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Je nás rok od roku více
Počet členů Junáka – českého skauta posledních
8 let každoročně stoupá. Letos vzrostl o 2 307 lidí.
V současné době je našimi členy 57 840 skautů
a skautek. Od roku 1989 jich prošlo skautingem
v Česku více než 500 tisíc.

Skauti a skautky
v České republice

celkem 57 840

=

do 10 let

16 966 dětí

11–15 let

17 275 dětí

16–24 let

10 203 dospívajících

od 25 let

13 396 dospělých

Při ohlédnutí za rokem 2016 mne napadá
několik věcí, které byly v životě Junáka –
českého skauta významné.
Na Intercampu 2016 se v polovině května,
v areálu pevnosti Josefov nedaleko
Jaroměře, setkaly více než tři tisíce
skautů a skautek z třinácti převážně
evropských zemí. Účastníci společně
prožívali nápaditý program, uzavírali nová
přeshraniční přátelství a sdíleli zkušenosti
ze skautování ve svých zemích.
Naplno se rozjela práce na rozvojových
projektech podle dlouhodobé Strategie
2022, která určuje směřování naší
organizace. Podařilo se realizovat
či dokončit několik významných úkolů
v programové oblasti – skauti a skautky
mohou začít plnit nové odborky, rozjíždí

se pilotování revidovaných skautských
stezek, pro nejmladší benjamínky a jejich
vedoucí jsme vytvořili metodiky a začal
vycházet časopis Ben Já Mína.
Radost mi dělá stále pokračující nárůst
členské základny. Nicméně mnohé oddíly
fungují na hranici maximální kapacity
a na vstup do nich se čeká. Jednou z výzev
pro další období tak bude i hledání cest,
jak nabídnout dobrodružství skautingu
co největšímu počtu kluků a holek,
a naplňovat tak poslání skautingu, tedy
zlepšovat společnost skrze výchovu
mladých lidí.
To, že se Junáku – českému skautu daří,
nepovažuji za samozřejmost. Rád bych
proto na závěr poděkoval všem, kteří
k tomu svým dílem přispívají.
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Především oddílovým a střediskovým
vůdcům za čas a energii věnovanou
výchově skautek a skautů v oddílech
i všem dalším skautským dobrovolníkům
za jejich práci. A děkuji také institucím,
společnostem a jednotlivcům, kteří
podporují český skauting v jeho službě
společnosti.
Ing. Josef Výprachtický
starosta Junáka – českého skauta

Co si o skautingu
myslí veřejnost?
Výzkum, který pro Junák
– český skaut uskutečnila
agentura Ipsos v roce 2015
jako pro bono projekt,
ukazuje, že Češi vidí
skauting jako podnětné
a zajímavé prostředí.

89 %
SKAUTING DĚTI SMĚŘUJE KE
SPOLUPRÁCI A POMOCI DRUHÝM

89 % lidí souhlasí s tvrzením, že ve skautu
se člověk naučí spolupracovat s druhými,
a 87 % má za to, že se děti ve skautu naučí
druhým pomáhat.

80 %
SKAUTING NENÍ JEN O HRANÍ

www.ipsos.cz

70 % dotázaných odmítá tvrzení, že si
skauti jen hrají. A 80 % nesouhlasí s tím,
že by se děti ve skautu nenaučily nic
užitečného.

82 %
SKAUTING PODPORUJE
SAMOSTATNOST A KREATIVITU
82 % dotázaných si myslí, že ve skautu
se člověk stává samostatnějším
a že skauting podporuje tvořivost.

79 %
SKAUTSKÉ HODNOTY
JSOU OCHRANA PŘÍRODY,
SPOLUPRÁCE A FAIR PLAY

79 % lidí označilo za skautskou hodnotu
ochranu přírody, 42 % spolupráci
a 36 % férovou hru.

Co si o skautingu
myslí skautky
a skauti?
„Jsem skaut. Se skautem mám spojené hluboké zážitky. Některé
věci jsem pochopil jako dítě, některé chápu až nyní, když přemýšlím, jak je jednoduše a názorně vysvětlit vlastním dětem.
Jako nováček jsem se učil udržet v suchu sirky, ponožky a spacák
– zkrátka přežít. Jako člen mužstva na pramici a plachetnici jsem
zažil ryzí podstatu týmové spolupráce – vypadnout z rytmu
pádlování může zastavit celou loď. Jako rádce-kormidelník jsem
zažil nutnost rozlišit situace, ve kterých je potřeba zavelet a kdy
je dobré zapojit všechny do hledání řešení. Jako vůdce oddílu –
kapitán jsem se učil poznat, komu mohu svěřit jaký úkol a odpovědnost – nebylo v mých silách být u všeho. A při spolupráci
s rodiči jsem zažil vzájemné budování důvěry – chybu je možné
udělat a přiznat, nesmí se opakovat. A díky skautu jsem poznal
svou ženu. Díky!“

„Vést oddíl není brnkačka, ale
díky souznění party vedoucích
dokážeme uskutečnit i ty nejsložitější akce. Včetně tábora,
na který vzpomínáme celý rok.
Čtrnáct dní v přírodě, zážitky,
výzvy, povinnosti, spolupráce
– to vše napomáhá ke stmelení
oddílu. Jsem ráda, že můžeme
děti něčemu naučit a že se
díky skautingu stávají lepšími
bytostmi připravenými na
život. Věnujme jim proto čas,
vyplatí se to.“

