Zápis
z mimořádného XVI. valného sněmu
Junáka – českého skauta
Praha, Rudolfinum, 18. 6. 2022

Slavnostní zahájení Valného sněmu
Valný sněm zahájila česká národní hymna.
Úvodní slovo starosty
Br. Josef Výprachtický – José uvítal delegátky a delegáty Valného sněmu, připomněl, že
prezenční setkání nebylo v uplynulých dvou letech možné, a vyjádřil přesvědčení, že jednání
sněmu bude úspěšné a přispěje k dalšímu rozvoji organizace.
Poté připomněl práci a zásluhy sester a bratrů, kteří nás již navždy opustili.
Krátce zrekapituloval, co se organizaci daří. Junák – český skaut roste, v současné době má
více než 73 tisíc členek a členů, společnými silami jsme úspěšně zvládli dva koronavirové roky
– podařilo udržet skautská společenství, pomáhat svému okolí – zejména seniorům a dalším
ohroženým skupinám spoluobčanů.
Poděkoval za odvedenou práci přítomným bratrům a sestrám s prosbou, aby poděkování
předali dál do svých střediskových a oddílových týmů, neboť je to výsledek práce a společného
úsilí nás všech.
Poděkoval také všem institucím a dárcům, kteří Junáka – českého skauta podporují – i díky
nim je skauting lepší a může se dále rozvíjet.
Zmínil také výzvy, které organizaci čekají – ať už jsou to změny okolního světa související
s pandemií koronaviru a válkou na Ukrajině, nebo dlouhodobý růst organizace. Vyzval
činovnice a činovníky středisek k pomoci ukrajinským klukům a holkám a jejich začleňování
do oddílů a uvažování o tom, co mohou udělat pro další růst skautingu a naplňování jeho
poslání dělat svět lepším.
Na závěr svého vystoupení oficiálně zahájil jednání mimořádného XVI. valného sněmu.
Po uvedení sestrou Barborou Trojak si přítomní vyslechli krátký varhanní koncert.
Ohlédnutí za uplynulým obdobím a poděkování
Sestra Barbora Trojak připomněla prostřednictvím fotografií významné události a úspěchy
uplynulého období – Valný sněm ve Velkém Meziříčí, účast kontingentu Junáka – českého
skauta na Světovém skautské jamboree v USA, oslavy 30 let svobodného skautingu, nově
vybudované klubovny, Skautskou pomoci společnosti během pandemie koronaviru i více než

tisícovku táborů, které se oba koronavirové roky podařilo uspořádat. Poděkování patří všem,
kteří přiložili ruku ke společnému dílu!
Bratr Petr Vaněk – Permi přidal poděkování těm, kteří se zapojili do různých způsobů skautské
pomoci – během pandemie koronaviru, po tornádu, které zasáhlo jižní Moravu, během
uprchlické krize v důsledku války na Ukrajině, ukrajinským klukům a holkám při začleňování
do české společnosti. Postupně tak jmenoval skautky a skauty přítomné v sále, kteří se do
pomoci výrazně zapojili, s tím, že každý z nich zároveň zastupoval desítky a stovky dalších,
kteří pomáhali podobně.
Připomněl, že sněm bude projednávat a schvalovat 8. prvek skautské výchovné metody –
Zapojení do společnosti, který – jak je vidět i z širokého zapojení skautů a skautek do pomoci
společnosti – je ale součástí skautské činnosti již nyní.
Poté postupně pozval na pódium sestru Evu Měřínskou – Evičku, bratry Michala Taranta –
Majkla a Marka Baláše – Čiču a spolu se zástupci jejich domovských středisek jim předali zlatý
stupeň medaile Svatého Jiří a připomněli jejich zásluhy jak v rámci oddílu, střediska či v oblasti
vzdělávání, tak na ústřední úrovni, kde všichni působili několik období v Náčelnictvu a v jeho
vedení.
Bratr Marek Baláš – Čiča krátce poděkoval za ocenění, připomněl, že spolu s Evičkou a
Majklem navázali na práci svých předchůdců, a poděkoval také těm, kteří po nich vedení
Náčelnictva převzali.
Přivítání a projevy hostů
Bratr Josef Výprachtický – José pozdravil přítomné hosty – sestru Barboru Müllerovou ze
Slovenského skautingu, Aleše Sedláčka (předsedu České rady dětí a mládeže) a Tomáše
Novotného (předsedu ATOM), členy Skautského parlamentního oddílu, členky a členy
Svojsíkova oddílu, nositelky Řádu stříbrného trojlístku a nositele Řádu stříbrného vlka.
Aleš Sedláček, předseda ČRDM ve svém projevu vyzvedl skutečnost, že v rámci ČRDM
dokážou spolky společně řešit problémy, které se jich dotýkají. Připomněl, že spolky – byť
různě zaměřené – mají mnoho společného: dobrovolnictví, společenskou odpovědnost i
určitou kulturu jednání – a díky tomu všemu vzniká v neziskovém sektoru příjemné prostředí
spolupráce. Zmínil, že i díky skautům se ČRDM daří prosazovat mnohé (v uplynulých dvou
letech zejména nastavení podmínek pro činnost a uskutečnění letních táborů) a daří se to
nejen pro skauty, ale i desítky dalších malých spolků, které by toho dosáhnout nedokázaly.
Na závěr delegátkám a delegátům popřál úspěšné jednání.

Schválení Řádu Valného sněmu, komisí Valného sněmu a programu
Valného sněmu
Schválení Řádu Valného sněmu
Bratr Tomáš Řehák – Špalek zahájil pracovní část jednání Valného sněmu. Připomněl, že Řád
Valného sněmu schválilo Náčelnictvo, ale Valný sněm ho nemusí v tomto znění akceptovat a
může ho změnit. Řád je součástí materiálů, které obdrželi všichni delegáti Valného sněmu.

Dále krátce zrekapituloval proceduru jednání a rozhodování Valného sněmu.
Po té delegátky a delegáti přistoupili k hlasování o návrhu usnesení.
Usnesení XVI. VSJ/01
Valný sněm bere na vědomí Řád Valného sněmu.
pro 353, proti 1, zdržel se 0

Volba mandátové komise Valného sněmu
Bratr Tomáš Řehák – Špalek připomněl, že mandátová komise má tři členky/členy, z nich
jednoho navrhuje Náčelnictvo (Jan Chmelař) a dva jsou z pléna Valného sněmu.
Z pléna se přihlásili právě dva kandidáti – bratři Darek Dragoun a Ondřej Dyčka.
Usnesení XVI. VSJ/02
Valný sněm schvaluje mandátovou komisi ve složení: Jan Chmelař, Darek Dragoun
a Ondřej Dyčka.
Schváleno zjevnou většinou.

