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Při 10. ročníku říjnové sbírky Postavme školu v Africe vybrali skauti spolu 
s Člověkem v tísni 350 000 korun, a přispěli tak výraznou měrou k postavení již 
14. školy pro své africké vrstevníky.

Tiskové distribuční centrum Junáka ve spolupráci s nakladatelstvím Mladá fron-
ta vydalo na jaře knihu Skautské století. Mapuje historii skautingu v českých ze-
mích od jeho založení před sto lety. Kniha byla pro velký zájem dvakrát dotisko-
vána. Celkový náklad je 8 000 kusů.

Na jaře bylo uvedeno do provozu nově postavené skautské centrum Vinice v Par-
dubicích o rozloze 1 100 m2 obestavěného prostoru. Realizace dotovaná přede-
vším z evropských zdrojů stála přibližně 40 milionů korun a trvala 6 let. Centrum 
poskytuje zázemí pro skautský program, ale i pro volnočasové, sportovní i rekreač-
ní aktivity místních obyvatel.

V létě proběhlo 981 skautských táborů, většinou trvají 2–4 týdny. Tábor je svět 
sám o sobě – v přírodě, daleko od máminých sukní se děti naučí spolehnout na 
sebe a ostatní. Především ale zažijí nevídaná dobrodružství.

Celodenním programovým pásmem České televize a uvedením dokumentu 
o skautingu Trochu lepší svět vyvrcholily oslavy výročí 100 let českého skautin-
gu. Vysílalo se na „skautské stoleté narozeniny“, tedy 24. dubna.

V rámci projektu Rozumíme financím vyvinul Junák ve spolupráci s Českou radou 
dětí a mládeže e-learningový kurz a metodické publikace. Pomohou vedoucím 
oddílů přispívat v rámci programu k finanční gramotnosti dětí a mládeže.
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Projekt Skautské století, mapující prostřednictvím osudů skautů a skautek i osudy 
celého skautského hnutí, zaznamenal stého pamětníka. Sesbírané nahrávky skaut-
ských příběhů z dob totality si můžete poslechnout na www.skautskestoleti.cz.

Prezident republiky vyznamenal 28. října tři skauty  – Leopolda Färbera, Mons. Kar-
la J. Fořta a RNDr. Huberta Procházku, CSc. – Řádem TGM. Celá polovina vyznamena-
ných tedy byli skauti. Oceněný Leopold Färber na toto téma poznamenal: „My jsme 
měli zájem, aby vy jste žili v lepších časech. A toto by mělo být i vaše poslání.“

Na podzim bylo v Ochozi u Brna zkolaudováno centrum ekologické výchovy 
Kaprálův mlýn. Skauti nabízejí výukové programy nejen vlastním členům, ale 
i školám a dalším sdružením. „V současnosti nabízí Kaprálův mlýn pět pobyto-
vých kurzů zaměřených na různé aspekty ekologické výchovy. Základna navíc leží 
v krásné přírodě Moravského krasu, takže je ke zkoumání přírody jako dělaná,“ 
uvedl vedoucí projektu Michal Medek. 

Celkem 120 dětí ve věku 11—15 let a 40 členů servis týmu se zúčastnilo 11. stře-
doevropského jamboree na Slovensku v blízkosti města Liptovský Mikuláš.

V rámci vzdělávacích skautských kurzů získalo akreditovanou kvalifikaci  
335 vedoucích dětských oddílů.

Ve spolupráci s Maximem Velčovským a grafickým studiem ExLovers uspořádal 
Junák výstavu Trochu lepší svět v Muzeu hlavního města Prahy. S výstavou byla 
spojena řada doprovodných programů pro všechny věkové skupiny.





Slovo starosty Junáka

Rok 2012 byl pro české skautky a skauty mimořádný – oslavili jsme 
společně sto let, které uplynuly od založení českého skautingu A. B. 
Svojsíkem. V průběhu celého roku se nám podařilo uskutečnit 
stovky nejrůznějších setkání a akcí od místních až po celostátní. 
Děti i  jejich rodiče měli možnost nahlédnout do stanů či klubo-
ven, ale třeba také na družinové schůzky, a co je nejdůležitější  – do 
party bezva kamarádů. Do party, která táhne za jeden provaz 
a v níž se může spolehnout jeden na druhého – ať už se jedná 
o družinu, oddíl, středisko nebo široké skautské společenství.

Skauting se opírá nejen o výchovnou metodu, ale má i pevné mo-
rální zakotvení. Na oddílových schůzkách, výpravách a táborech 
si děti a mladí lidé nejen během her a soutěží osvojují pravidla 
fair play, která si pak přenášejí i  do běžného života. Zajíma-
vý a pestrý program, zaměřený na všestranný rozvoj osobnosti, 
dává každému možnost vyniknout v tom, v čem je dobrý, a pří-
ležitost zlepšovat se v  tom ostatním. Přirozeně a  prostřednic-
tvím hry se učí spolupracovat, vést, spoléhat se sami na sebe 
i  své kamarády, rozvíjejí své komunikační schopnosti a  sociální 
dovednosti, které následně využijí v  dalším osobním a  profes-
ním životě. Skauting se tak stává stále přitažlivějším pro 
rodiče, kteří hledají pozitivně zacílené prostředí, v němž by jejich 
děti mohly vyrůstat a které jiné aktivity v takové míře nenabízí.

