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Vážení přátelé, 

máme za sebou náročné období, v němž 
jsme jako společnost i jednotlivci čelili nej-
různějším dopadům pandemie koronavi-
ru. Pro skauting omezující opatření zname-
nala opakované několikaměsíční přerušení 
prezenční činnosti a tedy výzvu v podo-
bě hledání nových formátů výchovné prá-
ce a širokého zapojení do služby společnos-
ti. Ohlédnutí za minulým rokem tak vedle 
neradostných vzpomínek přináší i pocit hr-
dosti na to, jak se skauti a skautky s těmito 
výzvami vyrovnali.

Více než polovinu roku jsme skautovali na 
dálku. Díky odhodlání a vynalézavosti od-
dílových vedoucích se, s většími či menšími 
úspěchy, podařilo rozjet nejrůznější podo-
by „skautingu na dálku“. Benjamínci nachá-
zeli úkoly pro „společnou“ činnost v dopi-
sech, starší kluci a holky během online schů-
zek sdíleli zážitky z plnění odborek či stezek, 
spolu s rodinami vyráželi na výpravy či her-
ní trasy plné zajímavostí nebo schránek 
s ukrytými poklady. 

Tisíce dospívajících a dospělých skautů 
a skautek se zapojily do skautské služby. 
Šili roušky, tiskli ochranné štíty, rozváželi 
dezinfekci nebo pracovali v nemocnicích. 
V rámci Skautské pomoci ve spolupráci 
s organizací Elpida zařizovali pro seniory 
základní nákupy, vyzvedávání léků a další 
drobné pochůzky. 

I přes ztížené podmínky jsme uspořádali 
během léta více než tisíc táborů a desítky 
vzdělávacích kurzů. Na podzim proběhly 

online volby do Náčelnictva a dalších 
ústředních orgánů a došlo i na některé 
plánované celostátní akce, byť musely 
proběhnout na dálku a s upraveným 
programem.

Děkuji proto všem skautským 
dobrovolníkům, kteří věnují čas a energii 
výchově kluků a holek v oddílech či 
zajišťování potřebného zázemí, i všem 
skautkám a skautům, kteří se zapojili do 
koronavirové služby společnosti. Velký 
dík patří také našim partnerům a všem 
institucím, firmám i jednotlivcům, kteří 
český skauting podporují.

Ing. Josef 
Výprachtický
starosta Junáka – 
českého skauta

Za poslední desetiletí  
je nás o polovinu více

Jak se nám to podařilo? Máme 
atraktivní program, důvěru rodičů, 
nadšené dobrovolníky a jedinečnou 

pedagogickou metodu. Nabízíme 
dobrodružství, seberealizaci, vzdělávání, 

zábavu a dovednosti, se kterými se 
člověk ve světě neztratí.

Celkem 68 802 
skautů a skautek

vztaženo k lednu 2021

rosteme

2

do 10 let

11–15 let 

16–24 let

nad 25 let

22 885  holek a kluků

19 433  holek a kluků

11 439  mladých lidí

15 045  dospělých
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Skauting má co nabídnout  
lidem každého věku 

Dobrovolníkem nerozumíme osobu podle zákona 
č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě, ale myslíme 
tím aktivního, obvykle dospělého člena organizace, 
který z vlastní vůle, ve svém volném čase a bez nároku 
na odměnu přispívá k naplňování poslání skautingu.

benjamínci, vlčata, 
světlušky a žabičky 
23,3 % / 22 885  holek a kluků
Jsou našimi nejmenšími. Oddílová 
činnost jim přináší především  
velké zážitky, protože skautské 
aktivity zažívají poprvé. 
Prostřednictvím her, výletů i táboření 
si osvojují praktické dovednosti a učí 
se spolupracovat s ostatními.

skauti a skautky
28,2 % / 19 433  holek a kluků
Skauti a skautky 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.

roveři a rangers
16,6 % / 11 439 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
21,9 % / 15 045  dospělých
Dospělým nabízí skauting především 
radost z dobrovolnictví. Skauting 
znamená možnost strávit volný 
čas smysluplnou prací pro druhé 
a zároveň získat přátelský kolektiv 
i společenské uznání a dále  
se učit a rozvíjet.

3

16–24 let 

25+ let 

5–10 let 

11–15 let 

„Na skautských táborech po mně 
chtěli, abych se myla ve studeném 
potoce, udržovala svůj přechodný 
domov v čistotě, byla odpovědná 

za druhé a schopná slevit ze 
svého pohodlí ve jménu druhých, 

mluvila pravdu, překonávala 
strach a zpívala státní hymnu 
každý večer při nástupu, i když 
mě u toho koušou komáři jako 
o život. Tohle všechno jsou věci, 

které si přeju, aby zažívaly 
i moje děti.“

Martha Issová
filmová a divadelní 

herečka
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Netradiční zkušenosti  
i nezapomenutelné chvíle  

s přáteli – to vše je skauting
Skautská činnost je unikátní.  