Volba návrhové komise Valného sněmu
Bratr Tomáš Řehák – Špalek připomněl, že návrhová komise má devět členek/členů, z nichž
čtyři navrhuje Náčelnictvo (Ondřej Pytela, Jakub Procházka, Jan Berki a Bořek Slunéčko) a
pět je z pléna Valného sněmu.
Z pléna se přihlásilo právě pět kandidátů – sestra Marie Procházková a bratři Vít Henych, Jiří
Kubala, Vojtěch Sukač a Václav Dobrozemský.
Usnesení XVI. VSJ/03
Valný sněm schvaluje návrhovou komisi ve složení: Ondřej Pytela, Jakub Procházka,
Jan Berki, Bořek Slunéčko, Vít Henych, Jiří Kubala, Vojtěch Sukač, Marie Procházková,
Václav Dobrozemský.
Schváleno zjevnou většinou.

Schválení programu Valného sněmu
Sestra Vendula Bušková – Véňa připomněla, že návrh programu byl součástí rozeslaných
materiálů pro delegáty. Postupně procházela jednotlivé body programu s tím, že s některými
časy nelze hýbat (čas oběda, čas ukončení jednání sněmu). Dopoledne mají dle navrženého
programu proběhnout dvě kola jednání (diskuzí) v sekcích k tématům Revize idey vlčat,
světlušek a žabiček, Změna Stanov ve věci revizních komisí a 8. prvek skautské výchovné
metody (Zapojení do společnosti). Odpoledne je na programu projednávání a schvalování
návrhů usnesení. Usneseními, která sněm nestihne projednat, se bude zabývat Náčelnictvo
a následně informovat organizaci, jak s nimi naložilo.
Sestra Iveta Šelepová – Fifi podala návrh na změnu programu – krajský sněm Jihočeského
kraje vnímá jako zásadní, zda si sněm vyhradí schválení idey či nikoliv. Navrhuje proto návrh
usnesení Jihočeského kraje předřadit před jednání v sekcích.

Bratr Vojtěch Gerlich – Charlie – v diskuzních blocích chybí dle názoru Kraje Praha
programová témata, navrhuje proto v jednom kole sekcí diskutovat k tématu revizních komisí
a v druhém kole o programových tématech.
Bratr Ondřej Vokál – Vokin, jak navrhovatel usnesení k revizi idey vlčat, světlušek a žabiček
konstatoval, že návrh Jihočeského kraje považuje za možný.
V dalším diskuzním příspěvku zazněl požadavek, aby se o obou pozměňovacích návrzích
hlasovalo již před přestávkou.
Hlasování pozměňovacích návrzích k programu Valného sněmu
Kdo je pro, aby byl vyhrazen blok na hlasování o tom, zda si vyhradí schválení nové idey
vlčat, světlušek a žabiček do své kompetence?
Pro 90, proti 183, 78 – návrh nebyl přijat
Kdo je pro, aby v druhém kole sekcí byly RK nahrazeny programovými tématy?
Pro 161, proti 71, zdržel se 131 – návrh nebyl přijat
Usnesení XVI. VSJ/04
Valný sněm schvaluje program mimořádného XVI. valného sněmu.
Schváleno zjevnou většinou.

Přednesení zprávy mandátové komise
Předseda mandátové komise bratr Jan Chmelař konstatoval, že delegáty Valného sněmu je
celkem 538 sester a bratrů, z nich je přítomno 378 a sněm je tedy usnášeníschopný.

Jednání v diskuzních sekcích
Delegátky a delegáti Valného sněmu se poté rozešli na jednání v sekcích k tématům
● Změna Idey světlušek, vlčat a žabiček,
● Změna Stanov ve věci revizních komisí,
● Změna Stanov – doplnění 8. prvku SVM Zapojení do společnosti,
které proběhlo ve dvou kolech po 50 minutách.
Následovala obědová přestávka.

Projednávání návrhů usnesení
Sestra Žaneta Vítů – Černoška uvedla odpolední blok programu, v němž se Valný sněm
bude zabývat předloženými návrhy usnesení.

Změna Idey vlčat, světlušek a žabiček
Návrh 1.1 (předložený Náčelnictvem) – Valný sněm se seznámil s návrhem nového znění
slibu, zákona, hesla a denního příkazu žabiček, světlušek a vlčat a ukládá Náčelnictvu, aby
tento návrh schválilo a zajistilo podporu jeho zavádění v hnutí.

Návrh procedury – návrhová komise a navrhuje následující postup:
- projednat a prohlasovat návrh 1.3 (návrh usnesení Jihočeského kraje)
- projednat a prohlasovat pozměňovací návrh návrhové komise
- následně hlasovat o usnesení jako celku, příp. ve znění schválených pozměňovacích
návrhů
Schváleno zjevnou většinou.
Diskuze k návrhu 1.3 - Valný sněm si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném znění
podoby idey vlčat, světlušek a žabiček.
Bratr Michal Šimek – Dukát (za předkladatele) konstatoval, že idea vlčat a světlušek není
součást Stanov, jedná se o téma, které patří na Valný sněm a má zásadní výchovné dopady
do organizace. Valný sněm je průsečík názorů v rámci organizace, zahrnuje zástupce všech
krajů, středisek, proto krajský sněm považuje za žádoucí, aby si schválení nové idey vlčat a
světlušek sněm vyhradil do své kompetence. Bude rád, pokud ze sněmu budeme odcházet
se schválenou ideou vlčat a světlušek.
Bratra Ondřej Vokál – Vokin (za předkladatele) – Náčelnictvo a VRJ návrh nepodporují, mají
za to, že textaci idey má schválit Náčelnictvo jako operativnější orgán, v případě schválení
Valným sněmem by jakoukoliv změnu musel opět schvalovat sněm. Cílem Náčelnictva a VRJ
bylo představit a seznámit sněm s výsledkem práce PS NJ pro ideu a návrhem revidované
idey vlčat, světlušek a žabiček.
Bratr Jan Berki – Hubert – Valný sněm si má vyhrazovat do kompetence věci ad hoc, ale
pokud se jedná o věc systémovou, tak má být zakotvena ve Stanovách (interní legislativě).
Návrh na ukončení diskuze – schváleno zjevnou většinou.
Bratr Jakub Procházka – Citron – díky Náčelnictvu za odvedenou práci, má důvěru
v Náčelnictvo a bude hlasovat pro jím předložený návrh usnesení.
Hlasování o návrhu 1.3 (návrh usnesení Jihočeského kraje)
Valný sněm si vyhrazuje právo rozhodnout o konečném znění podoby idey vlčat, světlušek
a žabiček.
Pro 53, proti 263, zdržel se 33 – usnesení nebylo přijato
Bratr Vokál – Vokin – spolu s pracovní skupinou se tématu věnoval od roku 2017 na základě
usnesení Valného sněmu. Náčelnictvo založilo pracovní skupinu (pod vedením bratra Vokina),
vše směřovalo k roku 2020 – projednání se ze známých důvodů posunulo na mimořádný
Valný sněm. PS se velmi snažila o transparentní a poctivý proces se zapojením všech, kteří
o téma měli zájem.
Diskuze k pozměňovacímu návrhu RSRJ
Bratr Pavlok – Vrána – jedná se o velmi technickou věc, drobnou úpravu formulace z „ukládá
Náčelnictvu“ na „doporučuje Náčelnictvu“, aby usnesení bylo v souladu se Stanovami.
Hlasování o pozměňujícím návrhu RSRJ
Kdo je pro změnu formulace navrženého usnesení spočívající v záměně slova „ukládá“
za slovo „doporučuje“?
Schváleno zjevnou většinou.