Dospívajícím mladým lidem poskytuje skauting přátelské záze-
mí i možnost dalšího růstu a sebevzdělávání. Vede je k přijímání 
odpovědnosti za sebe i okolní svět a k aktivní účasti na životě ob-
čanské společnosti. Jsem přesvědčen, že toto všechno jsou důvody, 
proč nás, skautů, už několik let přibývá. Zároveň mě těší, že se mla-
dí lidé, kteří prošli skautingem a jeho hodnoty vzali „za své“, stále 
častěji uplatňují ve veřejném životě a  pomáhají tak měnit naši 
společnost k lepšímu.

Ing. Josef Výprachtický 

starosta Junáka
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Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší 
Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní 
a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven(a) 
pomáhat vlasti i bližním.

dobrovolný dovětek  „K tomu mi dopomáhej Bůh.“

Poslání skautingu
Posláním Junáka – svazu skautů a skautek ČR je podporovat roz-
voj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelek-
tuálních, sociálních a tělesných schopností, tak aby byli po celý 
život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, 
přírodě a skutečnosti, která nás přesahuje, i celému lidskému 
společenství v souladu s principy a metodami, jak je stanovi-

li zakladatel skautského hnutí lord R. Baden-Powell a zakladatel českého skautingu 
A.  B. Svojsík. Skautské hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích a má více než stoletou 
historii. Světový skauting vznikl v roce 1907, v českých zemích se první skautský tábor 
konal v roce 1912. Již tři roky po vzniku prvních chlapeckých skautských oddílů u nás se 
skautování dočkaly i dívky. Na první tábor se vydaly už v roce 1915.

Přínos skautingu
Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být sku-
tečně lepší. Záleží na každém jednotlivém člověku, co pro to 
udělá. Cílem skautingu je zlepšovat svět skrze lidi, jež vychová-
vá a kterým pomáhá vstoupit na cestu zájmu o své okolí.

Skautský slib je vyjádřením dobrovolného závazku na celý život. 
Jeho smyslem je pomoci mladým lidem uvědomit si a formulo-
vat životní hodnoty a vést je k harmonii myšlenek, slov i skutků.

skautský slib
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využívání skautské symboliky  
a výchovného prostředí

podpora mladých lidí dospělými 
a vzájemná spolupráce

Skautská výchovná metoda

Skauting již přes sto let používá unikátní způsob výchovy. Je prověřen desítkami skaut-
ských generací, a přesto stále aktuální a platný i v dnešní společnosti. Využívá přiroze-
nou dětskou touhu být součástí party, společenství, mít poslání. Děti si pod vedením 
dospělých hrají v malých skupinách a prostřednictvím hry se neformálně rozvíjejí. Pro 
děti zábava, pro dospělé výchovný prostředek. 

služba společnosti

zájem a spoluúčast každého mladého 
člověka na vlastním osobním rozvoji

symbolický rámec 
programu nabízející 
motivaci a inspiraci

postupné 
stimulující 
programy

pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana

týmová práce v malých skupinách rozvíjející 
spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za druhé

skautský slib a zákon jako 
vyjádření životního stylu  
a hodnotového systému

učení se  
prostřednictvím  
aktivních činností a her
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Většina oddílů se schází na pravidelných schůzkách 
ve své klubovně. Schůzky jsou oddělené podle věko-
vých kategorií. Často je vedou starší vrstevníci dětí 
(rádci a rádkyně), což pro ně znamená velkou výzvu 
a zodpovědnost. Příprava schůzek probíhá za přítom-
nosti vedoucích a jejich obsahem bývá například prá-
ce na rozličných kreativních projektech. Díky projek-
tové výchově prohlubují děti své znalosti, zkušenosti 
a postoje v různých celospolečenských tématech.

Většina oddílů podnikne během roku přibližně 
10–15 jednodenních či víkendových výprav. Častou 
náplní je výlet do přírody, jehož prostřednictvím děti 
poznají dosud nenavštívená místa, a rozvíjejí tak svůj 
vztah ke krajině i  její kultuře. Cílem výprav mohou 
být například i náročnější sportovní aktivity, závody, 
skautská setkání nebo pomoc při charitativních ak-
cích, které Junák pořádá.

Síla skautského tábora je v pocitu sounáležitosti, spo-
lečném přežití. Trvá 2 až 4 týdny. Děti se podílejí na 
stavbě tábořiště i vaření. V odtržení od civilizace roz-
víjí soběstačnost, schopnost obstát a najít své místo 
v kolektivu. Učí si spoléhat na sebe i na své okolí, pra-
covat v týmu. Program je obvykle obohacen velkou 
výpravnou etapovou hrou, která svým podáním roz-
víjí citlivost k velkým příběhům a kreativitu. Tábor je 
místem romantických zážitků a nemalou výzvou pro 
získání mnoha praktických zkušeností.

Schůzky

Výpravy

Tábory
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Podle mého stejnou, jako sehrával vždy v minulosti, a na kterou navázal v uplynulých 
dvaceti letech. Tedy vždy být jakýmsi protipólem mainstreamové kultury a společen-
ských hodnot, aby byl alternativou trávení volného času dětí, aby je vždy povzbuzoval 
k aktivitě, k romantice a k poznávání spolu s hlubokými osobními zážitky, které jim 
nikdy třeba žádná zatracená počítačová hra prostě nemůže dát. 

scenárista, režisér, producent, herec, člen divadla sklep a diva-
delního uskupení pražská pětka. studoval na pražské faMu. Je 
autorem filmů tobruk a Mazaný filip. Je členem umělecké sku-
piny tvrdohlaví.

