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od 1. dubna

máme nový 
název!

Skauti a skautky změnili název! Nový název byl schválen
na Valném sněmu Junáka v dubnu 2014, a Junák se tak
po sto letech vrátil k názvu, který používal v době svého
založení. Nyní se jmenujeme Junák – český skaut, z. s.



POSLÁNÍM SKAUTINGU JE VEDENÍ 
K AKTIVNÍMU A ODPOVĚDNÉMU 

ŽIVOTU
Východiskem skautingu je přesvědčení, že 
svět můžeme zanechat lepší, než jsme jej 

poznali. Záleží na každém, co pro to udělá. 
Skauting se snaží zlepšovat svět skrze děti 

a mladé lidi. Cílem je 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. 
Život podle skautských zákonů není ničím 
jiným než důrazem na hodnoty, které si 
často představujeme jako základ zdravé 
a vyspělé společnosti. Vede skauty a skautky 
například k tomu, aby byli pravdomluvní, 
prospěšní společnosti, ale také sebevědomí 
a optimističtí. 



CO VE SKAUTU 
DĚLÁME? 

Skautská činnost je unikátní. Vychovává, 
aniž by to holky a kluci postřehli.  
Učí praktickým dovednostem, lásce 
k přírodě a lidem, nelhostejnosti 
a aktivitě. A funguje. Již více než 100 let.

Skauting, to je celoroční práce i zábava 
– schůzky oddílu každý týden, jednou 
i vícekrát za měsíc výprava, letní 
 (a mnohdy i zimní) tábor. Právě činnost 
po celý rok nám společně s kvalitním 
vzděláním vedoucích umožňuje udržovat 
vysoký standard. 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.

397   táborů o délce do 14 dní 
540   táborů o délce 15−21 dní 
64   táborů o délce 22 a více dní

1 001   táborů celkem



skauti a skautky
11–15 let / 29,6 % / 15 685 dětí 
Děti ve věku od 11 do 14 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.

benjamínci, vlčata, 
světlušky a žabičky
4–10 let / 29,4 % / 15 551 dětí 

Jsou našimi nejmenšími. Program je 
založen především na hrách a poznávání 

světa okolo sebe společně s kamarády. 
Oddílová činnost jim přináší velké 
zážitky – skautské aktivity zažívají 

poprvé. U dětí ve věku od 8 do 10 let 
podporujeme praktické dovednosti 

formou her, výletů i táboření.

SKAUTING JE SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ MÁ  
CO NABÍDNOUT LIDEM KAŽDÉHO VĚKU



roveři a rangers
16–24 let / 17,9 % / 9 475 mladých lidí 

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.

dospělí skauti
25 a více let / 23,1 % / 12 317 dospělých 
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.



 

Aktion Renovabis, e. V., České dráhy, a.s., Česká televize, Český 
rozhlas, Dům zahraniční spolupráce MŠMT, e-kolo.cz,  Economia, 
a.s., Princip a.s., GLOBTECH spol. s r.o., H1.cz, s.r.o., HitHit, 
s.r.o., Jiří Buček, K2 Lešení, s.r.o., Karel Janeček, KOSTKA - 
kolobka, s.r.o., Koučink Centrum, s.r.o., LASSELSBERGER, 
s.r.o., Masarykova univerzita, Microsoft, s.r.o.,  Ministerstvo 
obrany ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, město Doksy, Nadace 
ČEZ,  Nadace Vodafone, Optimato, s. r. o., Rekreační areál 

Poslův Mlýn, Sportovní areál Ještěd, a.s., Statutární 
město Most, Synergic s. r. o, Škoda auto, a. s., T-Mobile 

Czech Republic, a.s., TeamTest, s.r.o., TENT WOOD, s.r.o., 
The Boston Consulting Group, s.r.o, ToiToi, sanitární 

systémy, s.r.o., T.R.I., s. r. o., Ústecký kraj, Vladimír 
Koblovský, Vladimír Král, Výbor dobré vůle - 

Nadace Olgy Havlové, WOSM 
(Messengers of Peace)

… a tisícům dalších jednotlivců 
a společností, kteří podporují skautské 

oddíly ve svých městech a obcích

DĚKUJEME za finanční, mediální
 i materiální podporu:



do 10 let

11–15 let 

16–24 let

25 let +

15 551  dětí

15 684  dětí

9 475 dospívajících

12 318  dospělých
 = Skauti a skautky 

v České republice 
celkem 53 028



Slovo starosty Junáka
Těší mě, že se skautingu nadále daří. Oslovuje každým 
rokem více a více dívek a chlapců, v uplynulém roce 
jich přibylo nejvíce za posledních 25 let. Přicházejí za 
partou kamarádů, dobrodružstvím v přírodě, novými 
zážitky, cestami do zahraničí, tábory na louce u lesa, 
pozitivní atmosférou. 

