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6. kmenový sněm  
konaný v Kutné Hoře  ve dnech 22. až 24. 10. 2004 

Text přílohy popisuje průběh průběhu sněmu a obsahuje výběr 
nejdůležitějších zestručněných zpráv, v žádném případě nenahrazuje 

oficiální zápis průběhu sněmu. 

 

 
Sešlo se přes 100 delegátů ze všech krajů. Před zasedáním se sešli nositelé Zlaté syringy, aby projednali 
současný stav a zároveň potvrdili současného seniora, br. Dr. Miroslava Moravce – Kudlu, a jeho dva 
zástupce, ses. Vlastu Páleníkovou a br. Jaroslava Chládka – Cardu. Následovalo závěrečné zasedání 
odstupujícího náčelnictva.  

Zasedání 
Probíhalo ve vyzdobené jídelně odborného učiliště. V místnosti probíhalo i stravování účastníků a 
všechny ostatní aktivity. Ubytování účastníků bylo zajištěno ve stejné budově. Jednání probíhalo 
v příznivé pohodě, časově i věcně bezproblémově. Všechny povinné úkony podle volebního řádu byly 
beze zbytku splněny.   

Pásmo  skupiny Marion 
Br. Alfred Strejček, Jan Matěj Rak a Monika Žáková přednesli účastníkům hodinové pásmo textů a písní 
nazvané „Píseň ztraceného ráje“ o životě Jaroslava Foglara – Jestřába volně upravena podle knihy „Hoši 
od Bobří řeky“. Pásmo se velmi líbilo.  

Předsněmová rozprava 
Příspěvků do vyhlášené předsněmové diskuse nedošlo mnoho. Jednotlivé příspěvky byly zpracovány 
spíše formou dopisů nerespektující dotazovaná témata, obsahovaly spíše hodnocení činnosti kmene, bez 
pokusu o výrazného vymezení problémů. Zpravidla vedle upozornění na některé nedostatky byly i 
projevy spokojenosti. Br. Žáček proto vyhledal z příspěvků opakované náměty, výraznější původní 
témata, neřešené problémy a dotazy.  

V hlavních příspěvcích byly  � Obavy ze stále se snižujícího počtu členů v klubech i počtu klubů a 
nespokojenost s juniorizací kmene � Ve kmenové knize jsou uvedeny některé kluby dvojmo, rozdílný 
údaj je pouze osoba vůdce klubu � Vyslovena určitá nespokojenost s distribucí Kmenových novin 
objevily se návrhy na distribuci přes okresní zpravodaje, nebo společně s ostatním skautským tiskem 
přímo do středisek � Individuální čestné členství v klubu, není definováno  ve statutu kmene OS (Stanovy 
hl. 4, čl. 11) � Mimo organizační strukturu Junáka stojí čestná jednotka Junka – Svojsíkův oddíl � Pro 
aktualizaci Stanov Junáka připravit vhodný stručný text o postavení kmene ve hnutí. 

Trvalé a neřešené problémy  � Problémy s nošením kroje � Obavy z „povinnosti“ skládání vůdcovských 
zkoušek (u starších tradičních vůdců klubů) � Trvalým problémem je dobrá a nenásilná propagace Junáka 
� Nepadly obligátní dotazy na „neudělení“ medaile. 

Dotazy  � Jaký je stav rodinného a vícegeneračního skautingu? � Bude nadále součástí NOS historická 
komise? � Jak hodnotí vedení Junáka vyhlášenou Strategii do roku 2005, nebo nereaguje? � Je již 
zažehnána nedávná snaha o „osamostatnění“ kmene od Junáka ? 

Rozprava pléna se omezila na verbální rozebírání předložených příspěvků. Nepřinesla žádné další 
příspěvky.  

Sněmové zasedání 
Sněmové zasedání bylo zahájeno zazpíváním hymny, přivítáním účastníků a hostů. Vyhlášením termínu 
pro podávání pilných návrhů. Proběhly volby mandátní, volební a návrhové komise. Sněm pozdravili 
starosta města Kutná Hora pan Ivo Šalátek, náčelník Junáka br. Prančl – Waby, zástupce ORJ br. Jan 
Vančura, Jan Kukral za hostitelské středisko a br. Radovský, duchovní rádce náčelnictva. Sněm přišel 
pozdravit krátkým vystoupením pěvecký sbor kolínských oldskautů. Byl přečten dopis vůdkyně 
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Svojsíkova oddílu ses. Hany Bouzkové. Bylo vzpomenuto několika bratří a sester, kteří navždy opustili 
řady Junáka. Byly tlumočeny pozdravy od maďarských německých, polských, rakouských a slovenských 
oldskautů. Odstupující náčelník kmene přednesl zprávu o činnosti náčelnictva a kmene. Podány byly i 
stručné zprávy zpravodajů náčelnictva. Dopolední zasedání bylo ukončeno zprávou mandátní komise pro 
sobotní jednání.   
Prohlídka města 
Po obědě byl uskutečněna prohlídka města, při které nás doprovázeli průvodci z hostitelského střediska.   