I nadále udržet pro nadcházející generace skauting jako atraktivní způsob života, 
osobní občanské angažovanosti a aktivního kritického myšlení. Skauting je důležitý 
obsahově, a ne formálně. Podle mého názoru není třeba do budoucna zápasit o kvan-
titativní členskou základnu, ale o (z každé generace) tu nejkvalitnější. 

Skauting přežil nacisty, přežil komunisty. Minulá desetiletí nás naučila, že vždy přijde něja-
ká vnější zásadnější krize. Netuším samozřejmě, jakou povahu by vůbec mohla mít jakáko-
liv další, ale věřím, chci věřit, v jeho pevné kořeny, zásady a ideje, které mu vždy umožnily se 
s čímkoliv vypořádat. To je ale paradoxně ta jednodušší situace. Vnější „nepřítel“ totiž 
vždy lidi sjednocuje. Daleko horší by bylo, kdyby ho zasáhla krize vnitřní, která by kupříkladu 
vzešla třeba právě odklonem od zásadních hodnot a která by pak jistě ve svém důsledku 
znamenala jeho vnitřní rozštěpení a rozklad.

václav MaRhoul

Jakou roli má hrát skauting v soudobé společnosti?

Vnímáte do budoucna nějaké hrozby pro skautské hnutí?

Co do budoucna vnímáte jako největší 
výzvu pro skautské hnutí?
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Už jen vědomí toho, že se skauting udržel (neřkuli rozrůstá!), je pro společnost – či 
alespoň její značnou část – nadějí. Skauting je jistota, důkaz, že ideály ještě neza-
nikly. Proto by skautské hnutí mělo být sebevědomé, nevnucovat se za každou cenu, 
nepodbízet se.

Skauting je pro mě pilířem hodnot. Uprostřed dnešního světa představuje alterna-
tivu ke společnosti zaměřené na výkon a osobní prospěch. Měl by nadále pomáhat 
mladým lidem najít osobní cestu, která se tomuto trendu bude vymykat.

Jednak pokračující rozpad hodnot, vzrůstající důležitost peněz a majetku. Také ab-
sence jistoty rodinného zázemí dětí a mladých lidí. A řečeno s mírnou nadsázkou: 
skaut si dokáže poradit i v době ekonomické krize.

Je třeba najít rovnováhu mezi tradicí a moderním vývojem. Uchopit podstatu skau-
tingu tak, aby v sobě stále nesla kouzlo základních hesel. Aby např. skautské „Slou-
žím“ dokázalo být běžně přijímanou radostí, a nikoliv trpěnou povinností.

Zrychlující se dobu, zcyničtění společnosti včetně výsměchu ideálům a vizím. Také 
roztěkanost, nedostatek vytrvalosti, houževnatosti, odvahy, zodpovědnosti za svůj 
vlastní život a své svědomí – ale právě proti těmhle nedostatkům stojí základní skaut-
ské principy.

Skauting se nesmí uzavřít sám do sebe. Musí být otevřený vnějším podnětům, do-
konce by je měl vyhledávat a pozitivně kriticky přijímat a reagovat na ně. Pokud toto 
nepodstoupí, zůstane místo smysluplné organizace jen historická skořápka.

herec a moderátor. stal se opakovaně mistrem Československa ve 
veslování. od roku 1977 působí v divadle sklep, hrál v mnoha fil-
mech. angažuje se v charitativním projektu pomozte dětem a vede 
nadaci Řetěz lásky k dětem, která bojuje proti kouření u dětí. 

Ředitelka knihovny. kromě skautingu se věnuje pomoci v do-
mácím hospicu Jordán, účastnila se rozvojové pomoci v arménii 
a v roce 2010 se stala dobrovolníkem roku o. s. cerebrum, které 
se věnuje osobám s poškozením mozku. byla šéfredaktorkou 
skautského časopisu Roverský kmen.

toMáš hanák 

eva MěŘínská
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Skauting malým dětem neslibuje vý-
chovu. Slibuje jim dobrodružství, zá-
bavu, zážitky, kamarádství. Obyčejná 
honička se promění ve fantastické dra-
ma, bukový les v Hobitín, kluci a holky 
v pravěké lovce nebo indiány. Výchova 
a  rozvoj schopností přijdou jaksi mi-
mochodem, v průběhu hry či spoluprací 
ve skupině.

Dospívajícím skauting nabízí mnoho. 
Setkání se skauty a skautkami z jiných 
koutů světa, příležitost vyzkoušet si zají-
mavé projekty, naučit se vést a být ve-
den. V tomto věku si mladí lidé v Junáku 
osvojují klíčové návyky, které jim později 
pomohou rozvinout se ve stabilní osob-
nosti, které v současném světě obstojí.

Dospělým nabízí skauting především ra-
dost z dobrovolnictví. Mohou poskytnout 
svoji profesní odbornost či zkušenosti, jež 
doposud načerpali ve skautingu i mimo 
něj. Mohou ovšem také nové dovednosti 
získat. Dobrovolnictví navíc přináší 
radost – pomocí drobných činů lze 
zanechat svět lepším, než jsme jej nalezli.

Skauting je životní 
postoj... komunita, 

která má co 
nabídnout lidem 

každého věku.