Rok 2014 nám přinesl nemálo významných událostí. 
Březnový Valný sněm přijal nové stanovy, změnil název 
organizace a spustil strategii rozvoje skautingu do dalších 
let. V inspirativním prostředí litomyšlského zámku o budoucnosti 
diskutovalo na pět stovek skautských dobrovolníků z celé země. Těch, kteří se starají 
o tábory a oddílové schůzky a občas, jako v tomto případě, přijímají rozhodnutí 
jménem největší výchovné organizace pro mladé lidi v zemi. Valný sněm je školou 
demokracie a hodnot, které skauting zastává ve společnosti.

Událo se toho ale v uplynulém roce mnohem více. V srpnu jsme na velkém táboře 
v severních Čechách hostili tisícovku skautek a skautů nejen z Evropy. Přibyly další 
oddíly benjamínků, jak říkáme skautským předškolákům. Uspořádali jsme tisícovku 
letních táborů a desítky vzdělávacích kurzů pro vedoucí. A mnoho dalšího.

Jsem rád, že se nám daří vzbuzovat nadšení pro skauting v dalších generacích dívek 
a chlapců. A děkuji institucím, společnostem a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří 
nám pomáhají v našem úsilí dělat svět o trochu lepším.

Ing. Josef Výprachtický ― starosta Junáka



• hostíme zahraniční semináře – Diversity 
Event a Young Spokespersons Training

• rozvojový program Svět po skautech
• 1 001 letních táborů
• Středoevropské jamboree
• expedice na Ukrajinu – Explorer Belt
• vodácký závod Napříč Prahou – přes tři jezy
• Mikulášský víkend – setkání pro dospívající
• ÚLŠ – setkání vzdělavatelů a sdílení zkušeností
• vydání knih Skautské vize a Skautský oddíl
• nový interní informační portál – Křižovatka
• vzdělávací portál Skautský e-learning
• činnost Skautského institutu
• celostátní sbírky – Postavme školu v Africe  

či Společně proti leukémii. 

Skauting je společenství lidí různého věku či názorů. Tato pestrost se odráží 
v projektech, které pořádá. Jde o malé akce pro oddíly, projekty pro stovky 
účastníků či veřejnost, vzdělávací kurzy pro vlastní členy či zahraniční spolupráce. 

V organizačních týmech pracují desítky dobrovolníků a mladí lidé si osvojují 
užitečné dovednosti pod dohledem zkušenějších. Některé akce 
se opakují již řadu let a díky systematickému předávání 
zkušeností dosahují vysoké kvality.

PROJEKTY A UDÁLOSTI  
ROKU 2014



Valný sněm  
+ Strategie 2022
Na konci března 2014 v Litomyšli zasedal 
Valný sněm, nejvyšší orgán Junáka. Schází 
se jednou za tři roky a je tvořen více 
než 500 zástupci skautských jednotek. 
Rozhodovalo se mimo jiné o změně názvu 
Junáka, o členství ve světových skautských 
organizacích či o nových stanovách. 
Delegáti a delegátky zvolili zástupce do 
řídicích funkcí a vytyčili strategii směřování 
organizace, cíle a jejich plnění do roku 2022. 

Příměstské tábory
V mnoha městech skauti pořádají tzv. 

příměstské tábory, kde děti společnými 
aktivitami tráví den, ale večer se vrací 
domů k rodičům. Tábory bývají určeny 

převážně pro „neskauty“ – děti, které do 
oddílu nechodí. Možnost alespoň trochu 
poznat táborové činnosti tak mají každé 

léto tisíce dětí po celé republice. Zájem 
o příměstské tábory neustále roste. 

PRACUJEME 
DLOUHODOBĚ 
NA MNOHA 
PROJEKTECH

http://skaut.cz/vyrocnizprava/vyrocni_zprava.pdf


Kateřina Tučková
spisovatelka, kurátorka

„Skauting pro mě znamená šťastné 
dětství, navázání řady přátelství, vztahů, 
které přetrvávají celý život. Naučila jsem 
se tam hrát fair play a vštípila si principy, 
které bych chtěla, aby jednou přijaly 
i mé děti. Patří k nim tolerance, respekt 
k lidem a úcta k přírodě. A hlavně jsem  
si ve skautu užila spoustu legrace…“

Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni

„Strávil jsem léta v oddílech 
inspirovaných skautingem, jako dítě, 
jako teenager i jako jeden z vedoucích, 
a spolu s hodnotami, které mi dali 
rodiče, to bylo to nejdůležitější, co 
mne potkalo. Naučil jsem se pracovat 
s ostatními a pro ostatní, bojovat 
o vítězství i uznávat porážky, nést 
odpovědnost i se o ni rozdělit. Poradit 
si skoro v každé situaci, plánovat 
i improvizovat, spoléhat se na sebe, 
věřit si, nebát se.“



Dana Lukášová 
vedoucí skautského střediska, Plzeň

„Při pořádání příměstských letních 
táborů pro veřejnost jsem si ještě více 
uvědomila, kolik toho dětem – i po 
sto letech své existence – skauting 
nabízí. Podpora zvídavosti, zdravý 
pohyb v přírodě, přátelské a bezpečné 
prostředí, prostor chybovat i vyjádřit 
nesouhlas.“

Metoděj Matys 
skaut, 13 let

„Na skautování mám nejradši výpravy. 
Můžu vyrazit na celej víkend ven 
s lidma, který mám rád a s kterýma 
si rozumím. Vždycky si něco novýho 
vyzkouším a podívám se na místa, 
kam bych se nedostal. Obzvlášť, když 
bych seděl doma.“



Nemovité zázemí je podmínkou 
dobrého fungování oddílů.  

To se týká především kluboven, 
základen či tábořišť – míst, která 

jsou nezbytná pro naši činnost. 
Stávající majetek zušlechťujeme 

a využívané nemovitosti se 
snažíme získávat do vlastnictví.

Skautské centrum 
v Kopřivnici
Skautské centrum VANAIVAN funguje od roku 
2010. Na výstavbu centra za 20,5 milionu 
korun byla využita evropská dotace.  
Je otevřeno skautům, ale i veřejnosti – konají 
se zde příměstské tábory, vzdělávací kurzy, 
hodiny jógy a další veřejné akce. 

STARÁME SE, OPRAVUJEME 
A SHÁNÍME FINANCE



V roce 2014 - dospívající a dospělí skauti a skautky strávili 21 993 
vzdělávacích osobodnů na skautských kurzech - 328 z nich získalo 
kvalifikaci pro vedení oddílu - přibližně 750 dalších se zúčastnilo 
kurzů pro začínající vedoucí - loni se konalo celkem 50 kurzů  
pro oddílové vedoucí - na skautských kurzech jsme měli   
3 138 účastníků.

Možnosti skautského vzdělávání jsou široké a podporují vedoucí 
nejen v klíčových momentech převzetí oddílu, ale nabízí jim i další 
možnosti seberozvoje v průběhu jeho vedení. Propracovaný systém 
vzdělávání nám pomáhá držet vysokou kvalitu skautských oddílů.

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH  
PŘIKLÁDÁME VELKÝ VÝZNAM



Vedení oddílu je náročným posláním i radostí. Motivací k přijetí 
odpovědnosti za oddíl bývá především to, že člověk cítí potřebu předat 
dál, co „dostal“ – co zažil a naučil se ve skautském oddíle. Ale přibývá 
i vedoucích, kterým skautské ideály učarovaly až v pozdějším věku.

Přípravou programu pro děti a péčí o zázemí oddílu člověk získá 
také možnost poznat a rozvíjet sebe sama. V oddíle kromě vztahu k dětem 
nabyde či prohloubí mnoho užitečných návyků – třeba schopnost týmové 
spolupráce, praxi v organizaci vlastního času a plánování. V neposlední 
řadě se stane součástí společenství lidí s podobnými zájmy, s nimiž prožije 
nespočet nezapomenutelných momentů.

PILÍŘEM SKAUTINGU JSOU 
DOBROVOLNÍ VEDOUCÍ ODDÍLŮ



1  
Rosteme
Počet členů Junáka posledních 8 let 
každoročně stoupá. Letos vzrostl  
o 2 589 lidí. V současné době je členy 
Junáka 53 028 skautů a skautek.

6 
Vytváříme vlastní online nástroje
Pro účinnou a snadno dostupnou správu 
administrativy a komunikaci mezi jednotkami 
vyvinul Junák unikátní online systém skautIS. 

4 
Staráme se o své dobrovolníky
Naši dobrovolníci mohou využívat různé benefity, 
jejichž nabídku se snažíme neustále rozšiřovat.  
Od kvalitních vzdělávací kurzů po levné volání  
či energii.

5 
Máme vlastní nakladatelství  
a časopisy pro každou  
věkovou skupinu
V roce 2014 jsme vydali 15 knih či publikací 
a časopisy pravidelně dostávalo více než  
45 000 odběratelů.

