Skautské
vzdělávání
2018
Na jaké kurzy mohu jet v roce 2018?
Jaké možnosti rozvoje nabízíme vedoucím OJ?
Jak probíhaly pilotní kurzy střediskového minima?

Příloha časopisu SKAUTING pro skautské vedoucí

Pojďme nabídnout
ještě lepší skauting
Naše organizace utěšeně roste, naše členská
základna je rok od roku větší. Přála bych nám,
abychom dokázali růst také kvalitou, a chci nás
všechny k tomu vybídnout.
Jednou z cest je skautské vzdělávání. Účast
na některé vzdělávací akci jistě nezařídí, aby
naše oddíly či střediska byly najednou skvělé
a šlapaly jak hodinky, ale je to přinejmenším
důležitý startovací či znovuoživovací milník.
Může a má probudit naši snahu o vlastní růst,
a tedy také kvalitativní růst našich oddílů
a středisek. Vedle toho je to nesporně velmi
dobrá investice do rozvoje dovedností, které
jsou pro dnešní profesní i společenský život
nepostradatelné a také velmi ceněné. Využijte
této příležitosti.
Stránky přílohy vám v druhé části nabízejí
přehled vzdělávacích akcí na rok

2018. Pokud právě pro vás není výběr akce
aktuální, neváhejte ho předat těm, kteří se
rozhlíží, a pomozte jim vybrat dobře.
Pro doprovodnou textovou část přílohy
jsme tentokrát vybrali téma vzdělávání
vedoucích středisek a dalších,
kteří tvoří zázemí pro výchovnou činnost napříč
celou organizací. Právě tento typ vzdělávání
prochází aktuálně nemalými změnami.
Strategie Junáka 2022 nás nasměřovala
k aktivní tvorbě podpory pro zmiňovanou
skupinu činovníků – jsou pro růst organizace
klíčoví, a přesto jsme je doposud trochu
přehlíželi. Dovolte nám představit, jak aktuálně
tato podpora vypadá a jak ji můžete využít.
Bára Tichavová – Rozárka
zpravodajka pro vzdělávání a dospělé
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Nové vzdělávání pro vedoucí středisek
a vyšších organizačních jednotek
Možná už víte, že v oblasti vzdělávání pro vedoucí organizačních jednotek (středisek, okresů
i krajů) se v tomto období dějí zajímavé změny. Pilotují se kurzy nové kvalifikace s názvem střediskové minimum, připravují se doplňkové semináře zaměřené na hlubší znalosti a dovednosti
v důležitých oblastech práce na střediscích, okresech a krajích, a vzniká také množství podpůrných materiálů a nástrojů. A právě proto jsme pro vás na těchto stránkách nachystali přehled
všeho, co se v oblasti vzdělávání vedoucích organizačních jednotek mění, chystá a rozvíjí. Přejeme
příjemné čtení a mnoho inspirace!

STŘEDISKOVÉ MINIMUM
V Junáku – českém skautu máme kolem 600 činovnic
a činovníků, kteří jsou na pozicích vedoucích orga‑
nizačních jednotek, tzv. „statutárů“. Jsou klíčovými
osobami, které spoluvytváří podobu skautingu na
místní a regionální úrovni. Jejich role je komplexní,
náročná a pro organizaci životně důležitá. Dlouho‑
době víme, že vůdcovská zkouška, která byla dosud
kvalifikačním předpokladem i pro vedoucí středisek,
není svým obsahem dostačující pro pozici statutárů –
je zaměřená především na přímou práci s dětmi. Proto
nyní rozvíjíme cílenou přípravu pro vedoucí středisek
a dalších organizačních jednotek. Nástup do řídící
pozice na středisku, okresu i kraji je totiž pro velkou
část činovníků krokem do neznáma. A my chceme,
aby byli na svou roli dobře připraveni.
Střediskové minimum je novou kvalifikací určenou
zejména pro nováčky ve vedení středisek a jiných or‑
ganizačních jednotek. Svým obsahem se snaží pokrýt
vše, s čím obvykle ze začátku noví střediskoví vedoucí
ve svých rolích bojují, a vše, co jim usnadní orientaci
v nové, výrazně manažerské pozici. Obsah kurzu je
průřezový a zaměřený zejména na oblasti práva a bez‑
pečnosti, řízení týmu a práce s dobrovolníky, koordi‑
nace výchovné činnosti a řízení hospodaření. Kromě
získání či osvěžení znalostí spojených s řízením orga‑
nizační jednotky čeká na účastníky kvalifikace příjem‑
ný benefit ve formě vzájemného sdílení praktických
rad a zkušeností. Jsme přesvědčeni, že čas investovaný
do orientace v agendě nové funkce ve finále ušetří
mnoho času i starostí.