Vlčata a sVětlušky
6–10 let
26,4 % / 12 709

RoVeři  a RangeRs
16–24 let
24,5 % / 11 821

skauti  a skautky
11–15 let

30,2 % / 14 544

Dospělí  skauti
25 a více let

18,7 %  / 9 019

V mladistvém věku se holky a kluci 
odhodlávají k prvním nejistým krůč-
kům na cestě sebevýchovy. Mohou být 
snazší, pokud své dětské příběhy zaží-
vají s kamarády a dospělými, jimž věří.  
Skautský oddíl nabízí pomocnou ruku 
na této cestě a partu souputníků, s ni-
miž lze snáz zdolat četné výzvy, které 

nás formují na celý život. 
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7 890
dětí ve věku 5–15 
let, které přišly do 
skautských oddílů 
v roce 2012

1 317
nově příchozích dětí ve 
věku 7 let (dlouhodobě 
nejčastější věk 
příchodu do Junáka)

1  618
celkový počet 
dětských oddílů

Lidé v Junáku

1 406

48 093

O tolik narostl celkový  
počet členů Junáka  
během roku 2012

Aktuální počet členů Junáka 
(k datu 15. 1. 2013)

80 %
podíl mladších členů 
(pod 26 let)

45 %
dlouhodobý 
podíl dívek a žen 
v členské základně 
Junáka

7 028 počet dospělých 
dobrovolníků
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Junák vydává pět  
Členských Časopisů, 

kteRé vycházeJí 
každé 2 Měsíce

Podpora kvality skautské činnosti
Junák vyvinul v minulých letech podrobný a uživatelsky příjemný sebeevaluační sys-
tém. Díky němu může kurz, organizační jednotka či tým vedoucích oddílů podstoupit 
hodnocení čítající 3 až 5 hodin. Internetová aplikace následně nejen zmapuje slabá 
místa, ale zároveň nabídne možnosti jejich řešení a zlepšování. Hodnocení je jednodu-
še porovnatelné s ostatními jednotkami stejné kategorie.

osobní rozvoj 
inspirace 

společenské postoje

hry 
aktivity 

náměty pro činnost 
vyprávění

metodické články 
teorie 

didaktické a pedagogické články
společenský magazín pro 

všechny dospělé skauty

zajímavosti 
aktivity 

programové tipy 
rady 

Roverský 
kmen
16–22 let

Světýlko
7–10 let

Skauting
18+

Skautský 
svět
18+

Skaut
11–15 let
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Každý oddílový vedoucí musí absolvovat tzv. vůdcovskou zkoušku, která ověřuje 
kompetence z  oblasti psychologie, bezpečnosti, řízení týmu, práva a  dalších obo-
rů. Posuzují se i osobnostní předpoklady. Podmínkou přiznání kvalifikace je navíc 
absolvování zdravotnického kurzu. Teprve splnění vůdcovské zkoušky opravňuje 
k samostatnému vedení dětského oddílu. Vzdělávání je klíčovým nástrojem, jak za-
chovat vysoký standard a kvalitu činnosti oddílů, a zároveň službou , kterou nabízí-
me našim dobrovolníkům – možnost doplnit si vzdělání, rozšířit kvalifikaci. Kromě 
vůdcovských kurzů poskytuje Junák celou řadu zážitkových, motivačních či tema-
tických kurzů, rozsahem od jednoho víkendu až po kurzy trvající více než 14  dní. 
V roce 2012 proběhl například manažerský kurz nebo kurz, který učí vedoucí praco-
vat s dětmi se znevýhodněním.

Vzdělávání vedoucích přikládáme velký význam

135
1 065 3 000

Vloni Junák uspořádal

os
ob

.

vzdělávacích 
akcí, kterých se 
během �

vzdělávacích dní 
zúčastnilo na

Vůdcovskou kvalifikaci nově získalo

335
dobrovolníků.

Vůdcovské kurzy 
pořádají většinou 
týmy čítající

6–10
instruktorů.

Nejdelší kurz  
v roce 2012 trval

dní a byl zaměřený  
na vedení oddílu.

22
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kurz pro začínající 
vedoucí

obvykle 15–18 let
31 kuRzů

vzdělávání vedoucích má několik stupňů

kurz s vůdcovskou 
zkouškou

obvykle 18–24 let
21 kuRzů

kurzy pro 
pokročilé vedoucí

obvykle 20 a více let
7 kuRzů

+ tematické večerní či víkendové semináře





Začátkem roku jsme vydali výpravnou 
encyklopedii o skautingu, která se během roku 
dočkala hned 2 dotisků. Kniha mapuje vývoj 
a přínos skautského hnutí na území České 
republiky ve všech obdobích jeho historie.

pro vedoucí dětských oddílů má Junák 
k dispozici nepřetržitou tísňovou linku. Může 
přijít vhod zejména v období letních táborů, 
kdy v případě krizové události či kalamity 
zprostředkujeme postiženým psychologickou, 
metodickou či technickou pomoc.

21. března – 24. června byla v Muzeu hl. m. 
Prahy otevřena výstava Trochu lepší svět. 
Ztvárnění expozice navrhl designér Maxim 
Velčovský s grafickým studiem ExLovers 
a provázelo ji množství doprovodných 
programů.