Bratr Pytela – Ondra předložil další drobný návrh na změnu usnesení, a to nahrazení slova
„hnutí“ za slovo „organizaci“, neboť hnutí je výrazně širší pojem, zahrnující skautské hnutí
nejen v ČR, kdežto organizace jasně definuje, že jde o Junáka – českého skauta.
Hlasování o pozměňujícím návrhu RSRJ
Kdo je pro změnu formulace navrženého usnesení spočívající v záměně slova „hnutí“
za slovo „organizaci“?
Schváleno zjevnou většinou.
Poté proběhlo hlasování o návrhu usnesení jako celku, ve znění schválených pozměňovacích
návrhů.
Usnesení XVI. VSJ/05
Valný sněm se seznámil s návrhem nového znění slibu, zákona, hesla a denního příkazu
žabiček, světlušek a vlčat a doporučuje Náčelnictvu, aby tento návrh schválilo a
zajistilo podporu jeho zavádění v organizaci.
Pro 326, proti 16, zdržel se 29
Změna Stanov ve věci revizních komisí

Návrh 1.1 (předložený Výkonnou radou) - XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy
Junáka – českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014
(dále jen „Stanovy 2014“) takto:
V článku (38) Stanov 2014 se písmeno c) vypouští a dosavadní písmena d) a e)
se nadále označují za písmena c) a d).
Za článek (46) Stanov 2014 se vkládá nový článek (47), který zní „Junák i jeho
organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich
řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.“ a původní článek (47) i následující se
přečíslovávají na (48) a následující.
Bratr Jan Berki – Hubert seznámil delegátky a delegáty s návrhem procedury:
návrh 2.1 – pokud bude schváleno, už se nehlasuje o dalších usnesení
- pokud navrhovatelé návrhu 2.2 chtějí vtělit třetí řádek návrhu do usnesení 2.1, je třeba
podat pozměňující návrh
Jedná se o změnu Stanov, takže pro usnesení musí hlasovat 3/5 většina přítomných.
Navržená procedura byla schválena zjevnou většinou přítomných.
Br. Ondřej Peřina – Jerry (za předkladatele) – návrh směřuje ke zjednodušení administrativy,
umožní přestat zapisovat revizní komise do rejstříku a otevře NJ a VRJ cestu k tomu, aby
přidaly další možnosti zajišťování revizní činnosti.
Přijetí usnesení znamená zrušení revizních komisí ve smyslu kontrolních komisí
v Občanském zákoníku, revizní činnost v OJ bude i nadále povinná, ale lze zjednodušovat
např. snížit počet členů revizních komisí.
Dále představil dva pozměňující návrhy, s nimiž již před sněmem přišla návrhová komise
- nedojde k původně zamýšlenému přečíslování článků Stanov od změny dál, ale
změna bude doplněna jako článek (46a),

-

doplnění účinnosti nového znění Stanov – od začátku září 2022.

Sestra Iveta Šelepová – jaké další možnosti revizní činnosti ústřední orgány vidí?
Bratr Ondřej Peřina – Jerry – např. již zmíněné snížení počtu členů RK ze tří na dva členy,
zajištění revizní činnosti dalšími způsoby – např. skrze interního revizora, placenou firmu, ...
vzhledem k tomu, že v některých případech bude třeba, aby o formě revizní činnosti OJ
rozhodl sněm OJ nebo pověřil statutára, proto je v usnesení zmíněné řízení OJ.
Dotaz z pléna – co se stane s revizními komisemi zapsanými v rejstříku?
Bratr Ondřej Peřina – Jerry – po příštím sněmu OJ nebudeme zapisovat nové revizní komise,
příp. smažeme stávající, pokud by nedošlo ke změně.
Dotaz z pléna – jak je zajištěno, že do září budou otevřené ty další nové možnosti?
Bratr Ondřej Peřina – Jerry – Organizační řád dál říká, že OJ má mít revizní komisi – a na tom
se nic nemění. Jeho novelou dojde k přidání dalších možností, jak zajistit revizní činnost
v rámci OJ.
Hlasování o pozměňovacích návrzích – viz zažlucené části textu.
XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka – českého skauta schválené XIV. valným
sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:
a) v článku (38) Stanov 2014 se písmeno c) vypouští a dosavadní písmena d) a e) se
nadále označují za písmena c) a d);
b) za článek (46) Stanov 2014 se vkládá nový článek (46a), který zní „Junák i jeho
organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich řízení.
Podrobnosti stanoví vnitřní právo.“;
c) v článku (179) Stanov 2014 se text „14. června 2014“ nahrazuje textem „1. září
2022.“
a to s účinností od 1. září 2022.
Schváleno zjevnou většinou.
Hlasování o usnesení jako celku
Usnesení XVI. VSJ/06
XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka – českého skauta schválené XIV.
valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:
a) v článku (38) Stanov 2014 se písmeno c) vypouští a dosavadní písmena d) a
e) se nadále označují za písmena c) a d);
b) za článek (46) Stanov 2014 se vkládá nový článek (46a), který zní „Junák i jeho
organizační jednotky ustavují vnitřní kontrolní systém, který je součástí jejich
řízení. Podrobnosti stanoví vnitřní právo.“;
c) v článku (179) Stanov 2014 se text „14. června 2014“ nahrazuje textem „1. září
2022.“
a to s účinností od 1. září 2022.
Pro 360, proti 1, zdržel se 16 – usnesení bylo přijato více než 3/5 většinou přítomných.
Změna Stanov – 8. prvek skautské výchovné metody Zapojení do společnosti

