodnocení 

situace na jarním zasedání NKD. 

Operativně byl určen nový termín 

v polovině listopadu – jen místo se 

změnilo: z Prahy se kurz přesouvá do 

Hradce Králové, do klubovny skautského 

střediska K. Šimka, Sokolovská 79/1 na 

Pražském předměstí. 
 

Přihlášky „last moment“ 
(na poslední chvíli!): 

alena_nekolova@email.cz 
tel.: 728 548 246 

 



Ale ejhle, situace se opakuje! 

Ještě se ani v době uzávěrky přihlášek 

nenaplnil potřebný počet dvanácti 

frekventantů kurzu, a už se začal omlouvat 

z neúčasti jeden za druhým! K poslednímu 

dni října zbyla jen hrstka „věrných“, které 

ovšem lze spočítat na prstech jedné ruky! 

Opravdu se ani napodruhé nepodaří VZOS 

naplnit? Zůstane kurz, který by měl být 

startem nové formy vzdělávání činovníků 

v Kmeni dospělých, jen na papíře?! 

Mobilizujme možné zájemce v klubech! 

Termín přihlášek „na poslední chvíli“ se 

prodlužuje do neděle 6. listopadu 2016!  



Připoj se k mezinárodnímu charitativnímu projektu 

boje proti mužským nádorovým onemocněním!  
V den, kdy se k většině abonentů Postilionu dostává prostřednictvím elektronické pošty 

toto vydání oldskautského e-zinu, bude list kalendáře ukazovat 1. listopad 2016. A právě 

v tento ten startuje další ročník mezinárodního charitativně-osvětového projektu 

Movember. 

Ti, kteří jste o této „charitě s knírem“ 

dosud neslyšeli, tedy vězte, že Movember 

je celosvětově rozšířené hnutí boje proti 

zhoubným nádorovým onemocněním 

mužské populace – zejména rakovině 

prostaty a varlat.  

Symbolem Movembru je charakteristická 

ozdoba mužské tváře – knír. Ten si účastníci 

nechávají narůst v průběhu listopadu. 

Právě spojením částí anglických slov 

moustache (knír) a november (listopad) 

vznikl název tohoto hnutí.  

 

MOVEMBER SE SKAUTSKYMI OSOBNOSTMI 

Od roku 2003 vytvořili dárci z půl stovky 

zemí svými příspěvky fond 13 miliard (!) 

korun, z něhož je hrazena léčba pacientů  

i farmaceutický výzkum. Účastníci z ČR 

přispěli na toto konto více než čtyřmi 

miliony korun.  

K „charitě s knírem“ se připojují rovněž 

oldskauti z ČR jak individuálně, tak i 

vlastními aktivitami. Poprvé v roce 2014, 

kdy v rámci projektu Akademie Jaroslava 

Foglara odstartovali happening Movember 

s Rychlými šípy. Téměř padesát oldskautů 

a dalších účastníků akce se stylizovalo do 

podoby komiksové postavičky Rychlonožky 

s nalepeným knírem po prohrané sázce. Na 

konto Movembru přispěli více než sedmi 

tisíci korunami.  

Vloni se zrodila další aktivita – Movember 

se skautskými osobnostmi. Desítka 

zúčastněných se inspirovala knírem 

zakladatele světového skautingu Roberta 

Baden-Powella a společně přispěli na boj 

s rakovinou třemi tisíci korunami. Letos, 

kdy si připomínáme 140. výročí narození 

náčelníka-zakladatele českého skautingu, 

se čestným kapitánem oldskautského týmu 

stává právě Antonín Benjamin Svojsík.  



 

Jak se připojit k týmu Movember se skautskými osobnostmi a přispět na charitu?  

* Od 1. 11. 2016 si nechat růst a pěstovat 

knír až do konce měsíce – 30. listopadu! 

* Přihlásit se do týmu Movember se 

skautskými osobnostmi zasláním přihlášky 

na e-mail: oldskauting@email.cz. 

* Zkontaktovat se s koordinátorem týmu 

prostřednictvím uvedeného e-mailu, nebo 

telefonicky (602 686 725) a domluvit 

aktivní účast v projektu Movember: 

způsob komunikace s týmem, výši 

finančního příspěvku (základní týmový 

vklad je 150 Kč), formu převodu peněz na 

mezinárodní charitativní konto atd.  