Jako završení oslav stého výročí založení českého 
skautingu byl 24. dubna v rámci celodenního 
programového pásma České televize uveden 
dokumentární film o současném skautingu 
„Trochu lepší svět“.

skauti  Jsou vidět

Výstava  
Trochu  

lepší svět

Kniha  
Skautské  

století

Dokument 
mapující 
současný 
skauting

tísňová linka Junáka
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Snad každé dítě touží po místě, kde by 
se mohlo scházet se svými kamarády. 
Skauti mají k těmto potřebám klubov-
nu. Je to prostor, který si sami zabydlu-
jí, dotváří originální výzdobou, pečují 
o  něj. V  klubovně se konají schůzky 
družin i oddílů, ale také se tu přespává, 
zpívá a  muzicíruje, 
soutěží.

klubovny

skautské základny

Ekologické centrum Kaprálův mlýn 
u Brna je jedním z příkladů úspěšného 
projektu. Brněnští skauti získali nemo-
vitost do vlastnictví, opravili ji a daří se 
jim ji plnohodnotně využívat. Projekt 
byl dokončen na podzim roku 2012. 
Rekonstrukce za 47 milionů Kč byla vět-
šinově podpořena z evropského dotač-
ního operačního programu Životní pro-
středí. Nyní nabízí vzdělávací programy 
nejen skautským oddí-
lům, ale i veřejnosti 
a školám.

skauting potřebuje pro svou činnost stabilní nemovité zázemí. svěřeným prosto-
rám věnujeme důslednou péči a dle našich možností je udržujeme v co nejlep-
ším stavu. záleží nám na každé malé klubovně stejně jako na velkých základnách 
schopných ubytovat desítky dětí i dospělých.
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Hlavní poděkování patří tisícům skautských dobrovolníků. Bez nich by Junák nebyl 
ničím. Děkujeme vedoucím oddílů, kteří věnují dětem ve skautských oddílech desítky 
hodin práce, celé dny a víkendy svého volného času, nezřídka i týdny ze své dovolené.

Děkujeme za podporu, za pomoc, za spolupráci

Děkujeme ostatním neziskovým i dětským organizacím za to, že dělají užitečnou 
práci pro společnost a prostředí, ve kterém žijeme.

Děkujeme za pomoc s akcemi a projekty roku 2012.

za podpoRu děkuJeMe 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, WOSM, WOSM – Messengers of Peace, 
Národnímu institutu dětí a mládeže, Aktion Renovabis e. V., Nadaci Vodafone, Skaut-
ské nadaci Jaroslava Foglara, Magistrátu hl. m. Prahy, Ing. Jiřímu Bučkovi, Zdeňku 
Kubálkovi, Vladimíru Koblovskému, Vladimíru Královi, Ústeckému kraji, městu Litví-
nov, městu Most, městu Louny, United Energy, a. s., NET4GAS, s. r. o., Czech Coal, a. s.,  
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Michalu Vitanovskému, akad. sochaři,  
Nadaci pro transplantace kostní dřeně, Novell, Muzeu hlavního města Prahy, České 
televizi, Českému rozhlasu, UniCredit bank



Výrok auditora

Řádná účetní závěrka sdružení Junák – svaz skautů a skautek ČR 
sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 navazuje na účetnictví, 
které bylo vedeno v souladu s platnými závaznými předpisy pro ne-
ziskové organizace, zákonem č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
platném pro rok 2012, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě pod-
vojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účet-
ními standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není 
podnikání č. 401 až č. 413. Při provádění prověrky jsem postupoval 
tak, abych získal přiměřenou jistotu, že ověřovaná účetní závěrka 
neobsahuje významné nesprávnosti a uplatněné postupy účtování 
nemají za následek zkreslení věrného a poctivého obrazu předmětu 
účetnictví. Z toho důvodu zpracovaná účetní závěrka podle mého 
názoru podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz 
aktiv, závazků, jmění a finanční situace občanského sdružení Junák 
– svaz skautů a skautek ČR k 31. 12. 2012, a proto je výrok:

Ing. Jan Zeman,  
auditor Osvědčení č. 1765  

o zápisu do seznamu auditorů KA ČR

bez 

VýhRaD
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AKTIVA k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012

nehmotný majetek 49 0 208

hmotný majetek 52.608 52.703 54.198

majetkové podíly 100 100 100

dlouhodobé půjčky 9.031 11.476 11.072

zásoby 144 141 114

hotovost a ceniny 284 439 205

běžné účty 1.798 1.576 4.517

krátkodobý finanční majetek 7.212 6.323 4.458

pohledávky 4.930 4.522 6.618

ostatní aktiva 1.418 529 369

celkem 77.573 77.808 81.861

Rozvaha (v tis.  kČ)

PASIVA k 31. 12. 2010 k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2012

základní jmění 68.747 68.915 70.847

fondy organizace 5.301 5.877 7.284

oceňovací rozdíly  
z přecenění majetku

412 189 256

zisk běžného roku 237 446 1.107

závazky 729 1.111 1.228

ostatní pasiva 2.147 1.270 1.140

celkem 77.573 77.808 81.861

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

poznáMka 
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VÝNOSY rok 2010 rok 2011 rok 2012

členské příspěvky 9.176 9.438 10.120

tržby 130 58 90

dary a granty 458 2.910 1.374

úroky 27 15 9

ostatní výnosy 161 204 133

výnosy z prodeje nemovitého majetku 0 0 3.247

výnosy z prodeje cenných papírů 0 8.500 2.060

výnosy akcí a projektů pod ústředím 1.575 8.340 3.006

dotace ze státního rozpočtu 34.436 34.193 34.267

celkem výnosy 45.963 63.657 54.306

výkaz zisků a ztRát (v tis.  kČ)