Návrh 1.1 (navržený Výkonnou radou) – XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka
– českého skauta schválené XIV. valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen
„Stanovy 2014“) takto:
. v článku (9) Stanov 2014 se slovo “sedmi” mění na “osmi”;
a. na konec článku se přidává další textová odrážka ve znění: “Zapojení do společnosti
– naplňování skautského poslání se neobejde bez spolupráce se společenstvími na všech
úrovních, od místních po celosvětové, v rámci skautského hnutí i mimo něj. Skauti a skautky
v rámci služby nejčastěji působí v místní komunitě a přispívají při tom k řešení lokálních i
globálních výzev. Zkoumají potřeby, na které svou činností chtějí reagovat, a službu provádí
v partnerské spolupráci s ostatními aktéry. Tato zkušenost a její reflexe rozvíjí dovednosti a
postoje potřebné k přijímání aktivní a odpovědné role ve společnosti. Zapojením do
společnosti skauting přispívá k utváření lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i jejím
využitím pro výchovné účely.”;
a to s účinností od 1. září 2022.
Bratr Ondřej Peřina – Jerry (za předkladatele) – jedná se o jedno z témat diskuzních skupin,
8. prvek SVM Zapojení do společnosti. Junák – český skaut je jako člen WOSMu vázán
povinností, aby poté, co v roce 2017 Světová skautská konference přidání 8. prvku SVM
schválila, převzít jej a doplnit do Stanov při nejbližším Valném sněmu. Tato změna Stanov
navíc podléhá schválení WOSMem (návrh byl projednán a je schválen WOSM). Text popisuje
8. prvek SVM v českém jazyce tak, jak to odpovídá anglické verzi. Byli bychom velmi rádi,
kdyby Valný sněm schválil navrhované znění.
Součástí je opět pozměňující návrh – doplnění účinnosti změny.
Bratr Jakub Holobrádek – Učeň – návrh usnesení podporuje, 8. prvek bude nejvíc rozvedený
ve Stanovách – jsou do něj promítnuté jednotlivé „pilíře“ zmiňované v rámci diskuze v sekcích,
bude to příjemné pro nové začínající vedoucí. Podnět – možná máme zvážit, zda nechceme
výhledově podobně popsat i další – nicméně nepředkládá žádný návrh.
Sestra Martina Skaličková – Boxtra – má trochu problém se složením věcí a formulací
počáteční části – raději by pozitivní formulaci, podává pozměňující návrh (viz níže). Není to
ale tak, že by nesouhlasila s návrhem VRJ. Minimalistickou variantou jejího návrhu je
vymazání slov „neobejde bez“.
Hlas z pléna – nemá pocit, že není až tak žádoucí mít všechny body SVM podrobně popsané,
tj. už by dál nezpřesňoval.
Bratr Vojtěch Olbrecht – Fišer – vyjádření k pozměňovacímu návrhu – jak nám ukládají
Stanovy WOSMu, nechali jsme si schválit návrh textace, aby sněm mohl bezproblémově
schválit znění 8. prvku. Valný sněm je jistě suverén, může se rozhodnout jinak – pošleme poté
znovu ke schválení a buď by bylo schváleno nebo budeme čekat na další Valný sněm.
Bratr Jiří Wolf – Pando – pozměňovací návrh považuje za deklarativní a nicneříkající. Dal by
přednost původní formulaci.
Sestra Barbora Tichavová – Rozárka (za předkladatele) – minimalistickou variantu návrhu vidí
jako možnou, odstranění negace je v pořádku. Širší návrh už záběr původního návrhu zužuje
a došlo k výraznější reformulaci – považuje to za změnu textu za formulaci schválenou

WOSM. V pozměňujícím návrhu vypadává reflexe (co se na tom, že pomáhají a že se
angažují, kluci a holky naučili) a mizí také struktura konání.
Bratr Ondřej Peřina – Jerry – ad účinnost – v rámci usnesení k revizním komisím jsme schválili
účinnost v textu Stanov. Důvod pozměňovacího návrhu u tohoto usnesení je v tom, že
legislativně v sobě usnesení nese informaci o odložení účinnosti schválené změny od
okamžiku schválení na sněmu.
Hlasování o pozměňovacích návrzích sestry Martiny Skaličkové – Boxtry, nejprve o širší a
poté minimalistické verzi, měněné pasáže jsou označeny žlutě a zaboldovány.
b. na konec článku se přidává další textová odrážka ve znění: “Zapojení do společnosti
– skauting rozvíjí dovednosti a postoje potřebné k přijímání aktivní a odpovědné role ve
společnosti a přispívá tak k vytváření lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i
jejím využitím pro výchovné účely. K naplňování skautského poslání patří spolupráce se
společenstvími na všech úrovních, od místních po celosvětové, ve skautském hnutí i mimo
něj. Skauti a skautky v rámci služby nejčastěji působí v místní komunitě a přispívají při tom k
řešení lokálních i globálních výzev. Zjišťují potřeby, na které svou činností chtějí reagovat, a
službu provádí v partnerské spolupráci s ostatními.”
Pro hlasovala zjevná menšina přítomných.
b. na konec článku se přidává další textová odrážka ve znění: “Zapojení do společnosti
– naplňování skautského poslání vyžaduje spolupráci se společenstvími na všech úrovních,
od místních po celosvětové, v rámci skautského hnutí i mimo něj. Skauti a skautky v rámci
služby nejčastěji působí v místní komunitě a přispívají při tom k řešení lokálních i globálních
výzev. Zkoumají potřeby, na které svou činností chtějí reagovat, a službu provádí v partnerské
spolupráci s ostatními aktéry. Tato zkušenost a její reflexe rozvíjí dovednosti a postoje
potřebné k přijímání aktivní a odpovědné role ve společnosti. Zapojením do společnosti
skauting přispívá k utváření lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i jejím využitím pro
výchovné účely.”
Pro hlasovala zjevná menšina přítomných.
Hlasování o doplnění účinnosti
…..
a to s účinností od 1. září 2022.
Schváleno zjevnou většinou.
Hlasování o usnesení jako celku
Usnesení XVI. VSJ/07
XVI. valný sněm (mimořádný) mění Stanovy Junáka – českého skauta schválené XIV.
valným sněmem v Litomyšli dne 29. 3. 2014 (dále jen „Stanovy 2014“) takto:
. v článku (9) Stanov 2014 se slovo “sedmi” mění na “osmi”;
a. na konec článku se přidává další textová odrážka ve znění:
“Zapojení do společnosti – naplňování skautského poslání se neobejde bez spolupráce
se společenstvími na všech úrovních, od místních po celosvětové, v rámci skautského
hnutí i mimo něj. Skauti a skautky v rámci služby nejčastěji působí v místní komunitě a
přispívají při tom k řešení lokálních i globálních výzev. Zkoumají potřeby, na které svou
činností chtějí reagovat, a službu provádí v partnerské spolupráci s ostatními aktéry.
Tato zkušenost a její reflexe rozvíjí dovednosti a postoje potřebné k přijímání aktivní a
odpovědné role ve společnosti. Zapojením do společnosti skauting přispívá k utváření
lepšího světa jak skrze činnost samotnou, tak i jejím využitím pro výchovné účely.”;

