
Program projektu “Generace” 

CVVZ 2016 

 

PÁTEK 
   Příjezd bude upřesněn, registrace nejpozději v 17:00 

 

17:00 – 18:00  Večeře (v hotelu) 

18:00 - 19:00  Mezigenerační učení - zahájení další části projektu 

20:00 – 21:30 Mezigenerační učení – společné sdílení účastníků projektu, “rozprávkárna” 

otevřená účastníkům CVVZky 

22:00 – dále  Zahajovací rituál CVVZ, volný program (účast na programech CVVZ) 

 

SOBOTA 
 

7:00 - 7:50  Snídaně (v hotelu) 

8:00 – 11:30 Mezigenerační učení – „Tradice jako most mezi generacemi“   

11:30 – 13:00  Oběd (v hotelu) 

13:00 – 18:30  Volný program (účast na programech CVVZ) 

18:30 – 20:00  Večeře (v hotelu) 

20:00 – dále   Volný program (účast na programech CVVZ) 

Zároveň během celého odpoledne poběží “rozprávkárna” ve třídě se stánkem BL. Účastnící budou mít 

možnost setkat se se zakladateli hnutí BL a CVVZ. 

 

NEDĚLE 
 

7:00 - 7:50  Snídaně (v hotelu) 

8:00 - 9:00  Mezigenerační učení - zhodnocení  

9:30 – 12:00  Volný program (účast na programech CVVZ) 

12:00 - 13:00  Oběd (v hotelu) 

 

 



Tradice jako most mezi generacemi 

V programu se podíváme nejen na to, proč tradice není cosi zatuchlého v truhle po prababičce, ale 

pokusíme se zjistit, proč je tradice nezbytná pro života jakéhokoliv společenství – natož oddílového. 

Podrobně si projdeme, kdy nám tradice pomáhá a kdy se naopak může stát překážkou. A co do toho 

přináší spojení různých generací. Očekávám, že do programu podstatně přispějete vlastními 

zkušenostmi a nápady. 

 

Lektor: Jiří „Edy“ Zajíc 
 

Předseda odboru duchovní výchovy Junáka a člen 

metodické skupiny pro nový skautský program, 

instruktor vzdělávacího skautského střediska Gemini. 

Skautem jsem od svých 17 let, 20 let (1970-1990) jsem 

působil v TOM 5077, který se stal základem dnes 

největšího skautského střediska v ČR - Blaníku. 

Vystudoval jsem MFF UK, 15 let pracoval jako 

matematik - analytik v oblasti využívání počítačů na 

podporu výuky. Současně jsem působil v ilegálních 

strukturách katolické církve. Po listopadu 89 jsem 12 let 

pracoval jako redaktor Redakce náboženského života v 

Českém rozhlasu, kterou jsem tam založil, 4 roky byl 

ředitelem kanceláře ČRDM, 3 roky pracoval jako 

analytik úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, 

od roku 2008 vedoucí oddělení PR a zástupce ředitele v 

NIDM a nyní metodik pro vzdělávání v NIDV. 

Toto je moje 7. CVVZ. Pokaždé jsem tam lektoroval dva programy, které se týkají oblastí, kterým 

rozumím: rozvoj duchovního života a působení médií. Loni pak i debatu k vlastenectví. 

 

Já jako lektor: 

Jsem lektorem skautského vzdělávacího střediska Gemini (Myšlenkové základy skautingu, metodika, 

pedagogika, psychologie). Na CVVZ v posledních letech lektoruji celkem pravidelně, poprvé jsem 

lektoroval v roce 2002. 

 

Doporučit mě může například Mikin, Tatanka nebo Kolčava. 

 

Délka lektorské praxe: 20 let. 

 

 

 