Představení kandidátů 
V rámci pilných návrhů nedošlo k doplnění kandidátky. Po zprávě kandidátní komise proběhlo 
představení kandidátů, proběhlo bez výhrad ze strany k jednotlivým kandidátům. V některých případech 
došlo k dotazům na formální doplnění přednesených charakteristik.  

Volby náčelnictva 
Před vlastní volbou nového náčelnictva byla podána zpráva mandátní komise. Volby proběhly podle 
schváleného volebního řádu postupně v šesti volbách v určeném pořadí náčelník, místonáčelní, 
místonáčelník, volení zpravodajové.  V době voleb bylo celkem 98 voličů. � 1. volba náčelníka Köhler 
75, Plchot 23  � 2. volba místonáčelní Kaprálková 85, Růžičková 12 (nehlasoval 1, zdržel se 1)  � 3. volba 
místonáčelník  Stránský 67, Plchot 30  (1)  � 4. volba zahraniční zpravodaj  Adamec 95  (3)  � 5. volba 
výchovný zpravodaj Fišera 52, Růžičková 37 (7)  � 6. volba tiskový zpravodaj Žáček 80 (15). Z výsledků 
v jednotlivých volbách vyplývá, že nebyl vždy plný počet voličů v sále.  

Slib zvolených členů náčelnictva  
Sestry a bratři,  na další volební obdobi dnes přejímáte vedení kmene oldskautů, a tím i odpovědnost za 
plnění všech stanovených úkolů a cílů. Žádám vás, abyste jednotlivě do rukou nejvyšších představitelů 
Junáka, svazu skautů a skautek ČR, a kmene OS potvrdili své odhodlání řádně a čestně vykonávat funkce, 
do nichž jste byli dne 23. října 2004 sněmem OS v Kutné Hoře zvoleni. 

Náměty ze sněmové rozpravy 
V rozpravě pléna byl velmi usilovně projednáván problém, s formálním rozporem mezi způsobem psaní 
názvu JUNÁK a Junák ve Stanovách a na  razítkách, problém bude předložen ústředí dále bylo navrženo, 
aby kmen si vytvořil webovou  stránku. Také se mluvilo o klubech.  

Absolutorium odstupujícího náčelnictva  
Odstupujícímu náčelnictvu bylo uděleno absolutorium. Bylo poděkováno všem, kteří se zasloužili o 
hladkou organizaci sněmu. Byly předány děkovné diplomy a repliky pražských grošů, které 
představovaly ve své době silnou měnu v zemích Koruny české.    

Závěrem  
Nové náčelnictvo na svém prvém zasedání (5.11.) pojedná, mimo jiné, své uspořádání a bude jmenovat 
další zpravodaje a členy náčelnictva, kteří nemusí být voleni (např. organizační zpravodaj, hospodář, 
tajemník, duchovní rádce, a přijme zástupce SO, historické komise apod.  
Loučení se neobešlo bez nekonečného fotografování a jak je zvykem také podepisování pamětních lístků.  

 
Náměty do předsněmové diskuse 6. kmenového sněmu 

Příspěvků do vyhlášené předsněmové diskuse nedošlo mnoho. Jednotlivé příspěvky byly zpracovány 
spíše formou dopisů nerespektující dotazovaná témata, obsahujících spíše hodnocení činnosti kmene, bez 
pokusu o výrazné vymezení problémů. Zpravidla vedle upozornění na některé nedostatky byly i projevy 
spokojenosti. Pokusil jsem se z příspěvků vyhledat více opakované náměty, nebo naopak výraznější 
původní témata. Zbytek příspěvků měl formu připomenutí neřešených problémů nebo dotazů, případně 
jakýchsi ozvěn na předsněmovou diskusi Valného sněmu. 

Hlavní příspěvky  � Obavy ze stále se snižujícího počtu členů v klubech i počtu klubů a nespokojenost 
s juniorizací kmene � Ve kmenové knize jsou uvedeny některé kluby dvojmo, rozdílný údaj je pouze 
osoba vůdce klubu � Vyslovena určitá nespokojenost s distribucí Kmenových novin. Objevily se návrhy 
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na distribuci přes okresní zpravodaje, nebo společně s ostatním skautským tiskem přímo do středisek 
� Individuální čestné členství v klubu, není definováno  ve statutu kmene OS (Stanovy hl. 4, čl. 11) 
� Mimo organizační strukturu Junáka stojí čestná jednotka Junáka – Svojsíkův oddíl � Pro aktualizaci 
Stanov Junáka připravit vhodný stručný text o postavení kmene ve hnutí.  

Trvalé a neřešené problémy:  � Problémy s nošením kroje � Obavy z „povinnosti“ skládání 
vůdcovských zkoušek (u starších tradičních vůdců klubů) � Trvalým problémem je dobrá a nenásilná 
propagace Junáka � Nepadly obligátní dotazy na „neudělení“ medaile.  