a to s účinností od 1. září 2022.
Pro 359, proti 3, zdržel se 15
Kodex jednání dospělých
Návrh 1.1 (navržený Výkonnou radou) - Valný sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu
jednání dospělých a ukládá Náčelnictvu schválení konečného znění dokumentu a jeho
ukotvení v organizaci v souladu s úsilím WOSMu v oblasti bezpečí dětí.
Sestra Žaneta Vítů – Černoška přednesla návrh procedury dle návrhové komise
- hlasování o návrhu usnesení 4.1
- poté hlasování o návrhu usnesení 4.2
Schváleno zjevnou většinou.
Sestra Jana Jirasová – Prcek (za předkladatele) – je ráda, že v předsněmové diskuzi byla
myšlenka kodexu podpořena i za podněty, které k tématu přišly. Výkonná rada a Náčelnictvo
vnímají potřebu se bezpečností zabývat – ať už fyzickou, psychickou či sexuální.
V předsněmové diskuzi zaznívalo, že téma není třeba řešit, protože mezi skauty se nic
takového neděje – tak to ale není. Tyto problémy se nám nevyhýbají, jsme velká organizace,
která má desítky tisíc členů. Do kodexu se promítají slib a zákon v podobě konkrétnějších
premis jednání – nejen směrem k činovníkům, ale i k lidem, kteří neprošli skautským
vzděláváním či dospělým nováčkům. Kodex je základním kamenem prevence v oblasti
bezpečí, práce jím ale spíš začíná – budeme na něm dál stavět. Cílem kodexu je vytyčit
hranice a jeho obsah má být součástí povědomí všech, kteří pracují s dětmi, a tedy se jich věc
týká. Problematiku řeší také WAGGGS a WOSM, především WOSM dělá poměrně rázné
kroky – na minulé světové konferenci bylo schváleno usnesení, které zavazuje členské
organizace, aby do konference v roce 2024 toto usnesení naplnily. Co se týká představy o
ukotvení dokumentu – zaznívaly hlasy, aby těžiště bylo v metodické práci a vzdělávání, s tím
je jistě možné souhlasit, podobně jako s tím, že dokument nemá být zakotven např. jako řád.
Nicméně, jak je vidět z návrhu usnesení, cílíme na to, aby se nejednalo „pouze“ o metodický
materiál, a např. přílohu přihlášky dospělého člena atp.
V návrhu jsou (dle uvážení navrhovatele) zapracované podněty z předsněmové diskuze
vedené před zrušeným sněmem 2020.
Bratr Dominik Bláha – Nik – rozumí tomu, jak se ke vzniku kodexu došlo, se zněním nemá
problém. Ale když se podívá na kodex z pohledu mladých vedoucích, tak je to další věc, která
se na ně hrne. Část vedoucích neumí vysvětlovat slib a zákon a tohle je další věc, kterou bude
třeba vysvětlovat. Má za to, že takový nástroj nepotřebujeme, stačí dobře vysvětlovat slib a
zákon.
Bratr Jakub Mazanec – Mazda – rád by představil pozměňovací návrh Jihočeského kraje a
Kraje Praha. Krajské sněmy uznávají diskuzi k tématu, výstupy práce pracovní skupiny, ale
mají odlišný názor na to, jak k tématu přistupovat dál. Správnou cestu vidí ve formě
metodického materiálu. Sestra Jirasová – Prcek konstatovala, že vidí i jiné formy ukotvení, ale
říká se tomu Kodex a to vyvolává pocit práva. Spojení „zajistit ukotvení“ evokuje širokou paletu
možností a na rozdíl od „schválení“ neimplikuje, že se má jednat předpis.

Bratr Jakub Holobrádek – Učeň – je rád, že téma řešíme, v rámci PSD poměrně rezonovalo,
jaká je představa do dalšího postupu, jak moc to bude priorita pro ústřední orgány do
budoucna?
Sestra Jana Jirasová – Prcek – ad pozměňovací návrh – jedna věc je Kodex jako dokument
a druhá jeho ukotvení. Ústřední orgány se shodují na tom, že nemá jít předpis (tj. řád nebo
směrnici). Co se týká ukotvení, je možné Kodex nějakým způsobem promítnout do vnitřního
práva – proto nesouhlasí s omezením na „metodický materiál“. Předpis po nás WOSM chtít
nebude, ale třeba příloha přihlášky už je něco, co po nás i WOSM požadovat bude – lidé si to
mají přečíst a být si vědomi, co podepisují.
Prodleva byla způsobená kapacitami během pandemie koronaviru. Pokud Valný sněm schválí
navržené usnesení, předložíme Kodex ke schválení Náčelnictvu a v návaznosti na to
posuneme do praktického užívání. Uvažujeme v řádu měsíců. Navazovat budou podpůrné
prostředky – např. možnost podpory – kdy na středisku nebo v oddíle řešíte problematickou
situaci – v rámci regionu, provázat oblast řešení problematických situací s prevencí – přenést
špatné zkušenosti tak, aby jimi neprocházeli další atp.
Bratr Kryštof Horn – Krasty – jako vedoucí postiženého střediska byl u zrodu pracovní skupiny
před pár lety, s tím, jakou má zkušenost, je rád, že se téma na Valný sněm dostalo, a byl by
rád, aby Valný sněm schválil bez pozměňovacího návrhu. Chrání to samu jednotku, pokud by
taková situace nastala. Vysíláme tím jako sněm signál, že s Kodexem souhlasíme – metodický
materiál to sráží mezi spoustu dalších metodických materiálů. A schopnosti (mladých)
vedoucích by nepodceňoval.
Dotaz z pléna – bude se s tématem konkrétně pracovat – bude se dělat průzkum, jaké
problémy už jsme jako organizace řešili? Máme se zabývat tím, jak moc v organizaci tyto
problémy jsou.
Sestra Jana Jirasová – Prcek – již proběhly Sondy, druhak vlastně průběžně něco nedobrého
na úrovni ústředí řešíme, tj. ukazuje se, že takový dokument potřebujeme – nastavuje hranice
chování.
Hlas z pléna – z právního pohledu – nemá to být pouze metodika, oblast bezpečí máme řešit,
problémy se nás týkají.
Bratr Jaromír Gloc – Saip – návrh na ukončení diskuze – schváleno zjevnou většinou.
Hlas z pléna – má potřebu se vrátit k tomu, že slovo metodický vnímáme jako „změkčování“
závaznosti, má za to, že spíš specifikuje podobu kodexu (druh dokumentu). Pokud schválíme
návrh usnesení předložený VRJ, tak toto neřešíme. Ani v doplňujícím vystoupení sestry
Jirasové – Prcka žádné jiné konkrétní formy nezaznamenal. Metodika je zatím nejkonkrétnější
forma, která tady zazněla.
Hlas z pléna – myslí, že ani kodex nezajistí, že interpretace obsahu může být velmi různá.
V rámci předsněmové diskuze byl k dispozici Kodex s komentářem a ten se nemá ztratit.