PODPORA
VÝCHOVY
ŘÍZENÍ TÝMU
A PRÁCE
S DOBROVOLNÍKY
PRÁVO
A BEZPEČNOST
ORGANIZACE
ŘÍZENÍ
HOSPODAŘENÍ
STŘEDISKOVÉ MINIMUM V BODECH:
☞☞ kvalifikace střediskového minima opravňuje
k vedení OJ
☞☞ kvalifikace se získává absolvováním kurzu
střediskového minima se základní časovou
dotací mezi 35 až 40 hodinami (součástí není
ověřování, tedy zkouška)
☞☞ podporujeme vznik různorodých podob
kurzů (např. dvouvíkendový kurz, kratší kurz
doplněný o webináře či e‑learning, propojení
střediskového minima s jinou vzdělávací akcí)
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☞☞ povinnost získat kvalifikaci bude platit pro nově
zvolené vedoucí OJ vstupující do funkce po
začátku roku 2019
☞☞ vedoucí OJ může absolvovat kurz podle
svého uvážení před nástupem do funkce nebo
nejpozději do 1 roku od zvolení
☞☞ už nyní se můžeš zúčastnit pilotních kurzů
(kromě vlastního rozvoje tak můžeš díky zpětné
vazbě přispět k tomu, že kurz bude skutečně
přínosný pro nové i stávající vedoucí OJ)
☞☞ výjimku z povinnosti získat kvalifikaci (byť
i pro ně může být užitečná) budou mít vedoucí
OJ, kteří aktuálně vykonávají svou funkci,
a činovníci, kteří v pěti letech před vstupem do
funkce byli ve funkci v roli vedoucího OJ alespoň
dva roky
☞☞ držitelé organizační zkoušky získají kvalifikaci
střediskového minima automaticky
☞☞ pro zástupce vedoucích OJ je účast na kurzu
velmi doporučována

DOPLŇKOVÉ SEMINÁŘE
Na kurzech střediskového minima se dozvíte v krátké
době to nejpodstatnější z široké plejády oblastí,
kterým je třeba při řízení střediska, okresu či kraje
věnovat pozornost. Pokud ale chcete jít do hloubky
u některého z témat, budou zde pro vás doplňkové
kurzy. Jedná se o pracovní název pro semináře, díky
kterým si bude moci každý, kdo bude mít zájem
(tedy nejen vedoucí organizačních jednotek), rozšířit
obzory o specifická témata související s řízením
skautských středisek, okresů a krajů. Může se jednat
například o témata jako fundraising a efektivní využití
dotačních programů, správa nemovitostí, rozvoj
střediskové komunity, personalistika na OJ, podpora
výchovné činnosti oddílů či vztahy s veřejností (PR).
Na přesném vymezení těchto kurzů nyní intenzivně
pracujeme a počítáme s jejich pilotováním v průběhu
roku 2018.

Znáš podpůrné nástroje a materiály,
které můžeš při řízení střediska využívat?

HELPDESK

SUPERVIZE

Celostátní vzdělávací akce určená pro týmy
i jednotlivce, kteří se podílí na vedení středisek, okresů
i krajů. Koná se jednou za dva roky a přináší mnoho
nové inspirace. Příští nás čeká v únoru roku 2019.

Supervize je příležitostí pro skupiny sdílet svoje
problémy a nacházet nová řešení. Může nám dát
příležitost podívat se na věci s odstupem, vyvarovat
se snadného obviňování druhých. Dává možnost
pustit se do hledání nových možností, odhalit
poučení, získat podporu. Více informací a kontaktů
na supervizory najdete na webu odboru Skauting pro
všechny (spv.skauting.cz).

MENTORING
Mít možnost získávat rady a sdílet zkušenosti
s činovnicemi a činovníky, kterých si vážíte, je
neocenitelné. Na některých jednotkách se jedná
o přirozenou součást předávání funkce, někde je
člověk spíše „hozen do vody“. Pokud na to sami být
nechcete, najděte si svého mentora či mentorku!
Oslovte ty, jejichž styl či životní cesta vám jsou
sympatické. S tím, jak na to, vám pomohou tematické
články na Křižovatce. Stačí zadat heslo „mentoring“.
KOUČINK PRO SKAUTY
Koučink pomáhá člověku podniknout konkrétní kroky
k dosažení jeho vize, cíle nebo přání. Kouč lidem
neradí, jak mají věci dělat, ale prostřednictvím dobře
kladených otázek je vede k tomu, aby sami našli to
nejlepší řešení. Ve spolupráci s Koučink Centrem
nabízíme možnost využít koučinku pro skauty
o osobním rozvoji v prostředí skautingu za velmi
výhodnou cenu 100 Kč za setkání. Vyzkoušíte ho?

METODICKÉ MATERIÁLY NA KŘIŽOVATCE
Na Křižovatce je k dispozici celá řada podpůrných
materiálů. Třeba sekce Začínáme s vedením, kde
zjistíte, jak vykročit při přebírání funkce tím správným
směrem a na nic podstatného nezapomenout. V sekci
Řízení střediska najdete mnoho zajímavé inspirace.
Nebo můžete využít generátor skautských poděkování
pro ocenění práce tvých spolupracovníků.
VZDĚLÁVÁNÍ NA KLÍČ
Víte o tom, že pro vaše jednotky existuje nabídka
35 odborných seminářů na témata od personalistiky,
ochrany dětí přes instantní seminář skautského
vizuálního stylu? Jejich kompletní přehled najdete
na Křižovatce („Organizace“→ „Vzdělávání“ →
„Vzdělávání na klíč“). Stačí zajistit prostor, sehnat
zájemce a odborníci na různá témata přijedou za vámi
se vším, co k danému tématu mohou předat.

Pracovat na sobě a na kvalitě střediska se dá i skrze další podpůrné nástroje, jejichž základní přehled nabízíme. Stačí si vybrat…

PŘÍRUČKA PRO VEDOUCÍ STŘEDISEK

UVÍTACÍ BALÍČKY

12 kapitol praktických rad, tipů a návodů na to, jak
si poradit s jednotlivými oblastmi řízení střediska.
A to jak pro začátečníky, tak pro ty, kteří už nějakou
chvíli středisko vedou. Příručka je nově ve Spisovně
skautské Křižovatky ke stažení jako interaktivní PDF
(„Řízení střediska“ → „Řízení“ → „Příručka pro
vedoucí středisek“)! Omrkněte jej!