Matěj Lejsal – Dalm
ředitel domova důstojného stáří Sue Ryder

Hana Opatřilová – Čokýna
vedoucí oddílu skautek, 23 let
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„Ze skautu si nejvíc užívám
tábory. Nejlepší zážitek z toho
loňského byl, když vedoucí brzy
ráno odešly a my starší jsme
musely uvařit oběd a vymyslet zábavu pro světlušky. Od
té doby ještě víc obdivuji, že
vedoucí dokážou vymyslet
zábavný a originální program
na celých 14 dní. Jsem moc
ráda, že chodím do skautu
– jinde bych tyhle super věci
nezažila!“
Šárka Doležalová – Pizi
skautka – členka družiny
Rosniček, 15 let
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Východiskem skautingu
je přesvědčení, že můžeme
zanechat svět lepší, než
jsme jej poznali.

¬

†

Záleží na každém, co pro lepší svět udělá. Skauting
se snaží z dětí a mladých lidí vychovat dospělé, kteří
mají pevné hodnotové zakotvení, znají své místo
ve společnosti, dokážou najít uplatnění, které je
bude naplňovat, a budou aktivně vstupovat do
společenského dění. A tím zlepšovat svět.
Skautský zákon vede skautky a skauty k tomu, aby byli
pravdomluvní, prospěšní společnosti, ale také sebevědomí
a optimističtí. Život podle skautských zásad klade důraz
na hodnoty, které si často představujeme jako základ
zdravé společnosti.

Fenomén skautingu mladé lidi provází již více než sto let. Jeho
mezinárodní znak – lilie – symbolizuje mravní čistotu a její
prostřední list připomíná střelku kompasu ukazující správný
směr. Energii a morální hodnoty, které mladí lidé ze skautování
získávají, předávají dál i v dospělosti.
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Dobrodružství

Příroda

Kamarádi

Charakter

Tábory ¬ výpravy ¬ schůzky
Radost, dřina, netradiční zkušenosti
i nezapomenutelné chvíle s přáteli – to vše je skauting.
Skautská činnost je unikátní. Vychovává, aniž by to holky a kluci postřehli.
Učí praktickým dovednostem, lásce k přírodě a lidem, nelhostejnosti a aktivitě.
Nováčkům v oddíle kromě vedoucích pomáhají i zkušenější kamarádi.
Skauting, to je celoroční práce i zábava. Každý týden se oddíly scházejí na schůzkách, jednou i vícekrát za měsíc
vyrážejí na výpravy a v létě na tábor. Těch jsme v roce 2016 uskutečnili 1 042 a jsme tak největším pořadatelem
dětských táborů v Česku. Celoroční činnost nám společně s kvalitním vzděláním vedoucích umožňuje udržovat
vysoký standard a získává důvěru rodičů. Vedoucí znají silné i slabší stránky dětí a mohou je cíleně rozvíjet
a posouvat. Stimulující je také samo skautské prostředí, kde se přirozeně potkávají mladší a starší a učí se od sebe
navzájem. Skauti a skautky tak poznávají nejen zákonitosti přírody, ale i fungování zdravého lidského společenství.
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Skauting má co nabídnout lidem každého věku

BENJAMÍNCI, VLČATA,
SVĚTLUŠKY A ŽABIČKY
4–10 let
29,3 % / 16 966 dětí

Jsou našimi nejmenšími.
Oddílová činnost jim přináší
především velké zážitky,
protože skautské aktivity
zažívají poprvé. Skrze hry,
výlety i táboření si osvojují
praktické dovednosti a učí
se spolupracovat s ostatními.

SKAUTI A SKAUTKY

ROVEŘI A RANGERS

DOSPĚLÍ SKAUTI

11–15 let
29,9 % / 17 275 dětí

16–24 let
17,6 % / 10 203 mladých lidí

25 a více let
23,2 % / 13 396 dospělých

Děti ve věku od 11 do 15 let se
podílejí na tvorbě programu.
Učí se plánovat své činnosti
a získávají sebedůvěru
i zkušenosti díky vlastním
zážitkům. Zdolávají překážky,
radují se z úspěchů, učí se
z nezdarů.

Starší holky a kluci si z velké
míry určují program sami.
Možností je mnoho – poznat
nové kamarády na skautských
akcích doma i v zahraničí,
vyzkoušet si rafting, slaňování,
cestování s kamarády nebo
se zapojit do společensky
prospěšných projektů.

Dospělým nabízí skauting
především radost
z dobrovolnictví. Skauting
znamená možnost strávit
volný čas smysluplnou prací
pro druhé a zároveň získat
přátelský kolektiv, společenské
uznání nebo doplnit
si kvalifikaci.
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Projekty
a události
V pestrém celoročním
skautském programu mají
své místo nejen oddílové
výlety, ale i projekty pro stovky
účastníků či veřejnost. Zvláště
vzdělávací kurzy pro vlastní
členy a mezinárodní akce se
neobejdou bez organizačních
týmů s desítkami dobrovolníků.
Některé akce se opakují již
řadu let a díky systematickému
předávání zkušeností dosahují
vysoké kvality, a i během těch
nových si mladí lidé osvojují
užitečné dovednosti pod
dohledem zkušenějších.