Dotazy  � Jaký je stav rodinného a vícegeneračního skautingu? � Bude nadále součástí NOS historická 
komise? � Jak hodnotí vedení Junáka vyhlášenou Strategii do roku 2005, nebo nereaguje? � Je již 
zažehnána nedávná snaha o „osamostatnění“ kmene od Junáka ? 

Ozvěny ze sledování předsněmové diskuse pro  XI. valný sněm 
Nesouhlas s otázkou: „Je lepší skauting pro více dětí“ nebo „horší skauting pro méně dětí“ ?  

Návrh programového prohlášení kandidátů NOS 
Předseda kandidátní komise, dnes již zesnulý bratr Pavel Petrů – Akéla, vyzval všechny kandidáty, kteří 
v řádném termínu předložili kandidátní  komisi svoje kandidátky, k vzájemnému  setkání v srpnu 2004. 
Smyslem tohoto setkání byla vzájemná konfrontace představ o činnosti budoucího náčelnictva a 
zformování „Programového prohlášení“. Pracovní schůzky se zúčastnili: Jan Adamec-Tarzan, Ivo 
Fišera–Rony, Jiří Klikoš-Číňan, Vladimír Köhler-Mika, Vladimír Stránský-Sása a Jiří Žáček-Gog. 

Návrh vycházel z motta: „Skauting je jen jeden“ – proto jsme a chceme nadále být spolu s mladou 
generací skautů v naší společné organizaci „Junák – svaz  skautů a skautek  ČR.“ 

Úloha kmene OS pro příští období 
Služba pomoc skautskému hnutí, Junáku, podle jeho potřeb, zejména � pomáhat při práci s mládeží: 
� organizačně – činovníci středisek, VOJ � právní a technická pomoc � při výchovné činnosti, lektoři, 
instruktoři, členové komisí � skautský tisk, publikace o skautingu, příručky � místní veřejné i ryze 
skautské akce  � pomáhat vytvářet veřejné mínění o Junáku a skautském hnutí � věnovat se  zachování 
kronik, listin i ostatních artefaktů ve střediscích  � organizovat „Skautskou paměť“ ve spolupráci 
s ostatními odbornými institucemi Junáka � vytvořit síť kvalifikovaných dobrovolníků. 
Spolupráce všech tří kmenů Junáka i jednotlivých činovníků na všech úrovních: � bližší kontakty a 
zlepšení komunikace � organizační a legislativní vyjádření vzájemných vztahů � spolupráce na poli 
mezinárodních vztahů � vytváření podmínek pro přechod do vyšších  věkových  skupin Junáka. 
Životní styl  Motto: „Skauting – životní styl dospělých“ � Skautská výchova nemůže končit dosažením 
věku dospělosti, její působení musí provázet každého z nás po celý život a společně musíme působit i na 
celou ostatní společnost. Proto zejména musíme a chceme: � spoluvytvářet podmínky pro skauting všech 
kategorií dospělých v rámci Junáka; moderní variabilní metody při zachování výchovných cílů � spolu 
s propagací celospolečenských cílů skautingu dospělých na veřejnosti zvýrazňovat i nezastupitelnou 
úlohu skautské výchovy mládeže � vydávat nadále Kmenové noviny jako informační a zájmový tisk pro 
dospělé � zvýrazňovat skautské ideje při mezinárodních stycích. dospělých. 
 

Slovo duchovního rádce Mons. Františka Radkovského, biskupa plzeňského 

Milé sestry a milí bratři, nevím, jak vám, ale mně často vstupuje do duše neklid a 
smutek, když se rozhlížím kolem sebe a uvědomuji si, kam se naše společnost, 
případně celá Evropa, posouvá. Říkám si, že takhle jsme si naši společnost po 
pádu komunizmu nepředstavovali. Základ společnosti, rodiny, se rozpadají a tomu 
nejcennějšímu, co společnost má, totiž dětem, společnost připravuje velmi složité 
a nesnadné podmínky k přípravě na život. Nejenže musejí se svými rodiči prožívat 
krize jejich vztahů, což je často velmi kruté, ale jsou objektem nejrůznějšího 
lákání těch, kteří na nich chtějí vydělat prostřednictvím drog. sexu a násilí v 
mediích a počítačových hrách a dalšími podrazy. Vyprovokovaná snaha po 

prvotřídním značkovém zboží jako znamení uplatnění a uznání mezi spolužáky a kamarády přispívá k 
tomu, že mít děti je nesmírně nákladná záležitost a je to současně jeden z důvodů, proč máme tak zoufale 
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nízkou porodnost a rychle vymíráme. Děti si navíc nezvyknou na skromnost a odříkání a jsou tak velmi 
špatně vybaveny do života, který se s nimi určitě nebude mazlit.   