Jedná se o základní rozcestník, který má pomoci
s rozkoukáním se v nové pozici. Uvítací balíčky
existují i pro výchovné zpravodaje, hospodáře, členy
revizní komise či zpravodaje pro rovery a rangers.
Jejich obsah najdete na Křižovatce a pomůže vám
nejen při podpoře vašeho týmu („Řízení střediska“ →
„Lidé“ → „Uvítací balíčky“).

| 4

5 |

Jak probíhají pilotní
kurzy střediskového minima?
V roce 2017 se do pilotování kurzů střediskového minima pustily tři týmy. Jihomoravský PoČin,
pražský Plšík a ústřední Střep. Každý přinesl trochu jiný formát střediskového minima. Přestože
v budoucnu mohou tyto kurzy vystřídat jiné, zevrubněji vám je představíme, abyste si mohli
udělat představu o pestrosti jejich možných podob.

V Jihomoravském kraji TGM vznikla platforma
PoČin, která zaštiťuje akce pro potkávání a podporu
všech činovníků a činovnic, kteří si chtějí rozšířit
znalosti a dovednosti pro práci v Junáku. V rámci
této platformy proběhla i první pilotáž kurzu k nové
kvalifikaci střediskového minima. Lektorský tým je
z velké části složen z týmu kurzu MUŠKA a doplněn
o zkušené střediskové vedoucí a další odborníky i z řad
neskautů. Na kurzy byly využity i jiné formy práce –
sdílení dobrých praxí vedení střediska, případové
studie, aktivity s hraním rolí aj.
Pražský Plšík vyzkoušel variantu, kdy nabídl
absolventům svých posledních dvou ročníků lesní
školy víkendovou nadstavbu směřující k získání
kvalifikace střediskového minima (SM). Plšík je
lesní škola zaměřená na rozvoj sebe sama a na
manažerské dovednosti primárně u lidí, kteří chtějí

Ondřej Vokál – Vokin
(lektor práva na Střepu a vedoucí
1. střediska Kolín)
„Na Střepu mě překvapilo, jak moc to dávalo
smysl. Předtím, než jsem sem jel, tak jsem měl
obavy, respektive neměl jsem jasno, jestli ten
kurz má smysl, jestli to je správnej formát. A už
po prvním víkendu mi bylo jasné, že to smysl
má. Myslím si, že tohle vzdělávání je super,
protože spousta kompetencí, které jsou součástí
střediskového minima, střediskovým vedoucím,
jejich zástupcům a dalším činovníkům ve
střediskových radách chybí a tady je doplníme.
Také mě potěšilo, jaká tady byla mezi lektory
i účastníky pohodová atmosféra.“
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působit na středisku nebo u vyšších organizačních
jednotek. Obsahem SM bylo tedy na co navázat,
a tak když došlo k finalizaci podoby nové kvalifikace
střediskového minima, zapojil se Plšík v květnu do
jejího pilotování.
Ústřední Střep: středisko prakticky
je specifický tím, že jeho organizátoři jsou i těmi,
kdo systém nového vzdělávání pro vedoucí středisek
připravovali. Účastníci jsou tedy přímo „u zdroje“.
Na podzim roku 2017 proběhl první dvouvíkendový
kurz, ve kterém byl kladen důraz na sdílení zkušeností
nejen mezi účastníky navzájem, ale i mezi účastníky
a lektory kurzu.
Rok 2017 je tedy rokem, kdy máme v hnutí prvních
cca 50 držitelů nové kvalifikace střediskové minimum
a tři vzdělávací týmy, které mají chuť rozvíjet nejen
střediskové vedoucí a jejich zástupce. Podívejte se
v bublinách na jejich dojmy a myšlenky z prvních
pilotních kurzů.

Radek Bouda – Šešulka
(účastník Střepu a zástupce vedoucí stře‑
diska Čertovka Zbiroh)
„Překvapilo mě, kolik starostí střediskoví
vedoucí mají, a potěšilo mě, že se dají
očividně všechny zvládnout, když má člověk
kolem sebe dobrý lidi. Takže o Střepu bych
řekl: jeďte tam, naučí vás, jak to všechno
zvládnout a nezbláznit se z toho!“

Radek Procyk – Maverick
(vůdce lesní školy a střediskového minima Plšík)
„Přijde mi, že nějaký formát pro vzdělávání vědoucích
středisek nám v organizaci dlouhodobě velmi chyběl.
Samozřejmě, že současná podoba není dokonalá, ale
myslím si, že to je v tuto chvíli ta nejlepší možná. Bylo
pro mne nesmírně zajímavé být u pilotování tohoto
projektu a snad i trochu pomoci ho do budoucna
vylepšit a udělat pro lidi ještě zajímavější.“

Zapoj se do pilotování
střediskového minima! Hledáme
organizátory i lektory, kteří by
rádi pomáhali s rozvojem nových
střediskových vedoucích. Máš‑li
zájem vědět víc, ozvi se Štěnici na
lucie.ruzickova@skaut.cz.