VÁLKA O CINTRU

Čtyři sta holek a kluků ze skautských
oddílů si v průběhu fantasy klání v lesích
u Humpolce prověřilo svoji statečnost,
čestnost, schopnost spolupracovat
a smysl pro fair play. Velkou terénní hrou
o posledním zářijovém týdnu vyvrcholily
krušné chvilky s jehlou a nití v ruce při
výrobě kostýmu, desítky diskuzí nad
taktikou a společné hodiny čtení Ságy
o Zaklínači polského autora Andrzeje
Sapkowského, v jehož světě se Válka
o Cintru odehrává.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Díky stovkám skautských oddílů
putujících o posledním adventním
víkendu po železnici mohou lidé po celém
Česku rozzářit své domovy plamínkem
z Betléma. Betlémské světlo je symbolem
pokoje, míru, naděje a pomoci lidem
okolo nás. Stalo se jedním z novodobých
symbolů Vánoc. Čeští skauti a skautky
rozdávají plamínek Betlémského světla
již 25 let. Do Evropy jej už od roku 1987
přivážejí rakouští skauti.

GLOBÁLNÍ KOMPAS

Skautské oddíly se snaží přemýšlet
nad důsledky svého jednání a svých
každodenních voleb. Pomáhá jim v tom
interaktivní pomůcka Globální kompas.
Dozvědí se v ní například, jak snížit produkci
odpadu, jak se rozhodovat při nákupu
outdoorového oblečení, ale také jak řešit
konflikty. Témata životního prostředí,
důstojného života, lidských práv, rovnosti
a spravedlnosti ve světě i v naší zemi
nám nejsou lhostejné. Proto naše oddíly
pravidelně pomáhají potřebným a snaží
se zlepšovat veřejný prostor ve svém okolí.

ÚMRTÍ JIŘÍHO NAVRÁTILA

Překladatel, publicista, odbojář, politický
vězeň, hluboce inspirující člověk, skaut,
člen Foglarova oddílu, starosta Junáka –
českého skauta v 90. letech a i v posledních
letech aktivní první místostarosta.
Skautská osobnost světového rozměru.
To všechno, a ještě mnohem více byl Jiří
Navrátil, který zesnul 16. ledna 2017
ve věku 93 let. Rozloučili jsme se s ním
v neděli 22. ledna v Týnském chrámu,
inspirovat nás ale bude i nadále.

11

ELIXÍR 2016

O moderních trendech v pedagogice,
výchově v mediální společnosti a dalších
zajímavých tématech se mohli dozvědět
účastníci Elixíru – celostátního
motivačního setkání skautských
vedoucích. V litomyšlské základní škole,
jejíž třídy se na víkend zaplnily bohatě
inspirativním skautským programem,
se jich setkalo kolem čtyř set.

SKAUTSKÝ DOBRÝ SKUTEK

IVANČENA

Skautské heslo „Alespoň jeden dobrý skutek denně“ jsme
pro naše oddíly upravili do verze „... a k tomu alespoň jeden
velký společný dobrý skutek ročně“. Během celostátního
projektu Skautský dobrý skutek, a nejen v rámci něj,
se oddíly zapojují do dobročinných projektů, které často
vznikají z jejich iniciativy a slouží jako pomyslný most mezi
potřebnými a těmi, kdo chtějí pomoct. V druhé polovině
dubna oddíly opravovaly dětská hřiště, stavěly lávky přes
potoky či hrály divadlo pro seniory.

Kamenná mohyla Ivančena dostala novou podobu. Rukama
profesionálních zedníků i stovky dobrovolníků se nestabilní
památník tvořený z přinesených kamenů proměnil v kaskádovitý
amfiteátr podle návrhu vítězů architektonické soutěže. Skauti
a skautky si pod vrcholem Lysé hory už 70 let připomínají pět
ostravských skautů, které nacisté popravili v posledních dnech
2. světové války v polském Těšíně společně s dalšími členy odboje.
Tradiční výstup k mohyle se koná v dubnu na svatého Jiří. V době
komunistického Československa byly režimem zakázané výstupy
symbolem boje za svobodu.
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● Už tři roky pracujeme na naplňování
Strategie 2022. Ta je dlouhodobým
plánem, jak skauting v Česku rozvíjet,
zlepšovat a rozšiřovat.
● Po třech letech vytrvalé práce
máme nové logo, které společně s celým
vizuálním stylem navrhl grafik Lumír
Kajnar. Už od roku 2015 používáme nový
název naší organizace, a to Junák – český
skaut.
● Svobodu a zodpovědnost při tvorbě
vlastního programu na podzim okusilo
155 dospívajících skautek a skautů na akci
KORBOmini v archeologickém skanzenu
Villa Nova v Uhřínově.
● 1 533 – to je historicky největší počet
skautských i neskautských lodí, které se
27. září 2016 vydaly zdolat pražské jezy na
Vltavě. Ty se otevírají jednou ročně pro
závod Napříč Prahou – přes tři jezy.

● Czech Party roztančila 1 500
účastníků Central European Jamboree –
setkání skautů ze střední Evropy v polské
Wrocławi. Organizaci večerního programu
zvládli čeští skautky a skauti pod
taktovkou osmnáctileté vedoucí.
● Motto „Na cestě“ provázelo
téměř 5 000 dospívajících skautek
a skautů včetně těch českých na jejich
celoevropském setkání Roverway ve
Francii. Doprovodil je i francouzský
prezident či vyslanec OSN pro mládež.
● Na konci března 2017 téměř 500
zástupců skautů a skautek z celé České
republiky zvolilo nové vedení Junáka
– českého skauta. Na XV. valném sněmu
také rozhodovali o dalším směřování naší
organizace.
● Díky seminářům o personalistice se
více než 300 účastníků dozvědělo nové
tipy, jak získat pro skautskou činnost
nové spolupracovníky, jak je motivovat,
podpořit i vzdělávat.