Vychovává, často aniž by to holky a kluci 
postřehli. Učí praktickým dovednostem, 

lásce k přírodě a lidem, zájmu o okolí 
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 2020 uskutečnili 1 089, 
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.

výpravy
DOBRODRUŽSTVÍ — PŘÍRODA

schůzky
VÝZVY — CHARAKTER

Tábory
KAMARÁDI — ZÁŽITKY

÷  ÷ · •  · • ÷ • · ÷  ÷ ·

· • · • • ÷· • • •÷·
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Fenomén skautingu mladé lidi provází 
již více než sto let. Jeho celosvětový 
symbol – lilie – symbolizuje mravní 
čistotu a její prostřední list připomíná 
střelku kompasu ukazující správný směr. 
Energii, kterou mladí lidé ze skautování 
získávají, předávají dál i v dospělosti.

Skautský zákon vede skautky a skauty 
k tomu, aby byli pravdomluvní, pocti-
ví, prospěšní společnosti, ale také 
sebevědomí, přátelští a optimističtí. 
Život podle skautských zásad klade  
důraz na morální hodnoty, které  
si často představujeme jako základ  
zdravé společnosti. 

Východiskem skautingu je 
přesvědčení, že můžeme zanechat 
svět lepší, než jak 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 měnit svět. 

5

„Mezi skauty zapadne každý. 
Ať hraješ na klavír, zpíváš, tančíš nebo 

se učíš mandarínsky. Což je jedna z věcí, 
kterou mám na skautech rád. K dalším 

oblíbeným věcem patří tábor, víkendovky 
nebo výpravy, na kterých si každý užije 

spoustu zábavy a bude se smát ještě další 
schůzku. Zůstane spousta vzpomínek, 
na které bude vzpomínat v dospělosti. 
A bude si říkat: jak je možný, že jsme se 

báli na naší první hlídce?“

Dan Kalenčuk
skaut z 2. skautského oddílu 

Moravská Třebová  
14 let 
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Skauting je  společensky aktivní hnutí, 
 skauti a skautky jsou na veřejnosti slyšet

Skautská pomoc 
v hledáčku médií 
Skautky a skauti, kteří se věnovali službě druhým 
během pandemie koronaviru, se pravidelně objevo-
vali v rozhlasu, na televizních obrazovkách a zpravo-
dajských serverech. Seznam Zprávy byly u rozdává-
ní dezinfekce, Události ČT informovaly o nákupech 
a vyzvedávání léků pro seniory, na Aktuálně.cz se 
psalo o tisku štítů na 3D tiskárnách, Deník N přine-

sl velký rozhovor s Lucií Rybkovou – Froggy sloužící na ARO 
a podobnou zkušenost popsala i Adéla Kodoňová – Žirafa 
v rubrice Jeden den pro časopis Respekt. Pomoc bližním za-
plnila ale i stránky regionálních deníků.
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Pandemický rok
Uplynulý rok byl výjimečný v mnoha ohledech a přinesl 
řadu příležitostí pro hledání nových cest, tvořivost nebo 
empatii. Chtěl po nás odhodlání, vytrvalost, odvahu 
a dobrou vůli. Vyzkoušeli jsme si, jak zvládáme krizové 
situace, jak si umíme rozdělit práci v týmu nebo jak najít 
řešení v nové a neznámé situaci. Jen to tentokrát nebyla hra.

a Celostátní akce jsme úspěšně přesunuli 
na internet. Dospělí skauti a skautky tak 
sbírali inspiraci pro vedení oddílů na online 
Mikulášském víkendu nebo HelpDesku. 
V online prostředí proběhl také seminář 
Tváří v tvář klimatické změně, na němž 
zúčastnění promýšleli, jak má být v otázce 
klimatu aktivní Junák – český skaut. 

a Zvolili jsme nové vedení organizace, 
a to pomocí voleb na dálku. Díky precizní 
práci našich IT odborníků jsme mohli 
nahradit Valný sněm pro 600 delegátů 
a delegátek distančním hlasováním. 

a Komiksy inspirované skautingem 
z knihy Odvaha je volba zaujaly nejen 
čtenáře, ale i odbornou porotu: 
Jednomu z nich udělila cenu Muriel 
2020 za nejlepší krátký komiks.

a Věříme, že spolupráce kluků 
a holek v menších skupinách posiluje 
samostatnost, přátelství a komunikaci. 
Nabízíme proto vedoucím semináře – 
nyní online – s tipy, jak aktivně 
podporovat družinový systém.

Skauting na dálku
Na jaře i na podzim jsme se museli poprat 
s pozastavením prezenční činnosti. Pro skautské 
vedoucí to byla velká výzva, oddíly ale našly cesty, 
jak činnost udržet i na dálku. Skautský program tak 
probíhal nejčastěji formou online schůzek na různých 
platformách. Vedoucí také natáčeli videa s různými 
návody, hrami nebo cvičením, vymýšleli sady výzev 
z různých oblastí a připravovali pátrací hry v okolí, 
které pak mohly děti absolvovat s celou rodinou. 
Sdíleli jsme příklady dobré praxe pro vzájemnou 
inspiraci a povzbuzení a se stejným cílem jsme 
připravovali živá vysílání pro vedoucí.