Jana Godarová – Ellie
(organizátorka kurzu
střediskového minima PoČin)
„Vstupem do funkce střediskového vedoucího
jako by se z člověka měl stát odborník
na právo, finance, daně, personalistiku,
výchovu…, což v jedné osobě není příliš reálné.
Na semináři účastníkům dáváme základy
z těchto oblastí, ale také ukazujeme možnosti,
jak si nastavit systémy fungování spolupráce
ve středisku. Každé středisko je jiné, je složené
z jiných lidí, ale dobré praxe jsou přenositelné.
V semináři proto spatřuji skvělou možnost,
jak si rozšířit obzory i pro
zkušenější střediskové vedoucí
(a jejich zástupce).“

Eva Hladíková – Evka
(účastnice Plšíka, vedoucí střediska
Bílý Albatros Praha)
„Po absolvování Plšíka jsem si dokázala
v daleko jasnějších konturách představit,
kam a jak bych chtěla posunout naše
středisko. Dostala jsem spoustu inspirace
od ostatních, prostoru na přemýšlení, jak to
udělat, a v neposlední řadě mentorské rady.
Díky Plšíku si teď dokážu snáze zařídit,
abych skautingu věnovala tolik času, abych
s tím byla spokojená, a zároveň mi ho
zbývalo dostatek také na další věci, které
jsou pro mě důležité.“

Vlastík Mihalík – Červotoč
(účastník PoČinu, vedoucí oddílu
a zástupce vedoucího střediska Mikulov)
„Střediskové minimum mi osvěžilo
znalosti a vědomosti získané během kurzu
MUŠINKA a přidalo spoustu nových
poznatků a podnětů. Největší přínos pro
mě měly přednášky a workshopy týkající se
plánování, personalistiky a osobního rozvoje.
Všechny oblasti s úspěchem můžu uplatnit
jak ve středisku, tak v běžném pracovním
životě, a to je jeden z dokladů všestrannosti
vzdělání, zkušeností a vědomostí získaných
ve skautingu a jejich možnosti uplatnění
v moderním světě. Díky PoČinuw je možné
se dostat k poutavým přednáškám, které
dokáží cíleně obohatit, rozvíjet a v běžné
praxi by byly z finančních důvodů pro
mnohé nedostupné. K tomu všemu dobrá
organizace, informovanost
a dobré jídlo. Takže super!“
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Velký přehled skautských kurzů
pro rok 2018
V této části přílohy najdete souhrn vzdělávacích kurzů Junáka – českého
skauta v roce 2018. Upozorňujeme, že se nejedná o úplný výčet, ale o přehled
kurzů, které chtěly být v příloze uvedeny a měly již stanovené termíny pro rok
2018. Odlišené jsou kurzy víkendové ( ) a kurzy, které obsahují „táborovou
část“ ( ) – zpravidla jsou to tzv. „lesní akce“ a „lesní školy“.
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FIČÁK FILIA

Fičák je intenzivní víkendový rádcovský
kurz vedený týmem, který ví, co chce. Je plný
zábavných, inspirujících a akčních programů.
Nebojí se hledat nové cesty a vytvářet nová
přátelství. Účastníky naplní i nakopne.
1. víkend: 16.–18. února
2. víkend: 16.–18. března
3. víkend: 20.–22. dubna
4. víkend: 8.–10. června

ovou částí
t áb o r

HRADIŠTĚ

RTH je zážitkový tábor pro začínající nebo
stávající rádce v 8. nebo 9. třídě. Účastníci
si mohou vyzkoušet vedení programů
a učit se pracovat se zpětnou vazbou.
Jsme v přírodě, poznáváme sebe i okolí,
zažíváme dobrodružství.
termín: srpen

www.hradiste.skauting.cz

SHERWOOD
Jsme tábor pro 24 rádců na konci
8. a 9. třídy. Užíváme si 10 dní v krásné
přírodě v doprovodu Robina Hooda,
vyměňujeme si zkušenosti s vedením
družiny, čerpáme nové informace
a rozvíjíme svoji osobnost.
termín: pravděpodobně 3.–12. srpna

Koblížek je moderní rádcovský kurz, vedený
mladými lidmi, pro rádce a podrádce od
13 do 15 let, kteří to s oddílem myslí vážně.
Skvělá příležitost k získání dalších potřebných
zkušeností a dovedností.
termín: jaro

www.koblizek.skauting.cz

CUKŘÍČEK
Hledáš rádcovský kurz a máš na konci
prázdnin volný týden? Přijeď k nám na
Cukříček, kde si užiješ mnoho zábavy,
poznáš nové kamarády, strávíš konec léta
v přírodě a odneseš si i cenné informace.
Těšíme se právě na tebe!
termín: 27. srpna – 1. září

www.filia.skauting.cz

KOBLÍŽEK ŽIRAFA KRKONOŠE
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Všechny vzdělávací
akce najdete v databázi
vzdělávacích akcí na
www.skaut.cz/akce, kde
jsou povinně a automaticky
zveřejňovány.