● Nejmladší skautky a skauti
– benjamínci – mají svůj časopis. Jmenuje
se Ben Já Mína a je plný nádherných
ilustrací, zajímavých příběhů a nápaditých
her pro naše skautské předškoláky.
● Pro lidi trpící válkou v Sýrii koledovali
před Vánoci skauti z nejstaršího českého
skautského oddílu Dvojka Praha na
Náměstí Míru v Praze.
● S odklízením následků povodní, které
v srpnu postihly hlavní město Makedonie,
pomáhali místním skautům i skauti
z Česka a Francie.
● Již po třicáté druhé se skauti převlékli
za strašidla a o druhém lednovém víkendu
se vydali do pražských ulic, aby vytvořili tu
správnou atmosféru šifrovacího závodu
Prahou plnou strašidel.
● Z více než tří desítek přednášek se
zajímavými hosty na téma Svět o trochu
lepším si vybírali účastníci Mikulášského
víkendu v Praze.

akce
a události
● Druhý červnový víkend patřily
čerpací stanice v Česku dospívajícím
skautům a skautkám. Umývali na nich
čelní skla všem, kteří se rozhodli přispět
do sbírky „Společně proti leukémii!“.
● Jednu novou aktivitu pro děti od
2 do 7 let denně budou skautští vedoucí
zveřejňovat v mobilní aplikaci HopSkoč, na
kterou se jim podařilo od veřejnosti vybrat
přes 100 000 korun.

● Je nás zase o dva a půl tisíce více!
Rosteme už deset let v kuse a překonali
jsme hranici 57 000 členů. Do našich
dvou tisíců oddílů se hrnou holky i kluci
především z prvního stupně základní
školy.

● Společně s neziskovou organizací
NaZemi jsme vydali metodickou příručku
o migraci a uprchlících Lidé v pohybu.
Radí, jak mladým lidem pomoct mluvit
a uvážlivě se rozhodovat o složitých
tématech dneška.

● 24. duben je den skautů a skautek.
Svátek totiž má náš udatný patron svatý
Jiří. Slavíme jej výlety, městskými bojovkami i mezigeneračními a mezioddílovými
setkáními po celé republice.

● 13 až 15 let je běžnému rádci
či rádkyni skautské družiny. Motivaci
a odhodlání získávají na regionálních
setkáních Žirafa, kde na ně čekají nápady
na skvělý program, inspirativní zážitky
a nová přátelství.
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89
Skautská dobrovolnická
práce má roční hodnotu

jedné
miliardy
Kč

→ crdm.cz/
projekty/safe

%

lidí v Česku věří,
že skauti zažijí spoustu

dobrodružství

V roce 2016
pravidelně dostávalo
skautské časopisy více než

46 000
odběratelů

Od roku 1989 prošlo skautingem v Česku více než

půl milionu lidí
8 433 dobrovolníků
podporuje skauting napříč celou organizací

2 093

skauting

oddílů

v číslech
za rok 2016

80 projektů
Skautského dobrého skutku

3 625

skautů a skautek
se účastnilo
vzdělávacích kurzů

Jsme největší
pořadatel dětských táborů

1 042

táborů celkem
829 táborů o délce do 14 dní
189 táborů o délce 15−21 dní
24 táborů o délce 22 a více dní
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Dobrovolní
vedoucí
jsou pilíře kvality
skautských oddílů

÷ ÷ ·• ¶·• ÷•·
Dobrovolnické vedení oddílu je náročným posláním i radostí. Přípravou
programu pro děti a péčí o zázemí oddílu člověk dostává možnost rozvíjet
sebe sama v týmové spolupráci, organizaci času a plánování. Ať už je pro něj
motivací vrátit to, co v oddíle dostal, či mu skautské ideály učarovaly
až v pozdějším věku, jako vedoucí prožije nezapomenutelné momenty.
Co dělá vedoucí oddílu? Zajišťuje program oddílu, který děti baví a učí je
novým věcem. • Spolupracuje s dalšími vedoucími a s vedením střediska.
• Stará se o zázemí oddílu. • Komunikuje s rodiči dětí a s institucemi.
• Připravuje tábor – zařizuje tábořiště, dopravu aj. • Snaží se o získání
financí na činnost oddílu. • Dále se vzdělává.

V rozmanitém
skautském
společenství je
radost tvořit
a čerpat
zkušenosti.

Oddílovým vedoucím poskytujeme

kvalitní vzdělání
Propracovaný systém vzdělávání pro začínající i zkušené vedoucí nám pomáhá
držet vysokou kvalitu skautských oddílů. Aby mohl člověk samostatně skautský
oddíl vést, musí složit tzv. vůdcovskou zkoušku. Ta ověřuje kompetence
z oblasti psychologie, bezpečnosti, řízení týmu, práva, pedagogiky a dalších
oborů. Kromě toho musí vedoucí oddílu absolvovat také zdravotnický kurz.
V oddílech předáváme zkušenosti přirozeně zapojováním mladších členů
do příprav programu či zajištění zázemí. • Sdílíme zkušenosti na celostátních
akcích a kurzech, každý rok pořádáme zhruba stovku vzdělávacích kurzů
s účastí více než tří tisíc lidí • Sledujeme a uplatňujeme moderní pedagogické
trendy • Vytváříme vlastní metodiky a příručky • Vzděláváme se pomocí
e-learningu.