Bratr Petr Vaněk – Permi – jako zpravodaj VRJ už několik let řeší s OJ situace na hraně
zákona, na hraně bezpečnosti dětí. Metodický materiál je změkčení a pozměňovací návrh tak
odebírá vedení organizace možnost ukotvit kodex jako závazný nástroj.
Co se týká průzkumu, co se v organizaci děje – v organizaci se vyskytuje šikana, trvalá šikana,
sexuální zneužívání, ... není to tak, že jsme skauti, máme složený slib a tedy nemáme
patologické tendence – z toho je třeba procitnout. Kodex situaci nevyřeší – ale pokud budeme
pracovat s kodexem a dalšími nástroji, tak děláme kroky pozitivním směrem, které toto riziko
značně sníží.
Procedurální návrh na změnu programu – přerušit projednávání bodu a zařadit přestávku
s tím, že jednání bude pokračovat za 30 minut.
Pro 141, proti 184, zdrželo se 24 – návrh nebyl přijat.
Hlasování o pozměňovacím návrhu návrhové komise
Kdo je pro reformulaci usnesení v tom smyslu, aby slova „schválení konečného znění
dokumentu a“ usnesení neobsahovalo?
Schváleno zjevnou většinou.
Hlasování o pozměňovacím návrhu Jihočeského kraje a kraje Praha
Kdo je pro doplnění věty „a to jako metodický materiál“?
Pro hlasovala zjevná menšina.
Hlasování o usnesení jako celku
Usnesení XVI. VSJ/08
Valný sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu jednání dospělých a ukládá
Náčelnictvu zajistit jeho ukotvení v organizaci v souladu s úsilím WOSMu v oblasti
bezpečí dětí.
Schváleno zjevnou většinou.
Program – délka táborů
Návrh 1.1 (navržený Krajem Praha) – Valný sněm ukládá Náčelnictvu a Výkonné radě, aby
podporovaly a usilovaly o to, aby se zvyšovalo povědomí o výhodách a přínosu letních táborů
s délkou trvání alespoň tři týdny u oddílů skautů a skautek, a aby podporovaly jejich
uskutečňování a zvýšení celkového počtu takových táborů v organizaci.
Kraj Praha (za předkladatele) – všechna navrhovaná programová usnesení vycházejí
z pozorování a zkušeností, VRJ a Náčelnictvo usnesení podporují a dělají kroky, které těm
věcem napomáhají, ale myšlenky by se měly také promítnout do osnov vzdělávání činovníků.
Ke všem třem usnesením proto Kraj Praha přidává pozměňovací návrhy (doplnění) v tomto
smyslu: Jedním z vhodných prostředků je upravení osnovy vzdělávacích kurzů.
Bratr Jan Berki – Hubert (za návrhovou komisi) – návrh je v původní podobě nehlasovatelný.
Valný sněm se má vztahovat k Náčelnictvu, a nikoliv k VRJ. Návrhová komise opět navrhuje
v upraveném znění (viz níže).

Sestra Barbora Tichavová – Rozárka – Náčelnictvo a VRJ vítají návrh, souhlasí s tím, že je
žádoucí tábory prodlužovat.
Bratr Jakub Holobrádek – Učeň – k dodatku – ŘVČČJ nezná nic jako „osnovy kurzů“, muselo
by to být formulováno jako „Skautský kompetenční model“ nebo „kompetenční profil“.
Bratr Filip Hlavinka – Mukóki – souhlas s předřečníkem, nicméně profil nás učí např. tábořit –
jak to dobře dělat, ale nikoliv jak dlouhé máme mít tábory. Máme se ty věci učit a dělat, protože
jsou důležité, ale nemáme je mít v předpisech.
Hlas z pléna – má za to, že tři týdny tábory a problém tábornických (ne)znalostí nespasí,
nevnímá to jako extra palčivé téma.
Hlas z pléna – souhlas, je mnoho kvalitních dvoutýdenních táborů, ale obecně jistě máme
směřovat k táborům co nejdelším – pomáhá tomu i týden (refundovaného) volna navíc.
Hlas z pléna – spíš si nedovede představit tři týdny, prostě proto, že to nebude v silách
vedoucích.
Bratr Jan Šimbera – Prófa – souhlas s bratrem Hlavinkou – Mukókim, nedoplňoval by do
profilů to, jak přesně máme věc v řešit. Není to věc, kterou by měl řešit Valný sněm.
Návrh na ukončení diskuze – schváleno zjevnou většinou.
Sestra Jana Jirasová – Prcek – k podpoře prodlužování táborů, od minulého roku je možné
využít (pro zaměstnance) týden placeného volna, který se postupně zajíždí. Vedle toho se
snažíme o osvětu neplaceného volna (v rozsahu až 3 týdny za rok).
Bratr Jakub Procházka – Citron – z pozice (spolu)tvůrce Skautského kompetenčního modelu
ho nepovažuje za vhodný prostředek – profily jsou mnohem obecnější. Z pozice psychologa
jsou tři týdny jistě skvělé, na druhou stranu, pro mladší věkové kategorie je třeba aplikovat
přiměřeně.
(Pozn. z pléna – návrh usnesení se týká jen skautů a skautek.)
Hlasování o pozměňovacím návrhu Kraje Praha
Kdo je pro doplnění návrhu usnesení o dodatek „Jedním z vhodných prostředků je upravení
kompetenčního profilu.“?
Pro hlasovala zjevná menšina.
Hlasování o návrhu ve znění navrženém návrhovou komisí
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby usilovalo o zvýšení povědomí o výhodách a přínosech
letních táborů s délkou trvání alespoň tři týdny u oddílů skautů a skautek a aby podporovalo
jejich pořádání s cílem zvýšit celkový počet takových táborů v organizaci.
Pro 124, proti 100, zdržel se 102 – usnesení nebylo schváleno.