Etická výchova jako samostatný předmět neexistuje a navíc škola stále víc rezignuje na výchovu a chce 
pouze vzdělávat, místo aby spolu s rodiči nesla odpovědnost i za výchovu. Židovsko-křesťanské zásady 
pro dobré vztahy k sobě, k druhým i k Bohu, vyjádřené v Desateru a v Ježíšově přikázání vzájemné lásky, 
které jsou nejen moudrým základem povinností, ale též práv a svobod člověka. jsou považovány za 
překonané a děti ve většině nemají šanci být jimi formovány. Děti a mládež místo toho přebírají vzory 
chování filmových hrdinů a šoubyznysových hvězd a také různých aktérů skandálů, o nichž nám denně 
podávají zprávu media (o pozitivním jednání se většinou moc nedovíme, to není mediálně zajímavé a 
přitažlivé). A tak jsme stále víc svědky smutných příběhů nezletilých vrahů a násilníků. Paradoxně sc řeší 
pouze otázka jejich trestů, a nikoliv výchovy a prevence. A mohl bych pokračovat dále. Ne, opravdu 
nechci ani strašit, ani naříkat. Chci jen pravdivě postihnout skutečnost a burcovat všechny kolem sebe 
k odpovědnosti. 

Naše mládí, i když jsme ho mnozí prožili již v době války či v době komunizmu, bylo nesrovnatelně 
jednodušší. Nepřítel a škůdce byl jasný a způsob, jak se ho uchránit také. To dnešní mladí zdaleka tak 
snadné nemají. Proto potřebují pomoc. Skauting jako výchovný systém dobrého životního stylu je, jak 
dobře víme, takovou konkrétní pomocí. Bohužel skautů a skautek dnes ubývá, jak je patrné z oficielních 
statistik Snažme se tomu zabránit svou pomocí a vlivem. Náš oldskautský kmen nemůže žít sám pro sebe, 
je třeba, aby úzce spolupracoval s celým Junákem a byl nápomocen svou zkušeností, schopnostmi, 
službou a vším, co je třeba a je možné. Přeji novému vedení, aby se mu tato spolupráce dařila. 

Dále považuji za důležité, aby se skauti, především příslušníci našeho kmene, více angažovali ve 
veřejném a politickém životě. Aby pomohli ozdravit naši společnost značně poznamenanou korupcí. Naše 
společnost potřebuje jasnější duchovní zaměření a morální posílení. Na tom by se měli spojit všichni lidé 
dobré vůle, skauty nevyjímaje. Kdo víc dostal, od toho se také více požaduje, řekl můj „vůdce“ Ježíš 
Kristus a platí to stále, i pro nás. S odvahou a Boží pomocí do práce! 

Biskup František Radkovský 
 

Dílčí zpráva o činnosti zahraničního zpravodaje   (Vl. Jech – Kamzík) 
(za období výkonu funkce 2001-2003) 

Od minulého sněmu až do zahájení letošního pracovního roku se zahraniční zpravodaj zúčastnil: 
� Evropské konference a středoevropské konference ISGF v Budapešti 2001 
� Setkání oldskautů PL, SK, CZ v Beskydech v r. 2002 
� Semináře o vícegeneračním skautingu v Železné Rudě (zorganizoval jej s odborem pro zahraničí a ve 

spolupráci se západočeskými OS) 
� Shromáždění ISGF a porady středoevropského výboru ISGF v Grossarlu 2002  
� Středoevropské konference v Banské Štiavnici 2003 

Ve zmíněném období zahraniční zpravodaj spolu se svým odborem � referoval o aktivitách vůči zahraničí 
na jedné LŠ OS a jedné ILŠ OS � průběžně komunikoval s tajemníkem subregionu střední Evropa 
� průběžně komunikoval s ústřední kanceláří v Bruselu (především předáváním výročních zpráv a 
statistik) � provedl se svým odborem překlad nové Ústavy ISGF do češtiny � vyhotovoval a zasílal 
německé a anglické informace pro účely výše uvedených setkání a konferencí � zasílal příspěvky do 
středoevropského magazínu (německy) a do magazínu ISGF (anglicky) � pravidelně referoval 
v Kmenových novinách � vypracoval se svým odborem 2 verse letáku o COSG (anglicky) � prováděl 
potřebnou komunikaci s ústředím Junáka � spolupracoval s náčelníkem na zpracování českého a 
německého sborníku ze semináře v Železné Rudě 2002 � v průběhu roku 2003 organizoval a vyhodnotil 
akci „Dobré skutky k 50. výročí ISGF. 

V rámci předávání funkce br. Janu Adamcovi byla činnost zahraničního zpravodaje NOS 
zdokumentována elektronicky na CD a kopii má nadále k dispozici tajemník NOS pro dokumentační 
účely; ukončení předávání proběhne po volbách nového náčelnictva Kmene OS. 
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Dílčí zpráva o činnosti zahraničního zpravodaje  ( Jan Adamec – Tarzan) 
(asistentem zahr. zpravodaje jmenován 11.9.2003,  zahr. zpravodajem jmenován, 3.4.2004) 

V Lichtenštejnsku proběhlo od 24. do 26. října roku 2003 jubilejní zasedání zástupců gild, které před 
deseti lety ustanovily středoevropský subregion ISGF. Na toto zasedání jsem jako asistent zahr. 
zpravodaje  doprovodil bratra náčelníka Ivo Slavíčka. 