÷ ÷ ·• ¶·• ÷•· ¶÷ ÷ ·¶· • •
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V roce 2016
strávili dospívající
a dospělí skautky a skauti
31 284 vzdělávacích osobodnů
na skautských kurzech
• z nich 302 získalo kvalifikaci
pro vedení oddílu • dalších
přibližně 700 se zúčastnilo
kurzů pro začínající vedoucí •
loni se konalo celkem 60 kurzů
pro oddílové vedoucí • na
kurzech bylo 3 625 účastníků.

5 zajímavostí,
které o Junáku
– českém skautu
stojí za to znát!

#1

#2

SPOLUPRACUJEME NA
PODPOŘE DĚTÍ A MLÁDEŽE

VYDÁVÁME VLASTNÍ KNIHY
A ČASOPISY PRO KAŽDOU
VĚKOVOU SKUPINU

Jsme členem České rady dětí a mládeže,
jejímž cílem je zastupovat zájmy dětí
a mladých lidí v Česku. Rada se snaží
zlepšovat podmínky pro činnost dětských
a mládežnických organizací. Připomínkuje
zákony, které se dětí a mládeže dotýkají.
Její členové spolupracují na získávání
finančních zdrojů. Junák – český skaut
patří k zakládajícím členům a zůstává
v radě aktivním partnerem.

V roce 2016 jsme vydali 13 publikací
a časopisy pravidelně dostávalo více
než 46 000 odběratelů.
Dosavadní nabídku
skautských časopisů v roce
2016 rozšířil časopis pro
předškoláky Ben Já Mína
a magazín pro dospělé
skauty.

→

časopis vlčat

a světlušek

listopad 2016

Jak
na levné
cestování

Jak rozvíjet
vztah
k přírodě?

Rozhovor s Matoušem Vinšem - spoluautorem Travel bible
Reportáž ze středoevropského jamboree
Co dělat jiného, když nechci vést oddíl
Skautské instituty v regionech

říjen/2016
ročník20/číslo96

59
září 2016 I ročník
junák

Skauting
únor 2017

+ Tábor bez táborové hry s. 28
+ Psychická bezpečnost v oddíle s. 30
+ Středisko, které myslí na svět s. 38

magazín
g
pro
p ska
skauty
auty a jjejich
ejich p
příznivce
říznivce

SKAUTSKÝ SVĚT
únor 2017
ročník 55, číslo 3

Družina
kobylek

Geocaching

Fotograf
Šikana

Loučení s J. Navrátilem
·

TÉMA:
SKAUTSKÉ
VZDĚLÁVÁNÍ
·

Rozhovor s E. Vallorym
·
Zamyšlení S. Uhlové
o současném dětství

→

#3

STARÁME SE, ABY SPOLEČNOST
SKAUTINGU ROZUMĚLA

Máme nové logo i název! Od 1. dubna
2015 se jmenujeme Junák – český skaut,
z.s. Vrátili jsme se tak k názvu, který
organizace nesla už před sto lety.
I nové logo, které vytvořil Lubomír
Kajnar, se obdobně navrací k původnímu
skautskému znaku. Ten v sobě spojuje
mezinárodní označení skautů (lilii)
i skautek (trojlístek) s chodským psem
ve štítu.

#4

#5

DOBROVOLNÍKY PODPORUJEME,
VZDĚLÁVÁME I ODMĚŇUJEME

VÍME, KAM ČESKÝ
SKAUTING SMĚŘUJEME

Naši dobrovolníci mohou využívat stále se
rozšiřující nabídku benefitů. Od kvalitních
vzdělávacích kurzů po levné volání či
energii. V Praze, Brně, Olomouci a Plzni
působí Skautský institut, ve kterém se
v roce 2016 s mladými vedoucími o své
zkušenosti podělili například cestovatel
Dan Přibáň, výkonná ředitelka českého
Fóra dárců Klára Šplíchalová, sportovní
komentátor Jaromír Bosák a řada dalších
hostů.

Chceme vytvářet skauting, který
inspiruje. Proto jsme v roce 2014 vytvořili
Strategii 2022. V ní jsme si stanovili, jak
dále chceme naši organizaci rozvíjet
a vylepšovat. Obsahuje více než 30 témat,
na kterých pracují týmy skautských
odborníků. Věnujeme se mimo jiné
živé debatě o výchově, soběstačnosti
a fundraisingu, ale také například
spolupráci se samosprávami.

Díky efektivní spolupráci dobrovolníků a odborníků jsou skauti schopni se kvalitou
svých projektů vyrovnat komerčním projektům s vyššími rozpočty. V Junáku – českém
skautu působí více než 8 tisíc dobrovolníků, kterým záleží na budoucnosti mladých lidí
i celé společnosti. Stojíme na hodnotách zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí, které
jsou stejně platné dnes, jako byly i před sto lety, kdy skauting spatřil světlo světa.
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NÁČELNICTVO je představenstvem
organizace, které má zákonodárnou moc.
Tvoří řády, určuje strategická rozhodnutí
organizace a jmenuje starostu.