Program – zapojení mladších členů na táborech
Návrh 1.1 (navržený Krajem Praha) - Sněm Kraje Praha navrhuje Valnému sněmu, aby uložil
Náčelnictvu a Výkonné radě, aby podporovaly maximální zapojení i mladších členů oddílů do
činností týkajících se provozu tábora (stavba, vaření atd.) a dalších skautských akcí.
Kraj Praha (za navrhovatele) – návrh usnesení opět vychází ze zkušeností z kurzů, reaguje
na situaci, kde je na táborech o děti postaráno, ale děti nejsou zapojené do chodu tábora –
což požadujeme za základní součást skautské výchovy.
Podobně jako u předchozího usnesení přidává kraj pozměňovací návrh – doplnit na konec
usnesení větu „Jedním z vhodných prostředků je upravení kompetenčního profilu.“.
Sestra Barbora Tichavová – Rozárka – Náčelnictvo a VRJ návrh podporuje, má za to – že
tomu pomáhají probíhající workshopy k družinovému systému, stezky a další výchovné
nástroje.
Hlas z pléna – chápe myšlenky, které k návrhu usnesení vedou – vidí to ale jako úkol pro
oddílové či střediskové rady, nikoliv pro Valný sněm nebo ústřední orgány.
Hlas z pléna – návrh na ukončení diskuze – schváleno zjevnou většinou.
Hlas z pléna – chápe, že věc jde primárně za oddíly a středisky, ale Valný sněm může posun
podpořit tím, že schválí usnesení a dá najevo, že to vnímá jako důležitý problém
Hlas z pléna – bylo by dobré, kdyby tvrzení obsažené v usnesení bylo podloženo nějakými
daty.
Bratr Tomáš Řehák – Špalek – usnesení velmi podporuje, vnímá to jako důležité, byť jde o
deklaratorní usnesení. S pozměňovacím návrhem nesouhlasí.
Hlas z pléna – nesouhlas s usnesením, v profilech to vidí např. v „učení se zkušeností“.
Kraj Praha – vycházíme z vlastní zkušenosti, workshopy k družinovému systému posunují
využívání družinového systému – ale nikoliv tuto konkrétní problematiku. Proč to má řešit
Valný sněm – protože jsme výchovná organizace, tj. je na místě řešit na sněmu věci týkající
se výchovy.
Bratr Filip Hlavinka – Mukóki – jsme ve shodě, z navrhovaného pozměňovacího systému není
zřejmé zadání – proto s ním nesouhlasí. Současné profily obsahují prvky Skautské výchovné
metody, tj. to tam je. Důležité je, věc jako téma zvednout, pracovat s ním.
Kraj Praha (jako předkladatel) pozměňovací návrh stáhl a sněm přistoupil k hlasování o
původním návrhu usnesení.
Bratr Jan Berki – Hubert (za návrhovou komisi) – původní návrh je nehlasovatelný, návrhová
komise navrhuje úpravu (viz níže).
Usnesení XVI. VSJ/09
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby podporovalo maximální zapojení mladších členů
oddílů do činností týkajících se provozu tábora (stavba, vaření atd.) a provozu dalších
skautských akcí.
Pro 186, proti 52, zdržel se 101

Program – alkohol
Návrh 1.1 (navržený Krajem Praha) - Sněm Kraje Praha navrhuje Valnému sněmu, aby uložil
Náčelnictvu a Výkonné radě, aby zvýšily povědomí dospělých o tom, že na akcích, kterých se
účastní členové mladší osmnácti let oni, ani nikdo jiný, nemá konzumovat alkohol.
Kraj Praha (za předkladatele) – kraj vnímá potřebu zvednout problematiku pití alkoholu na
akcích, vnímá o i jako problém mnoha oddílů s tím, že takové chování a jednání je v rozporu
se skautskou výchovou (pití spolu s nezletilými, ale i pití „mimo dohled“ mladších členů). Kraj
oceňuje, že ústřední orgány s tématem již pracují.
Kraj zároveň podává pozměňovací návrhu – doplnění tématu do Kodexu jednání dospělých.
Sestra Jana Jirasová – Prcek – díky za návrh, souhlas s tím, že se jedná o věc, kterou je třeba
řešit. První kroky již proběhly – Sondy, publikace článků, programy na akcích atp. Cílem je
posun kultury uvnitř organizace tak, aby se na akcích pro mladší členy nepil alkohol vůbec.
Co se týká pozměňovacího návrhu – pro formulaci „mladší ani nikdo jiný“ nemáme právní
oporu, navíc každá prohibice se jeví jako neúčelná a postup (změnu kultury) spíš zpomaluje.
Hlas z pléna – mrzí ho, že je diskuze tak brzy ukončovaná, zajímaly by ho názory dalších lidí.
Hlas z pléna – pokud máme jít příkladem, děti se stejně s alkoholem budou setkávat – není si
jistá, zda nemá smysl ukázat dětem, že u dospělých není problematické užívání alkoholu,
pokud je to s mírou. Zvedla by i kouření – vnímá to také jako problém.
Bratr Jan Špatenka – Špáťa – doplnil by, že se jedná o skautské akce – těžko to vymáhat na
cizích akcích.
Hlas z pléna (Praha 6) – ad alkohol na skautských akcích – byl svědkem toho, že si vedoucí
dali jednu/dvě sklenky před dětmi/dospívajícími – ale ti třeba pochází z prostředí, kde se nepije
vůbec. Když se začal účastnit vedení oddílu, tak k tomu oddíl přistupoval poměrně
benevolentně – a s tou zkušeností není příznivcem toho, že máme dětem ukazovat byť
kultivované pití.
Procedurální návrh – zkrácení příspěvku na 1 minutu – schváleno zjevnou většinou.
Pozměňovací návrh z pléna – slovo „účastníci“ zaměnit za slovo „členové“.
Hlas z pléna – podávat alkohol na akcích pro mladší 18 let je reálně trestné (§11 odst. 2d)
zákona 62/2017).
Návrh na ukončení diskuze – schváleno zjevnou většinou.
Bratr Kryštof Horn – Krasty – v oddíle zažil 90. léta s pitím alkoholu, období prohibice – teď
zažívá kompromis – před dětmi se nepije, jsou nastavená pravidla a nemyslí si, že diskuze
má nastavit pravidla k tomu, jak se dospělí mají chovat po večerce diskuze u ohně.
Dává návrh na ukončení projednávání bodu.