Grossarl  Již 36. evropské fórum dospělých skautů a skautek se konalo ve dnech 17. až 24. ledna 
letošního roku. Fóra jsme se zúčastnili se sestrou místonáčelní Jiřinou Adeéovou.  

Mezinárodní setkání ve Vyškově proběhlo o víkendu 23. až 25. dubna za účasti delegací z Rakouska, 
Německa, Polska, Maďarska, Estonska a Švýcarska, a samozřejmě i od nás.  

Páté konference evropského regionu ISGF, která se konala ve dnech 9. až 13. června letošního roku 
v anglickém městě Canterbury, jsme se zúčastnili se sestrou Janou Skácelovou. Hostitelkou a 
organizátorkou konference byla Gilda trojlístku, která sdružuje oldskautky ve Velké Británii. 

Již 8. trojstranné česko-polsko-slovenské setkání oldskautů a oldskautek proběhlo v Malenovicích na 
úpatí Beskyd o víkendu 8. až 10. října.  

Seminář pro rakouské oldskautské činovníky, se konal (15.-17.10.) v Dolnorakouském Zeillernu.  

V příštím roce bychom se měli zúčastnit zejména 37. fóra v Grossarl (15.-22. ledna), 24. světové 
konference ISGF v norském Lillehammeru (12.-17. června) a tradičního česko-polsko-slovenského 
setkání tentokrát v Polsku. Polští oldskauti nás budou rovněž očekávat na zasedání výboru 
středoevropského subregionu v Krakově. 
 

Zpráva zpravodaje pro výchovu a vzdělávání (Vladimír Köhler – Mika) 

Sněm OS v Kroměříži v roce 2001 zvolil br. Miroslava Kubáta - Sira z České Lípy zpravodajem pro 
výchovu a vzdělávání náčelnictva kmene OS. Pro zdravotní potíže rezignoval na funkci zpravodaje a byl 
nahrazen br. Sokolem - Petrem Novotným z Chebu. 11.1. 2003 v Praze, br. Novotný rezignoval na funkci. 
17. 6. 2003 se stal tímto zpravodajem br. Vladimír Köhler - Mika z Chlumce n.C. 

Odbor uspořádal celkem 14 zasedání. Některé důležité události na úseku výchovy a vzdělávání: 

� Lesní škola OS 2002 proběhla pod vedením br. Šuly- Ing. Ludvíka v Miletíně - absolvovalo ji 24 
posluchačů. 

� Instruktorská lesní škola kmene OS se uskutečnila v letech 2002-2003 za vedení br. Šuly Ing. 
Ludvíka na turistické chatě Onen svět poblíž Příbrami,  absolvovalo ji s úspěchem 21 frekventantů. 

� 25. 11.03  byla v Turnově přijata koncepce vydávání „Příručky OS“ jako přílohy Kmenových novin, 
byla jmenována redakční rada „Příručky OS“- bratři: Kubát, Köhler, Slavíček, Žáček.  

� 9. – 11. 1. 04  Instruktáž v nymburské Tortuze absolvovalo 16 posluchačů - 6 instruktorů předalo 
informace k pořádání Kurzů pro vedení klubů OS. 

� 16. 3. 04  byla ukončena rozprava nad Předpisem pro vzdělávání činovníků OS. 

� 20. 4. 04  byl  � předložen a schválen návrh na zrušení RCV a převedení kompetencí na poradní sbory. 
� předložen a schválen návrh na ukončení LŠ OS 2004 pro nedostatek účastníků. 

� 15. 6. 04  byl s ústředím Junáka projednán: � způsob na rozvržení LŠ OS 2005 do více cyklů, s 
využitím svátků; (sníží čerpání na dva dny dovolené) � výjimečný způsob přezkoušení adeptů na první 
nositele ČinZOS zvláštní OČK (ČinZOS); ke zkoušce vyzváni absolventi, instruktoři a lektoři ILŠ OS. 

� 28. - 30. 6. 04  Kurz pro vedení klubů OS v Pařezské Lhotě. 
Díky porozumění vedení tábora se na letním táboru hradeckých OS v překrásném prostředí Prachovských 
skal uspořádal program tak, že 9 z účastníků obdrželo absolventský list. 

� 27. -29. 8. 04  Zkoušky ČinZOS v Miletíně Ve známém prostředí skautské základny proběhlo třídenní 
přezkoušení prvních adeptů  na zvláštní OČK nazývané ČinZOS. Celkem 17 účastníků složilo zkoušky. 
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Odbor pro výchovu a vzdělávání náčelnictva kmene OS, který ukončil svou činnost: 
Jiřina  Adéeová - Jikra Kolín  Tat'ána Rudolfová -Táňa Klatovy  
Tomáš Homola - Tom Olomouc  Ivana Růžičková -Květinka Nučice  
Hana Kaprálková - Hanka Kolín  Bohuslav Řehák– Kim  Polná  
Jiří Klaban - Kyb Pardubice  Ivo Slavíček - Thor K.Vary  
Miroslav Kubát - Sir Česká Lípa  Ivan Veselý – Ivan  Teplice  
Jana Kvapilová– Janka  Lhota u Příbrami Jiří Žaček - Gog Praha 

Na úseku výchovy a vzdělávání byly v souladu s předpisy Junáka vytvořeny základní legislativní a 
organizační předpoklady pro tuto další činnost ve kmeni OS. Celková koncepce umožňuje novému 
náčelnictvu pokračovat v realizaci výchovných a vzdělávacích úkolů bez dlouhého a pracného vytváření 
dalších norem.  
 