te

l

le
s ké

Če

k
ké
s
v

dc

o

www.ficak.skauting.cz

Filia je ideální příležitost pro první setkání
se skautským vzděláváním. Naším cílem
je připravit účastníky na vedení družinky
a seznámit je se vším, co je při tom může
potkat. Nechybí ani skvělý zážitkový
program! Pojedeš s námi?
1. víkend: 16.–18. února
2. víkend: 9.–11. března
3. víkend: 6.–8. dubna

www.cukricek.skauting.cz

sní ku

Žirafa není kurz, ale rádcovské setkání,
které nabízí odpočinek, setkání s dalšími
rádkyněmi a rádci z regionu, nové pohledy
a ukázky nejen ze skautských oborů, zážitky,
inspiraci a motivaci do další činnosti.
termín: 1.–4. února

www.zirafakrkonose.skauting.cz

rzy

JESENICKÝ
ČEKATELSKÝ LESNÍ KURZ SEALS

JeČLK je jedinečným kurzem propojujícím
duchovní i praktickou stránku skautingu;
pomocí nabitého programu, prastarých
skautských rituálů a osobních příkladů
formuje osobnosti čekatelek a čekatelů.
zahajovací víkend: 25.–27. května
letní běh: 17.–26. srpna
zkouškový víkend: 5.–7. října

www.jels.skauting.cz

Týmová spolupráce, krizové situace, výcvik
na vodě od základů, služba, hry i zábava,
nová přátelství – to vše a mnohé další můžeš
zažít s námi v duchu výcviku jednotek SEALs.
Na barvu košile nehledíme, tak pojď do toho!
úvodní víkend: 11.–13. května
letní běh: 17.–26. srpna
zkouškový víkend: 2.–4. listopadu

www.clkseals.skauting.cz

www.sherwood.skauting.cz

Hradiště
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STŘÍBRNÁ ŘEKA MOA

www.stribrnareka.cz

www.clk‑moa.cz

SURSUM CORDA
Kurz pro všechny R & R starší 16 let. Není ti
cizí služba? Zajímáš se o duchovní a skaut‑
skou ideu? Chceš se připravit na čekatelskou
zkoušku a prožít i něco navíc? Pak jsme tu pro
tebe. Bereme 14 holek a 14 kluků.
jarní setkání: 27.–29. dubna / 4.–6. května
letní setkání: 17.–26. srpna
podzimní víkend: 19.–21. října

www.sursum.webnode.cz

Corda – čekatelský lesní kurz pro muže. Společně
s našimi průvodci budeme hledat nejvyšší Pravdu
a Lásku. Budeme přemýšlet o nás a o skautingu.
Čekají nás silné zážitky, společné chvíle u ohně
a praktické pojetí čekatelské zkoušky.
jarní víkend: 27.–29. dubna
letní běh: nejspíše 3.–12. srpna
podzimní víkend: 27.–30. září

www.corda.cz

OHITIKA ODYSSEA
Ukázka toho, jak se dá skauting zabalit
do symbolického rámce. Svět přírodního
národa odolávajícího tvrdým životním
podmínkám. Hra, která tě bude unášet
problematikou čekatelských znalostí. Kurz,
kde zkoušky složíš během programu.
jarní víkend: 13.–15. dubna
letní běh: 3.–12. srpna

www.vmls.cz

Odyssea je zaměřena na účastníka, který je aktivní
v oddíle, kolem kterého se poté točí veškeré dění
na kurzu. Na víkendech připravujeme víkendovou
výpravu, kterou je třeba do letního běhu zrealizo‑
vat. Čekatelka included.
1. víkend: 15.–18. března
2. víkend: 20.–22. dubna
letní běh 12.–21. srpna

www.odyssea.skauting.cz

VLČÁCKÝ LESNÍ KURZ
Vlčácký lesní kurz, neboli VLK, je čekatelský kurz s 24 lety tradice. Připravíme
tě na čekatelky, naučíme tě, jak připravit kvalitní program, odvezeš si velkou
zásobu her, nápadů a fíglů na vlčata. Jsme jedné krve, ty i já!
letní běh: 7.–17. srpna
1. víkend: 5.–7. října
2. víkend: 15.–18. listopadu

e

at

Kamarádi, inspirace, lidi, kteří umí,
zážitky, zkušenosti, vědomosti, roveři
a rangers z celé republiky, osobnosti, informace,
průběžné plnění kompetencí k ČZ. To je ČLK MOA.
Přijeď za námi na Šumavu a do Plzně.
info: vladicapkova@gmail.com
letní běh: 16.–26. srpna
závěrečný víkend: říjen

Če
k

Trojlístek lesních kurzů Stříbrná řeka se
i v roce 2018 těší na nové frekventanty z řad
budoucích čekatelů, vůdců a instruktorů.
Nabízíme méně her, zato interaktivní
vzdělávání a lektory, kteří jsou skutečnými
odborníky v oboru.
jarní víkend: 13.–15. dubna
letní běh: 31. července – 12. srpna
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SVATOPLUKOVY PRUTY ROZRAZIL

Kurz pro 3–6členné skupiny roverů
a rangers ve věku 16–20(+) let,
hledající způsob, jak zapojit rovering do
každodenního života. Roverské vyžití, nové
kontakty, inspirace a metodika, seberozvoj
a fungování společenství roverů.
úvodní víkend: duben
letní běh: 2. polovina srpna
závěrečný víkend: listopad

www.pruty.skauting.cz

Nebojíme se experimentovat. Nespokojíme
se s tím, co máme a umíme, budeme
prošlapávat nové cesty a cestičky ve výchově
a pedagogice. Pochopitelně i ty slepé;-). Vše
testujeme na lidech.
1. víkend: zřejmě duben
2. víkend: zřejmě květen
letní běh: druhá půlka srpna
zkouškový víkend: začátek října

clkrozrazil.skauting.cz

SVĚTLUŠKOVSKÝ LESNÍ KURZ VELKÁ MORAVA
Nebojíš se užít si náročný, ale smysluplný
a zajímavý program s prima partou? Chceš
načerpat inspiraci, naučit se používat
symbolický rámec, reagovat na krizové situace
a jednoduše zvládnout výpravu?
Pak jsme kurz pro tebe!
jarní víkend: 20.–22. dubna
letní běh: 13.–23. srpna
závěrečný víkend: 19.–21. října