2 
Máme vlastní tísňovou linku
Jako servis svým členům provozuje Junák 
tísňovou linku, skrze kterou je v případě 
potřeby schopen poskytnout podporu 
či pomoc. Využít ji lze například u vyplavení 
tábora při povodni, úrazu či řešení jiné 
náročné situace.

3 
Provozujeme vlastní obchod 
Vybavení si naši členové mohou pořídit ve 
skautském obchodě, a to jak v e-shopu, tak 
v kamenné prodejně. Více informací na 
www.junshop.cz.

12 VĚCÍ, KTERÝMI VÁS 
SKAUTING ZAUJME



9 
Pomáháme pomáhat
Oddíly se zapojují do mnoha dobročinných 
projektů, některé projekty vznikají z jejich 
iniciativy. Přispívají hlavně vlastním časem 
a aktivitou, často slouží jako pomyslný most  
mezi potřebnými a těmi, kdo chtějí pomoct.

11 
Jsme ve společnosti vidět
Junák vychovává angažované osobnosti, kterým 
není společenské dění lhostejné. Skauti jsou 
partnery v zajímavých občanských projektech 
v mnoha městech. 

10 
Snažíme se předávat know-how 
Dobrovolníci nastupující do nové funkce v oddíle 
či středisku mají k dispozici informační balíčky, 
které jim pomáhají se v nové funkci zorientovat.

12 
Máme zkušenosti s čerpáním 
evropských dotacví
Na větší investice se snažíme využívat 
dostupné evropské zdroje. Díky nim jsme 
zrekonstruovali již několik základen.

7 
Angažujeme se
Junák aktivně vstupuje do jednání se 
státními orgány či institucemi. Z pozice 
nejpočetnější výchovné organizace hájí 
zájmy skautů i ostatních dětských skupin.

8 
Reflektujeme kvalitu své práce
Junák má vlastní systém hodnocení 
kvality oddílové činnosti, který mu 
pomáhá se neustále zlepšovat.

Díky efektivní spolupráci dobrovolníků  
a odborníků jsou skauti schopni se 
kvalitou svých projektů vyrovnat 
komerčním projektům  
s vyššími rozpočty.



Středoevropské jamboree pořádali  
v roce 2014 čeští skauti a skautky
Čeští skauti a skautky mezinárodní akce nejen navštěvují, ale také pořádají. 
Podílejí se tak na rozvoji mezinárodní skautské spolupráce. Sedmidenní 
setkání skautů (nejen) střední Evropy, které se v létě konalo v Doksech, přineslo 
kromě nezapomenutelných zážitků i mnoho zkušeností pro pořádající tým 
a dobrovolníky zajišťující akci.  



Junák patří k evropsky výrazným a aktivním 
skautským organizacím. V roce 1922 byl 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. V roce 2014 jsme v Česku hostili 
dva mezinárodní semináře (Diversity Event 
a Young Spokespersons Training) a pořádali 
Středoevropské jamboree. 

Kromě velkých akcí probíhají i malé, ale velmi 
důležité zahraniční spolupráce. Desítky oddílů 
přivítaly na svých táborech skautky a skauty  
ze zahraničí nebo se vydaly tábořit za hranice. 

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

JSME AKTIVNÍ  
V ZAHRANIČÍ
Junák je členem obou světových  
skautských organizací

Světová 
organizace 
skautského 

hnutí (WOSM) 

Světová  
asociace  
skautek  

(WAGGGS)



Český skauting v celosvětovém kontextu  
„Ze skupiny 20 chlapců se skauting stal celosvětovou rodinou 40 milionů členů – chlapců 
a dívek, žen a mužů. To je fantastická cesta a naším cílem je v ní pokračovat. Čeští skauti 
a skautky jsou součástí této velké rodiny a hrají aktivní roli v kolektivním úsilí o neustálé 
zlepšování světového skautingu. Vím to, protože jsem měl tu čest po řadu let s nimi 
úzce spolupracovat a sledovat jejich pokroky a také fascinující růst organizace, který 
je inspirací a motivací pro tolik skautských organizací po celém světě. Budu sledovat 
budoucí vývoj Junáka se zájmem a očekávám, že světový skauting bude i nadále těžit 
z talentu jeho členů a dobré práce, kterou odvádějí.”

João Armando Gonçalves je předsedou Světového skautského výboru stojícího v čele 
Světové organizace skautského hnutí (WOSM). Zvolen byl Světovou skautskou konferencí 
v srpnu 2014 a Junák je jednou ze tří národních skautských organizací, které jej do této 
pozice navrhly.
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