Zpráva o činnosti organizačního zpravodaje a org. odboru  (Jiří Kalenda - Georgie) 

Bratr Jiří Kalenda byl, dle řádu odboru NOS schváleném usnesením NOS č.14/11 ze dne 2.10.1999, 
jmenován do funkce organizačního zpravodaje NOS na 1. zasedání UNOS dne 21.4.2001 v Kroměříži 
usnesením UNOS č.1/3. Členy Org. ONOS se vzhledem k výkonu svých funkcí stali bratři Jaroslav 
Chládek z Hradce Králové (adresáře, skautská vyznamenání, plánování akcí NOS); Vladimír Sýkora 
z Prahy (správce Kmenové knihy); Zdeněk Beránek (zapisovatel a asistent Org. zp., distribuce zápisů). 

Plnění úkolů plynoucích z Programového prohlášení NOS ze dne 21.4.2001.  Hlavní úkoly Org. 
ONOS vyplývaly ze Statutu kmene OS a z každoroční činnosti NOS. Všech osm nosných bodů činnosti 
odboru, vyplývajících z programového prohlášení NOS ze dne 21.4.2001, se ve spolupráci s jednotlivými 
odbory NOS podařilo a nadále daří plnit. 

Přehled vydaných předpisů a spolupráce na jejich vytvoření  � Vydán Krojový předpis KOS a 
doplňky ke krojovému předpisu NOS � Org. ONOS spolupracoval na tvorbě a novelizacích Spisového a 
skartačního řádu NOS, Pracovního řádu NOS a Statutu kmene OS � Org. ONOS zpracoval následující 
pokyny a informace: � Doporučený postup pro vedení, archivaci a distribuci zápisů z jednání NOS/UNOS 
� Pracovní náplň tajemníka NOS. 

Přehled o plnění průběžných úkolů uložených NOS  � zajištění akcí NOS (Kmenové porady, zasedání 
UNOS/NOS apod. celkem 42 akcí) � zajištění zápisů z výše uvedených akcí (celkem 35 zápisů) � plnění 
úkolů běžné agendy NOS (celkem 12 úkolů). 

Nesplněné, případně nedokončené úkoly  � Nepodařilo se vybudovat účinný, operativní a hlavně levný 
informační a distribuční systém � Nedaří se včas expedovat zápisy z jednání UNOS/NOS, hlavně pro 
zdlouhavý postup při jejich schvalování. 

Přehled o další činnosti Org. ONOS  � vedení a aktualizace Kmenové knihy OS v elektronické a knižní 
podobě (br. Sýkora) � vedení kompletní agendy týkající se skautských vyznamenání (br. Chládek) 
� zhotovení dekretů a insignií vyznamenání SX a MD (br. Chládek). 

Změny v personálním obsazení odboru  Některé organizační záležitosti a hlavně potřebný styk 
s Výkonnou radou a Náčelnictvem Junáka si vyžádaly vytvoření funkce tajemníka NOS. Do této funkce 
byl usnesením NOS č.30/3 ze dne 3.4.2004 jmenován bratr Vladislav Jech. Zhodnocení činnosti 
tajemníka NOS a přínos této funkce kmeni OS má dle výše uvedeného usnesení provést 6. kmenový 
sněm. 

Závěr  Org. zpravodaj NOS by rád využil této příležitosti a z celého srdce poděkoval všem členům Org. 
ONOS za přínosnou, kvalitní a obětavou práci. Celému UNOS a krajským zpravodajům OS bez jejichž 
pochopení, spolupráce a účinné podpory by spousta úkolů zůstala nesplněna. 

 
Zpráva o činnosti tiskového zpravodaje (Jiří Žáček – Gog) 

Úvod  Nejvýznamnější činností tiskového zpravodaje je příprava a vydávání Kmenových novin, případně 
dalších materiálů. Nezanedbatelnou činností je organizování skautské paměti a publikování některých 
příspěvků do Ročenky kmene OS. 
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Kmenové noviny  od 5. kmenového sněmu v dubnu 2001 do současnosti vyšly 4 ročníky (5.-8.) tj. 
14 čísel (3, 4, 4, 3 ) a 30 příloh (4, 8, 11, 7), z toho 2 díly Ročenky kmene 2003. 