www.slk.skauting.cz

#clk #vlk #dohromady #motivace
#tradice #cajovna #oddiloverady #833
#metodika #putovani #ritualy #gombiky
#historie #internety #komunikace #eko
#skautis #pravo #relaxace #hospodareni
#drama #hlahol #planovani @velka_morava
jarní víkend: 4.–6. května
letní běh: 9.–18. srpna
závěrečný víkend: říjen nebo listopad

www.velkamorava.skauting.cz

TRINITY NÁMOŘNÍ AKADEMIE
Co děláme? Věříme… V potenciál každého
jedince. V myšlenku spokojeného hrdinství. Ve
skautské ideály. Ve vlastní cestu. V dialog.
V osobní odpovědnost. V celoživotní růst.
Ve vlastní příklad. Věříme v sebe, v tebe, v nás.
úvodní víkend: duben
letní běh: 10.–19. srpna
závěrečný víkend: říjen

www.trinity.skauting.cz

Ahoj! Náš kurz navíc nabízí aktivity na vodě,
pro tvory vodní i suchozemské. Ale co je
hlavní! S námi máš šanci stát se kadetem
na školní lodi Walrus a sloužit po boku
důstojníků a bocmanů Jejímu Veličenstvu.
letní běh: 17.–26. srpna
1. víkend: 5.–7. října
2. (zkouškový) víkend: 16.–18. listopadu

www.na.darkhelm.eu

www.vlk.skauting.cz

Stříbrná řeka
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ARBOR VITAE SMYČKA

Jsme čtyřvíkendová nadupaná výzva pro
každého, kdo si chce věci pořádně prožít,
osahat, reflektovat je a smysluplně využít
v další práci s dětmi. Vědomosti, nové
zkušenosti i emoce tu prostě lítají!
1. víkend: 9.–11. února
2. víkend: 23.–25. února
3. víkend: 23.–25. března
4. víkend: 11.–13. května

www.arborvitae.skauting.cz

Smyčka je víkendový čekatelský kurz pro sestry
a bratry od 16 let. Tři víkendy, kde se ti naši
instruktoři budou snažit předat to nejlepší
z nich, jsou zakončeny čtvrtým zkouškovým.
Pokaždé na jiném místě východních Čech.
1. víkend: 19.–21. ledna
2. víkend: 16.–18. února
3. víkend 9.–11. března
4. víkend: 20.–22. dubna
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CASTOR VELKÁ MORAVA

Už dvacet let víme, že každý účastník kurzu
je jedinečný. Na 21. ročníku Gemini proto
nabízíme budoucím vůdcům možnost
vzdělávat se právě v tom, co oni sami a jejich
oddíly nejvíce potřebují. Vy sami si to určíte.
My pomůžeme.
1. víkend: 23.–25. března
2. víkend: 27. dubna – 1. května
letní běh: 3.–19. srpna

www.gewiki.cz

www.junakskutec.wixsite.com/smycka

INSOMNIA MRAVENIŠTĚ
Víkendový kurz tobě přímo na míru. Provedeme
tě čekatelskými kompetencemi a ukážeme
cestu seberozvoje. Nejen teoreticky, ale hlavně
prakticky. Prostě přesně to, co ty i tvůj oddíl
potřebujete. Insomnia ti přinese klidné spaní.
1. víkend: 16.–18. března
semináře: duben
2. víkend: 4.–8. května
3. víkend: 27.–30. září
4. víkend: 19.–21. října

Jsme dívčí kurz, je pro nás důležitá myšlenka
vůdcovství, společenství a každodenní
prožívání skautingu. Rády kolem sebe
hledáme jeho různé podoby. Charakterizuje
nás tvořivost a vymýšlení, káva a čokoláda
a společně strávený čas.
letní běh: 16.–26. srpna
1. víkend: 18.–21. října
2. víkend: 16.–18. listopadu

www.mraveniste.skauting.cz

www.lyra.skauting.cz

y

Trojlístek lesních kurzů Stříbrná řeka se
i v roce 2018 těší na nové frekventanty z řad
budoucích čekatelů, vůdců a instruktorů.
Nabízíme méně her, zato interaktivní
vzdělávání a lektory, kteří jsou skutečnými
odborníky v oboru.
jarní víkend: 13.–15. dubna
letní běh: 31. července – 12. srpna
podzimní zkoušky: 5.–7. října

www.stribrnareka.cz

Arbor Vitae
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Insomnia

Smyčka

14 dní přípravy na vedení oddílu v pohodové
atmosféře. Dáváme prostor k otevřeným
rozhovorům a zamyšlením nad konkrétními
problémy, potřebami a hodnotami. Dočkáš
se u nás individuálního přístupu i příležitostí
pro osobní rozvoj.
jarní víkend: 6.–8. dubna
letní běh: 10.–19. srpna
podzimní víkend: 21.–23. září

www.ursus.skauting.cz

Mraveniště

Stříbrná řeka

d

STŘÍBRNÁ ŘEKA URSUS
Vů

Vů

dc

ov

í kurz

www.velkamorava.skauting.cz

LYRA ROVEL

Za tři víkendy projdeš všechna zákoutí
našeho mraveniště. Uličky tohoto mraveniště
jsou plné pozitivní energie, zábavy, ale také
vědomostí a vzdělání. Instruktorský tým
je parta kamarádů složená ze zkušených
skautských harcovníků.
termíny: jaro – upřesněno na webu kurzu