NÁKLADY rok 2010 rok 2011 rok 2012

provoz kanceláře, orgánů a činovníků 
ústředí

10.858 11.631 11.502

akce a projekty pod ústředím 3.177 11.728 5.472

náklady na prodaný nemovitý majetek 0 0 3.007

zahraniční členské příspěvky 916 914 886

poskytnuté příspěvky 128 190 108

příspěvky na činnost Tiskového a distr. 
centra

3.892 3.800 3.400

náklady na prodej cenných papírů 0 8.216 1.991

dotace pro nižší organizační jednotky 26.754 26.732 26.833

náklady celkem 45.726 63.211 53.199

zisk běžného roku 237 446 1.107
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rok 2010 rok 2011 rok 2012

materiál 120 138 192

vybavení 228 376 319

opravy 6 41 14

cestovné tuzemské 267 284 214

cestovné zahraniční 296 403 173

telefonní poplatky, poštovné 199 162 152

služby 2.991 3.115 3.015

nájmy a související služby 568 518 493

propagace 139 177 75

mzdy a pojištění 4.640 5.436 5.299

reprezentace, občerstvení 33 94 35

odpisy 255 113 119

prodané zboží 46 31 26

tvorba účelových fondů 960 456 1.267

ostatní náklady 111 287 109

celkem 10.858 11.631 11.502

náklady na pRovoz kanceláŘe,  oRGánů  
a Činovníků ústŘedí  (v tis .  kČ)
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Titul Náklady 
projektu

Dotace

provozní náklady kanceláře, orgánů  
a činovníků ústředí

6.656 6.547

náklady na činnost nižších jednotek 89.096 15.473

opravy kluboven a základen 7.272 5.354

celostátní akce 1.983 449

projekty zaměřené na neorganizovanou mládež 1.424 570

vzdělávání vedoucích 4.605 2.187

mezinárodní aktivity 2.442 536

investiční projekty 5.773 4.000*

projekt práce s dětmi ohroženými  
sociálním vyloučením

339 235

projekt mezinárodní spolupráce dobrovolníků 187 116

celkem dotace ze státního rozpočtu 119.777 35.467

pRoJekty podpoŘené z dotací  státního RozpoČtu (v tis.  kČ)

* 1.200 tis. Kč bylo využito na projekt rekonstrukce budovy pod správou  
ústředí, a proto není tato částka zahrnuta ve výnosech

opravy a údržba  
kluboven a základen  

5.354 / 15,10 %

zvláštní aktivity pro děti 
a zahraniční spolupráce 

1.906 / 5,37 %

činnost nižších jednotek 
15.473 / 43,63 %

projekty a aktivity ústředí 
6.547 / 18,46 %

investiční projekty 
4.000 / 11,28 %

vzdělávání vedoucích 
2.187 / 6,17 %
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Společný mezinárodní tábor střediska Stěžery
Mezinárodní rozměr skautingu není doménou pouze masových akcí. například 
skautské středisko stěžery spolupořádá od roku 1997 mezinárodní tábory spolu 
s dánskými skauty, konané střídavě v Čechách, anglii nebo dánsku. 

•	 účastnický poplatek je 11 500 Kč,  
ze svého si účastníci platili přibližně 80 %

•	 česká výprava měla 41 účastníků, 12členný koordinační  
tým a 10 zástupců v mezinárodním servistýmu

•	 přípravy české výpravy trvaly téměř 1 rok
•	 účastníci zažili 4denní putování finskou krajinou  

se skauty a skautkami z jiných zemí, společnou brigádu  
a 4denní společné táboření

Jednou z příležitostí poznat skauty z jiných zemí světa je letní setkání Rover-
way, jež se opakuje každé 3 roky. v roce 2012 se konalo ve finském evo a účast-
nilo se jej téměř 3 000 dospívajících skautů a skautek z celé evropy.

Roverway 2012

Skauting se během své historie rozšířil téměř do všech států světa. Touha po poznání 
kultury a skautingu v jiných zemích vede skauty a skautky k pravidelnému setkávání, 
jehož hlavním smyslem je vzájemné setkávání kultur a navazování přátelství bez hranic. 

Na světě  
je více než 40 miliónů 
skautů a skautek 
v 216 státech a teri-
toriích

Každé 4 roky se koná 
světové skautské setkání 

(Jamboree) pro 40 tisíc 
skautů a skautek ze 150 

zemí světa.

Světová 
organizace 
skautského 
hnutí 
(WOSM)

Světová 
asociace 
skautek 
(WAGGGS)

Junák je členem obou světových 
skautských organizací

Členky a členové kmene dospělých 
jsou na světové úrovni sdružování 
do Světového společenství skautů 
a skautek (ISGF).





Mgr. Petr Pavlok  
– předseda
RNDr. Tomáš Řehák  
– místopředseda
Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
JUDr. Petr Mikeš, Ph.D.
JUDr. Adam Borgula

RozhodČí 
a sMíRČí  Rada 

plní roli rozhodce. Řeší 
případné spory mezi členy nebo 
jednotkami Junáka. dbá také 
na to, aby orgány Junáka ve 
svých rozhodnutích postupovaly 
v souladu s právním řádem ČR 
a stanovami Junáka.