Hlasování o ukončení projednávání bodu
Kdo je pro stažení bodu z programu (a tedy i diskuze k tématu)?
Pro 127, proti 138, zdrželo se 68 – neschváleno.
Bratr Šimon Rožníček – Šíma Úvaly – skautské plesy jsou také skautskou akcí a není si jist,
zda by ně v případě, že by byly bez alkoholu, někdo přišel.
Hlas z pléna – ad bratr Horn – Krasty – téma řešíme proto, abychom si přiznali, že máme
problém. Pokud se někdo dostane do závislosti, tak se z ní jen desetina dostane ven.
Hlas z pléna – přijde mu, že návrh nereflektuje realitu, mám mu předcházet širší diskuze a
pokud ho sněm schválí, má za to, že problém bude považován za vyřešený.
Sestra Jana Jirasová – Prcek – ad pozměňovací návrh – toto už zvažujeme a budeme to
doplňovat formou komentářů k rozšířenému znění Kodexu – doporučuje návrh neschválit,
jedná se technikálii.
Hlas z pléna (Kraj Praha) – v žádném množství není alkohol neškodný, takže i jedno pivo za
den není nezávadné.
Sestra Vladimíra Navrátilová – pozměňující návrh usnesení: Valný sněm ukládá Náčelnictvu,
aby zvýšilo všeobecné povědomí, že drogy, alkohol a kouření nejsou na skautských akcích
žádoucí.
Bratr Macek – Blizzard – se záměrem souzní, přesto si nemyslí, že je na místě, aby usnesení
schvaloval Valný sněm. Je rád za to, že se diskuze v organizaci rozběhla, ale usnesení by
neschvaloval.
Hlas z pléna – na pití alkoholu nevidí, v případě lidí nad 18 let, nic problematického. Podává
pozměňující návrh, že se ústřední orgány nemají problematikou zabývat.
Procedurální návrh – prodloužení projednávání bodu do 18.00 hodin – schváleno zjevnou
většinou.
Po té Valný sněm postupně prohlasoval pozměňovací návrhy usnesení, které vznikly během
diskuze, a to v pořadí o naposledy předloženého návrhu.
Hlasování o pozměňujících návrzích
Valný sněm se usnáší, že se ústřední orgány Junáka – českého skauta nemají zabývat
tématem podávání a konzumace alkoholu na akcích pořádaných Junákem – českým skautem
a jeho organizačními jednotkami.
Pro hlasovala zjevná menšina.
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zvýšilo v Junáku – českém skautu povědomí, že drogy,
alkohol a kouření na skautské akce nepatří.
Pro 155, proti 80, zdržel se 82 – návrh nebyl přijat.

Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zvýšilo povědomí dospělých o tom, že je žádoucí, aby
se na akcích pořádaných Junákem – českým skautem a jeho organizačními jednotkami,
kterých se účastní členové mladší 18 let, nekonzumoval alkohol.
Pro 80, proti 36, zdrželo se 213 – návrh nebyl přijat.
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zvýšilo povědomí dospělých o tom, že je žádoucí, aby
se na akcích, kterých se účastní členové mladší 18 let, nekonzumoval alkohol.
Pro 149, proti 28, zdržel se 150 – návrh nebyl přijat.
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zvýšilo povědomí dospělých o tom, že je žádoucí, aby
se na akcích, kterých se účastní členové mladší 18 let, nemají oni ani nikdo jiný konzumovat
alkohol. Valný sněm doporučuje Náčelnictvu, aby zvážilo zvýraznění této problematiky
v Kodexu jednání dospělých.
Pro 91 – návrh nebyl přijat.
Valný sněm ukládá Náčelnictvu, aby zvýšilo povědomí dospělých o tom, že je žádoucí, aby
se na akcích pořádaných Junákem a jeho OJ, kterých se účastní členové mladší 18 let, nemají
oni ani nikdo jiný konzumovat alkohol.
Pro 132/60/109 – návrh nebyl přijat.
Sestra Žaneta Vítů – Černoška předala slovo bratru Výprachtickému, jako předsedajícímu
Valného sněmu.

Ukončení Valného sněmu
Bratr Josef Výprachtický – José konstatoval, že je z časových důvodů ukončit jednání i celý
Valný sněm.
Poděkoval všem, kteří se na přípravě sněmu podíleli – především dobrovolníkům, kteří
působili na různých pozicích v zázemí a sál jejich práci ocenil potleskem vestoje.
Poděkoval také všem, kteří se na jednání Valného sněmu do Prahy sjeli, i za kultivovanou
diskuzi – i ve chvílích, kdy se ukazovala, jak je demokracie někdy těžká.
Požádal delegátky a delegáty, aby vyřídili poděkování Náčelnictva a Výkonné rady za
odváděnou práci v oddílech a na střediscích.
Bratr Ondřej Vokál – Vokin připomněl, že již za dva roky čeká organizaci další řádný Valný
sněm, současné Náčelnictvo je tedy v polovině svého funkčního období. Náčelnictvo si na něj
stanovilo čtyři priority – Strategické směřování, Růst organizace, Kapacita skautského
vzdělávání a Dospělí.
Aktuálně dobíhá práce na naplňování Strategie 2022, na řádný sněm předložíme její
vyhodnocení. Zároveň pracujeme na přípravě navazující Strategie 2030, která by měla být
výrazně jednodušší a lépe zacílená. Naším velkým přáním je, aby se jednalo o strategii celé
organizace, nikoliv pouze ústředí. Během procesu se budeme obracet na činovníky
s žádostmi prosbami o zapojení – prosím využijte těchto příležitosti.
Sestra Vendula Bušková – Véňa poděkovala za diskuzi, ať už přímo na Valném sněmu, nebo
mimo něj – většinu témata neřešíme jen na Valném sněmu, ale průběžně – na úrovni oddílů,
středisek, VOJ a také v Náčelnictvu. Každý z nás má možnost toto dění ovlivňovat i mezi
sněmy – zapojením do pracovních skupin či odborů, každý kraj má v Náčelnictvu své

zastoupení (až na Pardubický) – nebojte se obracet na vašeho krajánka – může přicházet
s podněty, čím se má Náčelnictvo zabývat. Náčelnictvo lze oslovit i skrze kontaktní e-mail.
Bratr Ondřej Vokál – Vokin – čekají nás postupně střediskové, okresní a krajské sněmy. Je to
příležitost vyhodnotit uplynulé období, je čas na zapracování nástupců, pokud plánujete na
své pozici u oddílu či na středisku končit. Na Valném sněmu budeme volit ústřední orgány –
zvažte, prosím, zda nechcete nabídnout své síly některému z nich.
Sestra Vendula Bušková – Véňa – jsme v Rudolfinu, tedy v koncertní síni – a také naši
organizaci si můžeme představit jako orchestr – občas potřebujeme sólistu, občas žesťovou
sekci, ale především potřebujeme všechny hudebníky, každého jednoho z nás, aby hudba
zněla tak, jak má. Všichni máme noty, podle kterých hrajeme – a to jsou sdílené hodnoty
skautingu. Díky všem, že jste součástí toho orchestru.
Sněm byl ukončen společným zpěvem junácké hymny.