Rubriky: � Kmenové zprávy, pravidelné zkrácené zápisy z náčelnictva � Ze skautského světa (od 01-4) 

� Z klubů nejstarší rubrika informující o činnosti klubů, plně závislá na kruhu dopisovatelů, v poslední 
době se daří značnou část příspěvků získávat v digitální formě, zpravidla pomocí E-mailů � Pro 
zamyšlení věnuje pozornost myšlenkovým základům, etice, skautské paměti. � Různé obsahuje zpravidla 
oznámení výzvy apod.� Náčelnická pošta, vychází od 02-4 zkratkové aktuální zprávy. 

Přílohy obsahují širokou škálu námětů � Významné událostí: kmenové sněmy a porady, mezinárodní 
setkání, konference, semináře � Významné akce a projekty: Skautská paměť, Národní skautský památník, 
Skautská univerzita Pardubice, Tábor Pařezská Lhota, Den sesterství, Ivančena, Zimní přechod Brd 
� Dokumenty: Předpis pro vzdělávání Výběr ze sborníku LŠ OS a příručku „Slovo na uvítanou“, která 
vyšla jako 4. svazek Kmenové knižnice. 

Aktuálnost a kvalita informací. Často jsem žádán o přetiskování zpráv ze Skautingu a JH do 
Kmenových novin, z důvodu, že oldskauti tento tisk neodebírají. Protože Skauting vychází častěji než 
Kmenové noviny, vedlo by to ke kritikám, proč otiskujeme neaktuální informace. 

Návrh na změnu distribuce Kmenových novin  Obdržel jsem návrh, posílat Kn současně s balíčkem 
ostatního skautského tisku (Skauting, Junák-skaut ad.) pomoci TDC přímo do středisek. Odpověď: TDC 
je ochotno způsob akceptovat. Předpokladem je, aby okresní zpravodajové do určitého termínu (např. 
15. listopadu) sestavili počty klubů ve střediscích, kam mají být KN zasílány. Neřešitelný problém je se 
středisky, které neodebírají tisk.  

Ročenka kmene OS  Ročenka Kmene OS 2003  vyšla v rozsahu 16 stran po částech A a B jako příloha 
Kmenových novin (03-4 a 04-1). Tyto díly věnovaly pozornost především „prazačátku“ vzniku kmene, 
potažmo 1. klubu OS Přátelé Vatry. Pro další ročník (2004) jsou připravovány texty ze začátku několika 
klubů a o vstupu kmene do ISGF. Rád bych vyslechl připomínky a získal nějaké nápady a další  
příspěvky.  

Usnesení  6.  kmenového  sněmu  OS  

1. Sněm schválil v hlavní den jednání jednací řád a volební řád sněmu a zvolil příslušné sněmové komise: 
� komisi volební, jež zvolila za svého předsedu Marka Matýska � komisi návrhovou, jež zvolila za 
svého předsedu Miroslava Hlaváče � komisi mandátovou, jež zvolila za svého předsedu Josefa Richtera. 

2. Sněm vyslechl zprávu náčelníka kmene OS a volených zpravodajů za uplynulé funkční období 
náčelnictva a vyslovil odstupujícímu náčelnictvu kmene absolutorium s poděkováním za dosavadní 
práci, která zvýraznila úlohu a postavení Kmene OS v Junáku, jako jeho nedílné součásti. 

3. Sněm potvrdil platnost volby nového náčelnictva kmene OS ve složení:  
náčelník  br. Vladimír Köhler Chlumec n.C 
místonáčelní ses. Hana Kaprálková Kutná Hora 
místonáčelník br. Vladimír Stránský Turnov 
zahraniční zpravodaj br. Jan Adamec  Žamberk 
výchovný zpravodaj br. Ivo Fišera  Hostinné 
tiskový zpravodaj br. Jiří Žáček Praha 

4. Sněm současně znovu potvrdil mandáty zvolených krajských zpravodajů OS jako řádných členů  
náčelnictva kmene.  

5. Sněm vyslechl stručné shrnutí předsněmové diskuse kmene OS (přednesené br. Jiřím Žáčkem) a 
výsledky následné rozpravy vtělil do následujících bodů tohoto usnesení. 

6. Kmenový sněm OS doporučuje současným ústředním orgánům Junáka uvést do souladu vnitřní 
předpisy Junáka, týkající se názvu organizace s platnými stanovami Junáka. 

7. Kmenový sněm OS doporučuje náčelnictvu OS, aby po jmenování zpravodaje NOS pro legislativu 
nabídlo pomoc novým ústředním orgánům Junáka při uvádění do souladu vydaných řádů, předpisů, 
formulářů a razítek se Stanovami Junáka, schválenými MV ČR, případně při provádění novelizace 
stanov Junáka. 
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8. Pro účely srozumitelnosti registrace dospělých členů Junáka Kmenový sněm doporučuje zrušit 
registraci dospělých mimo oddíly. V pravidlech registrace jednoznačně určit, jak stanovit prioritní 
nebo hlavní funkci u činovníka vykonávajícího více funkcí pro účely odvádění příspěvků do 
mezinárodních orgánů.  