www.insomnia.skauting.cz

sn
é le
k
s

#vlk #clk #dohromady #motivace #tradice
#cajovna #oddiloverady #833 #metodika
#putovani #ritualy #gombiky #historie
#internety #komunikace #eko #skautis #pravo
#relaxace #hospodareni #drama #hlahol
#planovani @velka_morava
jarní víkend: 13.–15. dubna
letní běh: 7.–18. srpna
zkouškový víkend: září nebo říjen
závěrečný víkend: říjen nebo listopad

co

é ku
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Přátelská a inspirativní atmosféra
s prostorem k seberealizaci. Rovel je otevřený
novým názorům, propojuje roverské
a vzdělávací prvky a prezentuje poznatky
moderní formou. Praví roverští vůdci? Již brzy
ve vašich kmenech!
jarní víkend: 4.–8. května
letní běh: 9.–19. srpna
podzimní víkend: 5.–7. října

www.rovel.skauting.cz

ové

TREFA WABANAK

Kurz je určený těm, kteří obsah zkoušek již
z části zvládají, ale nejsou schopni se účastnit
obvyklého kurzu s prázdninovým během.
Předpokládá se, že uchazeči jsou aktivní
a potřebují si zbývající znalosti doplnit
či zdokonalit.
1. víkend: 8.–10. prosince 2017
2. víkend: 19.–21. ledna 2018
3. víkend (zkoušky): 16.–18. března 2018

Víkendový kurz – tři víkendy kurzu +
zkouškový víkend. Cena akce pro účastníky:
1000 Kč.
1. víkend: 26.–28. ledna
2. víkend: 9.–11. února
3. víkend: 23.–25. března
zkouškový víkend: 13.–14. dubna

www.wabanak.cz/akce/list.php?id=16

www.vikendovy‑vudcovsky‑kurz.webnode.cz

Ursus

Castor

Lyra

Velká Morava

Rovel

Trefa

Wabanak

13 |

V

Víkendový kurz pro ty, kteří nemají dostatek
času pro lesní kurz, ale přesto jim není kvalita
skautského vzdělávání lhostejná. Preferujeme starší
a zkušenější uchazeče, kteří se již podílejí
na vedení oddílu.
Termíny: 3 víkendy a několik večerních setkání,
závěrečné zkoušky proběhnou v květnu 2019,
1. víkend již na podzim 2018
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POČIN

V roce 2018 plánujeme v rámci
akcí PoČin, které v Jihomoravském
kraji zahrnují i jiné typy vzdělávání a vý‑
měny zkušeností, dva kurzy střediskového
minima. Tyto kurzy navazují na dva piloty,
které proběhly v roce 2017.
PoČin 4.–8. května
Podzimní PoČin 27.–30. září

www.pocin‑junak.jmk.cz

PLŠÍK

www.2okrsek.skautibrno.cz
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VÍKENDOVÝ
VŮDCOVSKÝ KURZ
II. OKRSKU BRNO‑MĚSTO
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JIHOČESKÁ LESNÍ ŠKOLA KAPITÁNSKÁ LESNÍ ŠKOLA
VODNÍCH SKAUTŮ

Pro ty, kteří chtějí svět kolem sebe tvořit, a ne
se jím nechávat utvářet. Pro ty, kteří chtějí něco
změnit i ty, kteří hledají cestu. Nauč se rozvíjet
sebe i ostatní. Vykroč na cestu šedého šátku na
Jihočeské lesní škole!
březen 2018
květen 2018
srpen 2018
listopad 2018

www.jcls.skauting.cz

Zá ž

itk

www.plsik.skauting.cz
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FONTICULUS MADĚRA FONS BENÍŠKY

Kurz pro všechny čerstvé rovery a rangers,
kteří chtějí načerpat inspiraci pro práci v od‑
díle i pro sebe samotné, poznat nové lidi z celé
republiky, dobít baterky a hlavně si užít spo‑
lečně konec léta na krásném tábořišti Maděra.
letní běh: 18.–26. srpna
podzimní víkend: 19.–21. října

www.madera.skauting.cz

Roverský lesní kurz FONS Beníšky je zaměřený
na sebepoznání, sebevzdělávání a hledání
inspirace pro aktivní a tvořivý život. Jsme
otevřeni skautům (i neskautům) ve věku
18–27 let.
letní běh: 17.–26. srpna

www.fons.skauting.cz/benisky

PROTOS
2018: Historický víkendový seminář
„100 let republiky“ v Orlovech.
2019: Nová duchovně orientovaná LŠ PROTOS
je otevřena jak pro křesťansky věřící skauty/tky,
tak pro každého, kdo s otevřeným srdcem hledá
„nejvyšší Pravdu a Lásku“.
historický seminář: 11.–13. května 2018
letní běh: 16.–25. srpna 2019
závěrečná část: 7.–10. listopadu 2019

www.protos.skauting.cz

SVATOPLUKOVY PRUTY 4KURZ ODV
Kurz pro 3–6členné skupiny roverů a rangers
ve věku 16–20(+) let, hledající způsob, jak
zapojit rovering do každodenního života.
Roverské vyžití, nové kontakty, inspirace
a metodika, seberozvoj a fungování
společenství roverů.
letní běh – 2. polovina srpna
závěrečný víkend – listopad

www.pruty.skauting.cz

Metodický, formační a současně zážitkový
čtyřvíkendový kurz Odboru duchovní výchovy
Junáka. Rozvíjí osobní duchovní i duševní
život účastníka a nabízí náměty pro rozvoj
činnosti oddílů nejen v tomto směru. Dopřej
ho své duši. :-)
1. víkend: 13.–15. dubna 2018
2. víkend: 12.–14. října 2018
3. víkend: 26.–28. dubna 2019
4. víkend: 11.–13. října 2019