Ing. Marek Baláš, PhD.  
– náčelník
Akad. mal. Michala  
K. Rocmanová  
– náčelní
Ing. Michal Tarant  
– místonáčelník
MUDr. Ivana Urbánková  
– místonáčelní
Ing. Mgr. Jakub Procházka
Mgr. Bedřich Horný
Rostislav Přidal
Mgr. Martin Sovák
Mgr. Jiří Kubala
Mgr. Vendula Bušková
Mgr. Eva Měřínská
Ing. Zora Záchová
Mgr. Markéta Sochorová

náčelnictvo je „parlamentem“ Junáka. Část členů náčelnictva je volena 
valným sněmem Junáka (14 zástupců), další jsou delegovaní zástupci krajů 
(14 zástupců). náčelnictvo má legislativní moc, tvoří řády, pokyny. určuje 
strategická rozhodnutí organizace a má pravomoc jmenovat starostu Junáka.

Bc. Hana Bejčková
Oldřich Štěpánek
Petr Vokoun
Mgr. Kateřina Jonášová
Ing. Jan Křížek
Ing. Jan Zeman
Ing. Kryštof Pilnáček
Ing. Bc. Michaela Olléová
Mgr. Tomáš Vítek
Zdeněk Matějka 
Ing. Roman Dvořák
Karel Berka
Ing. Jiří Matoušek
Ing. Tomáš Bartoň

Ing. Vladimír Stránský  
– náčelník Kmene dospělých 
Hana Kaprálková  
– místonáčelník Kmene dospělých 
Mgr. Vladimír Cvrček  
– hlavní kapitán vodních skautů

volení  
Členové

Členové  
na základě své 
funkce

zástupci 
Junáckých 
kRaJů

Mgr. Zuzana Schwarzová  
– předsedkyně
Eliška Kaprasová  
– místopředsedkyně 
Lenka Löffelmannová
Zuzana Taušová 

dohlíží na veškeré hospodaření 
Junáka. kontroluje, zda je 
účetnictví v pořádku. dbá na 
účelné a hospodárné využívání 
dotací i dalších prostředků tak, 
aby pomáhaly Junáku plnit jeho 
poslání.

Valný sněm Junáka je nejvyšším orgánem organizace. 
Svoláván je zpravidla jednou za 3 roky a skládá se z delegátů 
všech organizačních jednotek Junáka. Jeho zásadní úlohou je 
určovat směřování organizace, volba řídících orgánů Junáka 
a rozhodování o zásadních strategických otázkách organizace.

náČelnictvo Junáka

ústŘední 
Revizní  koMise

Valný sněm Junáka

Demokracie v Junáku



výkonná rada je „vládou“ Junáka, jeho orgánem výkonné moci. Jeden „ministr“  
má na starost finance, další vzdělávání vedoucích, jiný skautský výchovný program. 
výkonná rada drží patronát nad celostátními projekty a akcemi a podporuje svojí 
činností aktivní rozvoj organizace.

Ing. Josef Výprachtický 
– starosta Junáka / zaměstnanec
JUDr. Jiří Navrátil
 – 1. místostarosta Junáka / 
dobrovolník
Mgr. Petr Vaněk 
– místostarosta Junáka / zaměst-
nanec 
Bořek Slunéčko 
– hospodářský zpravodaj Junáka / 
zaměstnanec částečný úvazek
Ing. Anežka Novotná 

– zahraniční zpravodajka /  
dobrovolnice
Barbora Tichavová, DiS. 
– zpravodajka pro vzdělávání / 
zaměstnanec částečný úvazek
Mgr. Věra Ondřichová 
– zpravodajka pro komunikaci / 
zaměstnanec částečný úvazek  
(do r. 2012) 

Ing. Ladislav Pelcl 
– organizační zpravodaj /  
zaměstnanec
Ing. Ondřej Kupka 
– zpravodaj pro program /  
dobrovolník
Ing. Pavel Trojánek 
– zahraniční zpravodaj  
(do r. 2012) / dobrovolník
Ing. Vít Koutenský
–  zpravodaj pro obchodní  
aktivity / dobrovolník

výkonná Rada Junáka

Ing. Josef Výprachtický 
– starosta Junáka
Mgr. Petr Vaněk 
– místostarosta Junáka
Markéta Olišarová 
– vedoucí kanceláře 
Ing. Marie Klímová
Ing. Ladislav Pelcl
Bořek Slunéčko
*Barbora Tichavová, DiS.
*Mgr. Věra Ondřichová

Ing. Kateřina Hrdličková
Kateřina Musilová
Michaela Škaloudová, DiS.
*Mgr. Eliška Hanzlová
*Lenka Šablová
*Jan Mesl
*Mgr. Petr Macek
*Mgr. František Šereda
*Mgr. Lenka Mrázová
*Bc. Klára Kochová
*Klára Škvorová 

*Bc. Miloš Říha
*Bc. Marie Novotná
*Terezie Koláčková
*Mgr. Marek Baxa
*Bc. Marek Bárta
*Mgr. Michal Bureš
Dovilé Barcyté 
– dobrovolnice EVS
Anna Deak 
– dobrovolnice EVS

kanceláŘ ústŘedí  Junáka

kancelář je tým pracovníků, jejichž úkolem je profesionálně zabezpečit činnosti 
nezbytné pro chod organizace, poskytovat servis ústředním orgánům i ostatním 
jednotkám Junáka.