9. Sněm ukládá náčelnictvu kmene, aby funkce tajemníka NOS pokračovala a její přínos byl hodnocen na 
nejbližší kmenové poradě. 

10. Sněm ukládá náčelnictvu kmene informovat o průběhu a výsledcích sněmu všechny články kmene OS 
prostřednictvím Kmenových novin, Junák hlásí a dalším vhodným způsobem. 

11. Sněm děkuje přístavu „DOBRÉ NADĚJE“ a jeho klubům 040 a 425 a 17. oddílu z Kutné Hory za 
pečlivou přípravu a náročnou organizaci sněmu kmene OS v Kutné Hoře. 

12. Sněm vyslechl pásmo „Pocta Jaroslavu Foglarovi“ a vystoupení oldskautů z Kolína a děkuje 
vystupujícím za příjemné zážitky. 

Usnesení přijato hlasováním účastníků: pro - 90 hlasů,  proti - žádný, zdržel se - 1 hlas. 

Návrhová komise: Miroslav Hlaváč v.r.  Vladislav Jech v.r. Olga Hermanová v.r.  Karel Liška v.r. 
 

Příspěvek seniora nositelů Řádu zlaté syringy (br. Mir. Moravce – Kudly) 
 
Vážení hosté, sestry a bratři, dovolte malé zamyšlení : 
Sněm je pojem, kterým něco končí, něco se hodnotí, něco omlouvá, něco slibuje, ale i něco začíná. Pro 
nás právě končí sněm oldskautů Pochvaly byly rozdány a odměněny potleskem, o nedostatcích se 
hovořilo úsporně, velké cíle byly vytčeny, a možná i velká slova vyřčena... Neosobuji si právo břitkého 
kritika, spíš bych se chtěl dotknout těch cílů, které byly pro další život kmene oldskautů vyhlášeny. 
Domnívám se, že každá společenská organizace prochází jakousi sinusoidou, jednou překonává téměř 
strmý vzestup zájmu, později zaznamenává jeho pomalý pokles, až se u pomyslného dna zastaví a čeká na 
další vlnu vzestupu. Tímto průběhem prochází pochopitelně i skautské hnutí, a protože v něm působím už 
sedmdesát let, vím, o čem mluvím. Po obrovském boomu nebo náporu do našich řad po květnu 1945 
začali odpadávat ti, pro něž byl skauting okamžitou módní záležitostí,a pozdější komunistické represe 
aktivně přežilo v jakýchsi krycích organizacích jen to nejzdravější jádro. Ale právě z tohoto jádra vyzrál 
dobrý a věkem odpovídající potenciál vůdkyň a vůdců pro tu novou vlnu zájmu o skautování na jaře 
1968. Ovšem doba normalizace sice znovu nabídla další „krytové“ organizace, ve kterých skautská 
výchova pokračovala především na úrovni dětí, kdežto činovnický sbor se ztenčoval ať z existenčních 
důvodů nebo z nedostatku možnosti výchovy nových skautských činovníků, tedy z důvodů edukativních. 
Proto nebylo možné v plné šíři zvládnout nápor dětského zájmu po listopadu 1989,a ostatně ani náporová 
vlna nebyla tak mohutná jako v letech 1945 či 1968. Příčina? Především se zmenšil počet skautských 
rodičů, kteří by měli zájem přivést své potomky do skautských řad, aby pokračovali v jejich šlépějích. A 
právě tady bych rád připomenul význam práce oldskautů, kteří bez ohledu na věk i nemoci vypomáhali a 
dodnes vypomáhají v organizacích obou dětských kmenů snad. na všech postech, vychovávají své 
nástupce, přenášejí své zkušenosti ve všech typech skautského školství a tak vytvářejí podmínky pro další 
vzestupnou křivku na sinusoidě českého skautingu. 

Skutečnost, že ty odcházející generace oldskautských činovníků dokázaly přes všecky počáteční potíže 
vybudovat oldskautské školství a zatím ve čtyřech ročnících LŠ OS a jednom ročníku ILŠ OS vychovat 
stovku kvalifikovaných činovníků, za to jim patří dík. Všichni jsme si vědomi, že členská základna jak 
v kmenech mladých, tak i v kmeni dospělých značně prořídla. A tato situace si vyžádá veliké úsilí od 
činovníků, kteří dnes do řízení kmene dospělých nastupují. Dobře víme, že tady nepomohou velké sliby, 
velká slova, dobře si uvědomujeme, že všichni musíme ještě zabrat, všichni musíme dále pomáhat. Ale 
pomáhejme podle jejich mladých, nebo aspoň mladších, myšlenek, dopřejme si možnost dokázat, že jsme 
je pro takovou dřinu dobře připravili ! 

Kmenový sněm OS 2004 v Kutné Hoře končí své jednání. Poděkujme těm, kteří štafetový kolík 
náčelnictva kmene OS donesli k této metě, a přejme hodně zdaru těm, kteří tu štafetu ponesou dál! Za 
svoji osobu chci vyřknout přání, ač ta štafeta nemá nikdy konce!   Sloužím ! 