PLŠÍK
Plšík je lesní škola zaměřená na seberozvoj,
time management, personalistiku, motivaci
a spolupráci v týmu. V rámci lesní školy získáte
i kvalifikaci střediskové minimum. Těší se na vás
tým přátelských a milých instruktorů.
podzim 2018
zima 2018/2019
jaro 2019

www.plsik.skauting.cz

www.4kurz.skauting.cz

PoČin
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Fonticulus
Maděra

Svatoplukovy
pruty

FONS
Beníšky

4Kurz

Jihočeská lesní
škola

PROTOS

Plšík

KLŠVS je lesní školou dle ŘVČČJ. Svou náplní
rozšiřuje a standardizuje u účastníků teoretické
a praktické vodácké znalosti a dovednosti po‑
třebné ke splnění Kapitánské zkoušky. Pro uděle‑
ní absolventského dekretu musí frekventant KZ
splnit.
zahajovací víkend: duben 2018
víkend na divoké vodě: květen 2018
víkend na plachtách: květen–červen 2018
letní běh: 10.–19. srpna 2018
zkušební víkend: 27.–30. září 2018
závěrečný víkend: leden 2019

www.kapitanska.skauting.cz

EKUMENICKÁ LESNÍ ŠKOLA
Drazí přátelé Ekumenické lesní školy, v roce 2018
si budeme připomínat vznik samostatného stá‑
tu, Československé republiky, je to srdeční záleži‑
tostí. Vzhůru na cesty poznání s ELŠ!
letní běh: 16.–26. srpna
Wimbledon: 27.–30. září
závěrečný víkend: 26.–28. října

els.skauting.cz

LŠ JIRÁSKOVY OBLASTI
Družina instruktorů LŠ vyhlašuje na rok 2018
pořádání lesní školy se zaměřením na táboření.
Vlastní průběh LŠ je rozdělen mezi víkendové
semináře a týdenní letní táboření.
úvodní víkend: 25.–27. května 2018
letní běh: 11.–19. srpna 2018
podzimní víkend: 16.–18. listopadu 2018
zimní víkend: termín zatím nebyl nestanoven

www.wabanak.cz/akce/list.php?id=17

Kapitánská
lesní škola VS

Ekumenická
lesní škola

LŠ Jiráskovy
oblasti
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STŘÍBRNÁ ŘEKA POLLUX

Trojlístek lesních kurzů Stříbrná řeka
se i v roce 2018 těší na nové frekventanty z řad
budoucích čekatelů, vůdců a instruktorů. Na‑
bízíme méně her, zato interaktivní vzdělávání
a lektory, kteří jsou skutečnými
odborníky v oboru.
jarní víkend: 13.–15. dubna
letní běh: 31. července – 12. srpna

www.stribrnareka.cz

ILŠ, kde si instruktoři vše rovnou zkouší v pra‑
xi díky spojení s VLK Castor. Staň se součástí
společenství Gemini, které už dvě desítky let
proměňuje v živoucí zázrak motto: „Prosím,
uč mne. A budeš‑li chtít, já budu učit Tebe!“.
1. víkend: 16.–18. února
2. víkend: 23.–25. března
3. víkend: 27. dubna – 1. května
letní běh: 3.–19. srpna

www.gewiki.cz

EJHLE
S vysokou pravděpodobností také v roce 2018 proběhne ILŠ Ejhle.

év
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www.ejhle.skauting.cz
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PLAVČÍK – ZÁCHRANÁŘ III VÍKEND DIVOKÉ VODY

Ne všechno se dá naučit za víkend či týden.
Pro zvládnutí plavání a záchrany je třeba
systematický trénink. Po absolvování půlroční
přípravy v bazénu s experty v oboru si ve vodě
budete sebou jistí.
každé úterý leden–květen

www.hkvs.cz/kurz‑ziii

Metodický seminář – určen i úplným
začátečníkům, kteří se chtějí naučit
bezpečnému pohybu na tekoucí vodě. Náplní
je nácvik sebezáchrany, záchrany osob,
technika pádlování a jízda na různých typech
plavidel.
1. termín – květen/červen
2. termín – září

www.hkvs.cz/kurzy

VŮDCE MALÉHO PLAVIDLA LODNÍ TESAŘ
Civilní kvalifikace (řidičák na loď) za skautské
ceny. Absolventi budou mít možnost používat
skautské lodě s motory při velkých akcích
Junáka i při oddílové činnosti.
jaro 2018

www.hkvs.cz/kurz‑vmp

Stříbrná řeka
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Pollux

Plavčík –
záchranář

Možnost si opravit loď nebo postavit zcela
novou; oplachtit pramici nebo i kánoi; naučit
se práci se dřevem, laminátem či plastem. Na
kurz je možné vzít nejen vlastní loď,
ale i celou rodinu.
25. srpna – 1. září

www.hkvs.cz/kurz‑lodni‑tesar

Vůdce malého
plavidla

Lodní tesař