STAROSTA vede a sestavuje Výkonnou
radu. Dále je zodpovědný za fungování
Kanceláře ústředí a je i statutárním
zástupcem celé organizace.

VALNÝ SNĚM je nejvyšším orgánem
Junáka – českého skauta. Koná se jednou
za tři roky a schází se na něm zástupci
oddílů z celé republiky. Volí Náčelnictvo
a rozhoduje o zásadních otázkách
směřování skautské organizace.

ROZHODČÍ A SMÍRČÍ rada plní roli soudu.
Dbá na to, aby ostatní složky organizace ve
svých rozhodnutích postupovaly v souladu
s právním řádem ČR a stanovami.
Řeší případné spory mezi členy nebo
jednotkami Junáka – českého skauta.

Skautské společenství je postavené
na principech diskuze a spolupráce,
což se promítá i do struktury řízení
organizace.

VÝKONNÁ RADA je tým manažerů,
orgán výkonné moci podporující starostu.
Drží patronát nad celostátními projekty
a akcemi a podporuje svojí činností rozvoj
organizace.
ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE dohlíží na
hospodaření a ověřuje, zda-li organizace
jedná v souladu se svými stanovami a se
zákonem. Dbá na účelné a hospodárné
využívání finančních i dalších prostředků.

Junák — český skaut tvoří

2 093 oddílů

478 středisek • 63 okresů • 14 krajů

Řízení organizace
je svěřeno velkému množství lidí,
dobrovolníkům i profesionálům
NÁČELNICTVO: Eva Měřínská – náčelní
• Marek Baláš – náčelník • Vendula
Bušková – místonáčelní • Michal Tarant –
místonáčelník • Tomáš Bartoň • Vladimír
Cvrček • Jan Dočekal • Roman Dvořák •
Jakub Hájek • Kryštof Horn • Kateřina
Jonášová • Ladislava Marešová • Stanislav
Koptiš • Petr Kubát • Petr Macek • Vít
Masopust • Dušan Tichý • Ladislav Pelcl
• Jan Berki • Jakub Procházka • Ondřej
Pytela • Michala K. Rocmanová • Marek
Matýsek • David Svoboda • Iva Urbánková
• Jiří Vítek • Žaneta Vítů • Stanislav Vojíř •
Martin Volf • Zora Záchová

VÝKONNÁ RADA: Josef Výprachtický –
starosta • Jiří Navrátil – 1. místostarosta •
Bořek Slunéčko – místostarosta • Anežka
Novotná / Vojtěch Olbrecht – zahraniční
zpravodajové • Vít Koutenský – zpravodaj
pro obchodní aktivity • Barbora Tichavová
– zpravodajka pro dospělé a vzdělávání •
Petr Vaněk – zpravodaj pro komunikaci
a projekty služby společnosti • Ondřej
Peřina – zpravodaj pro ICT a organizaci •
Ondřej Kupka – zpravodaj pro program
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ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA: Petr Pavlok –
předseda • Tomáš Řehák – místopředseda
• Lucie Procházková • Jan Stejskal •
Jiří Kubala
ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE: Ondřej
Bartoš – předseda • Jan Velinský –
místopředseda • Eliška Kaprasová •
Lenka Tymočová • Radim Brož
KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ: Martina Adamová
• Hana Bejčková • Ludmila Hobzová •
Kateřina Horáková • Jan Mesl • Kateřina
Musilová • Eva Novotná • Michal Peroutka
• Ondřej Peřina • Bořek Slunéčko • Pavla
Sýkorová • Lucie Šanderová • Barbora
Tichavová • Petra Vacková • Petr Vaněk •
Josef Výprachtický • * Barbora Brtnová •
* Marie Konečná • * Tomáš Kozel •
* Jan Novák • * Denisa Sochorcová •
* Marie Svobodová • * Lenka Šablová
zaměstnanci k 31. 12. 2016
* částečné úvazky

Rozvaha (v tis. Kč)
aktiva

rok 2014

rok 2015

rok 2016

958

1,130

1,227

hmotný majetek

55,227

55,352

54,786

majetkové podíly

100

100

100

12,840

5,080

7,250

nehmotný majetek

dlouhodobé půjčky
zásoby

pasiva

rok 2014

rok 2015

rok 2016

74,448

76,204

75,740

8,868

8,856

7,868

oceňovací rozdíly z přecenění majetku

241

270

292

zisk běžného roku

810

1,890

1,530

základní jmění
fondy organizace

73

111

262

závazky

1,518

1,858

1,694

232

226

181

ostatní pasiva

7,154

1,361

2,990

běžné účty

6,281

17,842

13,997

93,039

90,439

90,114

krátkodobý finanční majetek

3,309

3,339

3,361

pohledávky

5,769

6,810

8,272

ostatní aktiva

8,250

450

678

93,039

90,439

90,114

hotovost a ceniny

Dlouhodové půjčky jsou poskytnuty organizačním jednotkám
Junáka – českého skauta zejména v souvislosti s uskutečněním
projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.
Část z nich tvoří půjčka vlastní obchodní společnosti JUN, s.r.o.