 * Prostřednictvím kapitána získají členové 

týmu speciální odznak Buď jako Svojsík! 

Odznak nelze získat jiným způsobem! 

* Na konci listopadu pořídit fotografii 

svého měsíčního „kníračení“. Snímek poté 

zaslat na kontaktní e-mailovou adresu, 

nebo jako klasické foto na adresu: 

Slavomil Janov, Kubelíkova 1150/48,  

130 00 Praha 3 – Žižkov.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V loňském roce byl čestným kapitánem skautského týmu Robert Baden-Powell. Desítka 

oldskautů a jejich přátel se pokusila stylizovat svým knírem do podoby Bí-Pí. Jak se to 

některým povedlo, je patrné z galerie skautských kníračů… 

 

mailto:oldskauting@email.cz


 

 

 

 

 

 

 
 

Vzpomínka na letní 4. Národní oldskautské jamboree 
Je to už bezmála půl roku, co si na čtvrt tisícovky účastníků 4. NOSJ v Miletíně podalo 

levice a rozjeli se do svých domovů. Přesto vzpomínky na tuto krásnou akci nevybledly…  

Bylo to opět jamboree sbírky na další tlapku asistenčního psa. 

Ten na obrázku s oldskautským šátkem – ač nebyl přímo psem 

asistenčním – se stal sympatickým maskotem sbírky, když do 

Miletína přijel jako „čtyřnohý člen“ pražského 145. klubu OS.  

Bylo to rovněž jamboree rukodělných prací dovezených na 

výstavku, či už přímo předváděných: Jiří Klaban – Kyb 

například demonstroval výrobu zážitkového šátku, 

kutnohorská ORJ zapůjčila lis na výrobu butonů, který si mohl kdokoliv sám vyrobit…  

Bylo to také jamboree s vzácným hostem (ale také jedním z nás!), který usedl do křesla 

uprostřed kruhu vděčných posluchačů – emeritního biskupa Františka Radkovského.  

Ale hlavně: Bylo to – už počtvrté – jamboree báječných a nezapomenutelných skautských 

setkání a přátelství! Proto vždy stojí za to do Miletína přijet znovu.  

 

    

 



 

    

    

    

    

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě fotoreportáže Ladislava Marka jsou další autorovy kolekce snímků na internetovém portálu Rajče: 

http://lada-kh.rajce.net/4_nosj_2016_patek; http://lada-kh.rajce.net/4nosj_sobota; 

http://lada-kh.rajce.net/4nosj_nastup; http://lada-kh.rajce.net/4nosj_defile_na_namesti; 

http://lada-kh.rajce.net/4nosj_skupinky; http://lada-kh.rajce.net/4nosj_polni_mse; 

http://lada-kh.rajce.net/4nosj_nedele. 

Další fotografie od Jitky Vostatkové: http://skautios37.rajce.idnes.cz/skauti_z_Ledce_na_4.jamboree_OS 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Flada%2Dkh%2Erajce%2Enet%2F4%5Fnosj%5F2016%5Fpatek
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Flada%2Dkh%2Erajce%2Enet%2F4nosj%5Fsobota
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Flada%2Dkh%2Erajce%2Enet%2F4nosj%5Fnastup
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Flada%2Dkh%2Erajce%2Enet%2F4nosj%5Fdefile%5Fna%5Fnamesti
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Flada%2Dkh%2Erajce%2Enet%2F4nosj%5Fskupinky
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Flada%2Dkh%2Erajce%2Enet%2F4nosj%5Fpolni%5Fmse
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Flada%2Dkh%2Erajce%2Enet%2F4nosj%5Fnedele
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fskautios37%2Erajce%2Eidnes%2Ecz%2Fskauti%5Fz%5FLedce%5Fna%5F4%2Ejamboree%5FOS


Jedním z nejvýznamnějších svátků 

Mezinárodního společenství dospělých skautů je 

25. říjen 

 
Jak jste si tento památný den založení ISGF (1953) 

připomněli letos ve svém klubu? 

Podělte se o zážitky ze svátečních chvil…  
 

oldskauting@email.cz 