*částečné úvazky

staRosta Junáka

starosta Junáka vede a sestavuje výkonnou radu Junáka. Je zodpovědný za fungování 
kanceláře ústředí Junáka a je i statutárním zástupcem organizace. vystupuje za 
organizaci na veřejnosti.
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14 67 493

Demokracie v Junáku

Sdružují jednotlivé okre-
sy. Kraje mají na starosti 
zejména zajištění kva-
lity skautské výchovy ve 
svém regionu, rozdělo-
vání a kontrolu financí, 
mediální servis, údržbu 
nemovitostí. Jsou part-
nery pro jednání s  kraj-
skou samosprávou.

Sdružují jednotlivá stře-
diska. Často se podílejí 
na přípravě vzděláva-
cích kurzů pro vedou-
cí a pořádání větších 
setkání pro jednotlivá 
střediska. 

Sdružují jednotlivé od-
díly a přímo zajišťují vý-
chovu mládeže. Středis-
ko tvoří zpravidla 3 až 5 
oddílů, kterým zaštiťuje 
materiální a  metodické 
zázemí. Středisko je nej-
nižší jednotkou Junáka 
s právní subjektivitou.

Junák je organizace fungující na demokratických principech

poČty (dle ReGistRace 2013)

oddíl 2 107

středisko 493

okres 67

kraj 14

zvláštní jednotka 16

ústředí 1

kRaJe okResy stŘediska

Organizační jednotky



33Plánované velké akce roku 2013

Víkendová konference skautských 
vzdělavatelů z celé republiky. Mezi 
diskutovaná témata patří vznikající 
nová koncepce skautského vzdělá-
vání obsahující rozvoj jednotlivých 
kvalifikací a akreditace skautského 
vzdělávání.

23.–24.  3.  /  120 úČastníků

5.–6.  9 .  /  400 úČastníků
Jednodenní závod pro vodácké po-
sádky bez rozdílu věku a zkušenos-
tí. Plavba je každoročně pořádanou 
akcí pro veřejnost. Lodě splouvají 
přibližně 5kilometrový úsek Vltavy.

Napříč Prahou přes 3 jezy

... a mnoho dalších

kromě 
oddílových 

výprav a táborů se mohou 
členové Junáka vydat také na 

větší akce krajského i celorepublikového 
charakteru. Rozšíří si na nich svoje obzory, 

poznají zajímavé končiny a seznámí se s novými lidmi 
klidně z druhého konce republiky. Junák každoročně 

pořádá pro své členy všech věkových kategorií 
několik setkání.

Ústřední lesní škola

5.–9.  6 .  /  900 úČastníků

Koná se na hradě Švihov a je největší 
akcí pro dospívající skauty u nás. For-
mátem setkání je festival obsahující 
sdílení programové inspirace, vzdě-
lávání, společné pomoci potřebným, 
motivace a navazování kontaktů na-
příč republikou.

Celostátní setkání Obrok

Betlémské světlo

V závěru adventu roznášejí skauti 
a skautky po celé republice betlém-
ské světlo každoročně přivezené 
z Betléma. Tento plamínek je sym-
bolem dobra, přátelství, míru a svá-
tečního zamyšlení.



34Summary

Junák – Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is the largest NGO 
dealing with education for children and youth in the Czech Republic. It has experi-
enced continuous growth in membership for the last six years through which Junák 
has reached the number of 48,000 members.

Junák operates in accordance with missions, principles and methods of World Or-
ganisation of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides 
and Girl Scouts (WAGGGS). Moreover, Junák is a member of the International Scout 
and Guide Fellowship (ISGF). It is one of the founding members of the Czech Council 
of Children and Youth (CRDM). 

Czech Scouting was established in 1911 and during its subsequent existence it was 
outlawed by totalitarian regimes three times. The mission of Junák is to encourage 
the development of children’s and young people’s personalities, their spiritual, mor-
al, intellectual, social and physical skills, so that for throughout their lives they are 
prepared to be responsible towards themselves, to others, their country, nature and 
the whole human society in harmony with the principles established by the founders 
of the Scout movement.

Junák was celebrating the century of Czech Scouting throughout the years 2011 and 
2012. A project Century of Scouting brought together young people with older Scouts 
to record their life stories from the totality times. Also, Junák prepared an exhibition 
A Slightly Better World and a book about the history of Czech Scouting named The 
Century of Scouting has been published with huge popularity resulting in two re-
prints. The main public TV channel broadcasted a series of films, documentaries and 
discussions including a premiere of a new Scout document A Slightly Better World.

in 2012 seveRal laRGe events and pRoJects took place:

Two large Scout centres were successfully finished and now these are ready to be visited. 
One of them Kaprálův Mlýn, a Scout environmental centre, offers programmes in the 
beautiful nature of Moravian Karst. The other one is a Scout Centre in Hradec Králové.

Czech Scouts and Guides, together with the foundation People in Need, managed to 
raise more than 350,000 CZK in the already traditional fundraising campaign Let’s 
Build a School in Africa and so have helped to build a school number 14 for children 
in Ethiopia.

St. Nicholas weekend is an annual event attended by more than 800 Rover Scouts 
from all over the country. It includes a seminar with lectures and discussions, an art 
festival, a film festival and a ballroom dance. 

Czech Scouts and Guides were also internationally active in 2012 – more than 70 
Rover Scouts took part in an international meeting Roverway in Finland, 160 Scouts 
participated in the 11th Central European Jamboree taking place in Slovakia. Also, 
Junák sent a large contingent to the Intercamp 2012.
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