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
výnosy
členské příspěvky
tržby
dary a granty
úroky

rok 2014

rok 2015

rok 2016

12,411

13,627

14,861

71

147

225

1,138

2,833

2,841

548

výnosy z prodeje nemovitého majetku
výnosy z akcí a projektů pod ústředím

provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí
akce a projekty pod ústředím

13,081

14,519

16,749

7,027

15,178

8,291

náklady na prodaný nemovitý majetek
zahraniční členské příspěvky
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ostatní výnosy

náklady

139

195

poskytnuté příspěvky

32

127

příspěvky na činnost Tisk. a distr. centra

989

32

95

989

1,044

115

128

276

4,317

4,250

4,250

náklady na prodej cenných papírů

3,324

10,188

4,102

dotace ze státního rozpočtu

36,090

41,440

42,525

dotace pro nižší organizační jednotky

27,264

31,420

32,641

celkem výnosy

53,604

68,407

64,876

náklady celkem

52,793

66,517

63,346

810

1,890

1,530

zisk běžného roku

÷ ÷ ·• ¶·• ÷•· ¶÷ ÷ ·¶· • •			 ÷· • ÷·

Tisíce i miliony, které máme k dispozici,
spravujeme pečlivě a šetrně
Náklady na provoz kanceláře
a činovníků ústředí (tis. Kč)

Kompletní znění účetní
závěrky najdete ve veřejném
rejstříku spolků

Projekty podpořené
z dotací (v tis. Kč)
titul

rok 2014

rok 2015

rok 2016

materiál

96

95

169

provozní náklady kanceláře a činovníků ústředí

vybavení

296

657

580

náklady na činnost nižších jednotek

opravy

opravy kluboven a základen

7

100

26

cestovné tuzemské

301

230

298

celostátní akce

cestovné zahraniční

387

259

355

náklady projektu

dotace

9,488

7,963

110,642

19,352

9,413

7,177

459

177

projekty zaměřené na neorganizovanou mládež

1,970

1,030

82

62

72

vzdělávání vedoucích

6,874

3,075

3,650

3,850

4,056

mezinárodní aktivity

3,765

503

nájmy a související služby

481

449

503

rádcovské akce

1,183

67

propagace

132

317

183

podpora projektů org. jednotek ve Strategii 2022

330

157

6,533

7,642

9,394

projekty podpořené ministerstvem obrany

838

78

87

91

odpisy

91

37

319

prodané zboží

16

27

35

tvorba účelových fondů

504

530

555

ostatní náklady

427

176

113

13,081

14,519

16,749

telefonní poplatky, poštovné
služby

mzdy a pojištění
reprezentace, občerstvení

celkem

investiční projekty *
celkem dotace ze státního rozpočtu
* investiční projekty jsou často víceleté
projekty pobočných spolků, uvádíme zde
dotaci na rok 2016
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256
2,769

144,962

42,525

klubovny a základny
svědomitě opravujeme a udržujeme,
bez finanční podpory se však neobejdeme

Nemovité zázemí je podmínkou dobrého fungování oddílů. To se týká především
kluboven, základen a tábořišť. Jsou to místa nezbytná pro naši činnost. Stávající
majetek zušlechťujeme a využívané nemovitosti se snažíme získávat do vlastnictví.

SKAUTKY A SKAUTI Z KAMENICE BUDOU
MÍT PO LETECH VLASTNÍ KLUBOVNU

Klubovnu z vyřazených lodních kontejnerů si postaví skauti
v Kamenici. Skautský oddíl v této obci působí už čtvrt století
a rok od roku je početnější. Bohužel již osm let nemají Kameničtí
skautky a skauti stálou střechu nad hlavou a schůzky proto
probíhají venku či v bytech vedoucích. Bez dobré klubovny se
skautský oddíl dlouhodobě neobejde. Ta nová kamenická bude
stát 1,7 miliónů korun. Skauti ji zaplatí z vlastních zdrojů, ale také
z příspěvků dárců, daru místní samosprávy a z výtěžku úspěšné
crowdfundingové kampaně za pomoci 219 přispěvatelů.

Chcete skauty podpořit?

Desítky základen, které po celé republice vlastníme,
jsou celoročně vytížené. Vzhledem k počtu oddílů není
divu. Žádáme o evropské dotace, s jejichž pomocí se již
podařilo některé budovy zrekonstruovat. Na opravách
se podílí mnoho dobrovolníků, kteří věnují svůj čas
a někdy i finanční prostředky. Naše možnosti jsou ale
omezené a mnoho objektů na opravu stále čeká.

Kontaktujte finanční manažerku
Hanu Bejčkovou → 234 621 284
kancelar@skaut.cz
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Buď hrdinou! Be a hero!

Intercamp
je setkání skautek a skautů z mnoha
zemí světa. V roce 2016 proběhlo
v českém městečku Josefov.
V tréninkový kemp pro superhrdiny se od 13. do 16. května
2016 proměnila Josefovská pevnost. Rozmanité aktivity
na tábořišti i v jeho okolí prověřily sílu, chytrost, zručnost
a odvahu 2 600 dospívajících skautek a skautů ze 13 zemí.
Dostatek času měli i na navazování nových přátelství,
ochutnávání cizokrajných jídel, návštěvu čajovny a kovárny
či na tanec během večerních koncertů.
Intercamp připravil dvacetičlenný český tým s podporou
470 mezinárodních dobrovolníků. Obdobné akce
mezinárodního rozsahu čeští skauti a skautky hostí přibližně
jednou za čtyři roky. Za úspěšnými setkáními jsou tisíce hodin
dobrovolnické práce mladých lidí. Ti během přípravy i realizace
získávají cenné zkušenosti a významně přispívají k tomu,
že je Junák – český skaut v mezinárodním skautském
prostředí vnímán jako spolehlivý a odpovědný partner.

VÍCE NEŽ

50 aktivit
12 superhrdinů
POSTAV PROVÁZEJÍCÍCH PROGRAMEM

2 600 účastníků
VE VĚKU 11 AŽ 17 LET
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WOSM
(verze 3 – barva)
Přímé barvy:
Pantone 527

WAGGGS
(verze 4 – barva)
Přímé barvy:
Pantone 300

CMYK barvy:
79/94/0/0

CMYK barvy:
100/43/0/0

RGB barva:
116/27/160

RGB barvy:
0/115/198

ISGF
(verze 2 – barva)
Přímé barvy:
Pantone Blue 072
Pantone 172
CMYK barvy:
100/80/0/0
0/65/83/0
RGB barvy:
26/64/135
247/74/3

Světová
organizace
Barevné (negativní)
provedení
skautského hnutí
(WOSM)

Barevné provedení
Světová
asociace
skautek (WAGGGS)

Barevné řešení

Světové společenství
dospělých skautů
a skautek (ISGF)

JUNÁK – ČESKÝ SKAUT JE ČLENEM
SVĚTOVÝCH SKAUTSKÝCH ORGANIZACÍ
Anna Trnková
vedoucí skautského střediska – 23 let
„Má oblíbená zábava na mezinárodních akcích je učení se
cizím jazykům – nikdy nezapomenu, jak se norsky řekne ‚moje
vznášedlo je plné úhořů‘. Jakékoli akce se zahraničními skauty mi
ale daly i mnoho užitečnějších zkušeností. Například se velkou
měrou podílely a stále podílejí na odbourávání mého strachu
z dělání chyb. Nebo mě naučily, že téměř vše v životě je o dobré
komunikaci, a tu se můžeme právě na takových akcích naučit.“

Patříme k evropsky výrazným a aktivním skautským organizacím.
V roce 1922 byl Junák – český skaut jedním ze zakládajících členů
Světové organizace skautského hnutí (WOSM), v roce 1929 pak
i Světové asociace skautek (WAGGGS).
Hranice překračujeme nejen na úrovni vedení organizace
– vysíláme dobrovolníky na stáže do USA a do skautských
evropských center. Kromě velkých akcí probíhají i malé, ale velmi
důležité projekty zahraniční spolupráce. Desítky oddílů přivítaly
na svých táborech skautky a skauty ze zahraničí nebo se vydaly
tábořit za hranice.

Summary

Junák – Czech Scouting is the largest
non-formal educational NGO of children
and youth in the Czech Republic. The
number of members reaches up to 57 840,
preserving the trend of steady growth
since 2006.
Czech Scouting and Guiding movement
stays faithful to the missions, methods
and principles of the World Organisation
of the Scout Movement (WOSM), the
World Association of Girl Guides and Girl
Scouts (WAGGGS) and the International
Scout and Guide Fellowship (ISGF), keeping
an active and collaborative membership.

Junák – Czech Scouting commenced its
activities in 1911 and later in the 20th
century it experienced a lengthy persecution from both the Nazi and Communist
regimes. Yet, it always proved resilience
in following its mission.
It continues to encourage positive
forming of children’s and youth’s intellect, spirituality, morality and social and
physical skills. Czech Scouting and Guiding
movement helps to prepare the new generations to become responsible not only
to themselves, but also to their country,
nature and the whole human society.

31

“Be a hero!” Intercamp 2016 brought
together some 3 000 Scouts and Guides
from many countries. Junák – Czech
Scouting had the privilege to host the
event and turned the venue into one big
superhero training place to the delight of
participants and leaders alike. 13 nationalities altogether gathered to create
new friendships and participate in a rich
program. The success of Intercamp 2016
grew out of enormous commitment on
the part of the Czech organisational team
in cooperation with international support
team and long hours of volunteer work.

Velký dík
patří i našim podporovatelům, díky
kterým můžeme plnit dětské sny
ZA FINANČNÍ, MEDIÁLNÍ I MATERIÁLNÍ PODPORU DĚKUJEME:

Anopress IT, a.s. • BELIS+ s.r.o. • Buček Jiří • Continental Barum s.r.o. • Česká televize
• České dráhy, a.s. • Česko-německý fond budoucnosti, n. f. • Český rozhlas • Evropská unie
• FERRMON, spol. s. r. o. • Fuzion Communications • Geodézie Česká Třebová s.r.o. • Golden Bigband
Prague • Google Czech Republic, s.r.o. • IPSOS Česká republika, s.r.o. • Koblovský Vladimír • Koučink
Centrum, s.r.o. • Lesy České republiky, s. p. • Linka bezpečí, z. s. • Messengers of Peace – WOSM • Město
Jaroměř • Ministerstvo obrany ČR • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR • Nadace ČEZ
• Nadační fond Kovárny VIVA • Neit Consulting s.r.o. • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví • Renovabis • Rotary klub Ostrava, z. s. • Rotary klub Třebíč, z. s.
• Stibral Jiří • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

… a tisícům dalších jednotlivců a společností, kteří podporují
skautské oddíly ve svých městech a obcích.
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