Prázdninová radost
Dlouho nebylo jasné, jestli se to podaří, ale nakonec 
jsme mohli v červenci vyrazit na naše táborové louky. 
Tisícovka letních táborů, přes 30 tisíc šťastných kluků 
a holek vonících kouřem. Dobrodružství, hry i práce, 
táborové ohně, déšť i slunce a hlavně: kamarádi.  
Srpen patřil nejen letním táborům, ale taky vzděláva-
cím kurzům. Pro vzdělavatele nebyl letošek rozhodně 
snadný, ale i tak jsou v našich řadách nově stovky  
držitelů kvalifikací potřebných k vedení oddílu.

a Skauting oslovuje v každém věku. 
Dospělí nováčci pomáhají nabízet 
skautské myšlenky většímu množství 
kluků a holek. Vydali jsme metodiku 
Dospělí vítáni s tipy, jak je podporovat 
v objevování skautských dobrodružství.

a Celosvětové skautské hnutí 
bylo nominováno na Nobelovu cenu 
míru 2021. Máme z toho radost! 

a Také o loňských prázdninách jsme 
byli parťáci ČT Déčko a 65 skautských 
oddílů z celého Česka se staralo o schránky 
se soutěžními hesly v letní hře pro tisíce 
dětí z Česka. Skautský institut přinesl 
43 dílů pořadu Nebát se. Videorozhovory 
o strachu s osobnostmi napříč obory 
jsou dostupné na TelevizeSeznam.cz.

a Rok 2020 byl i rokem ztrát. 
Opustili nás mimo jiné politický 
vězeň Ivan Kieslinger – Kyslík, bývalý 
předseda Akademie věd ČR Rudolf 
Zahradník nebo cestovatel Miloslav 
Stingl. Čest jejich památce.

Pomoc druhým
Během koronavirové krize skautští dobrovolníci 
neváhali a napřeli síly do pomoci ve svém okolí. 
Mladší skauti a skautky pekli dobroty do nemocnic, 
kreslili obrázky seniorům nebo psali dopisy 
zdravotníkům. Dospělí skauti a skautky nakupovali 
seniorům i lidem v karanténě, doručovali léky, 
roznášeli dezinfekci, šili roušky, tiskli ochranné štíty 
na 3D tiskárnách, pomáhali při očkování, doučovali 
děti, pomáhali v domovech pro seniory i v přetížených 
nemocnicích. Za minulý rok se do služby společnosti 
pustily tisíce skautek a skautů.
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a O pomoc volaly domovy pro seniory 
i nemocnice. Skauti a skautky mají 
výhodu: umí se zorganizovat a domluvit 
a často mají zdravotnický kurz. Například 
dobrovolníci ze Semil takto odpracovali 
267 hodin, ti z Brna více než 600 hodin.

a Do pomoci ve zdravotnických 
zařízeních se řada z nás zapojila 
prostřednictvím spolupráce s Českým 
červeným křížem. Díky zkušenostem 
jsme se mohli pustit i do řízení malých 
operativních dobrovolnických týmů. 

a Skauti a skautky roznášeli 
bezkontaktně knihy z uzavřených 
místních knihoven. Jedna z nich 
byla například v Moravské Třebové, 
kde za rok pandemie skauti 
doručili bezmála 800 knih. 

a Pražští skauti se pustili i do pomoci 
praktickým lékařům. Během deseti dní 
zvládli doručit 190 sad jehel a injekčních 
stříkaček určených na očkování proti 
koronaviru do ordinací po celé Praze. 

Skautská pomoc
Na jaře jsme navázali spolupráci s organizací Elpida, která 
provozuje celostátní Linku seniorů. Společně jsme vymysleli 
projekt Skautská pomoc – operátoři Linky přijímali 
telefonáty seniorů a lidí v karanténě a skautští dobrovolníci 
se hlásili k plnění poptávek: třeba nákupům nebo 
vyzvedávání léků. V jarní vlně měla Skautská pomoc sedm 
stovek, v podzimní již tisíc registrovaných dobrovolníků. 
Na podzim jsme díky skautům ze Zlína rozšířili Skautskou 
pomoc o spolupráci s Českou lékárnickou komorou a přidali 
jsme další linku přijímající poptávky na doručování léků. 

Obce se na nás mohou spolehnout
Skautské oddíly nabídly svou pomoc obcím a různým 
institucím a během jarní vlny pandemie postupně vzniklo 
přes 120 lokálních týmů, které pomáhaly se vším, co 
bylo potřeba. Nejčastěji šlo o doručování nákupů nebo 
hotových jídel seniorům, roznášení informačních letáků, šití 
a distribuci roušek, míchání nebo roznášení dezinfekce či 
obsluhu infolinek a organizaci samotné pomoci v obci. Řada 
obcí ocenila dobrou vůli, připravenost a aktivní přístup 
skautů a skautek.

Multifunkční klubovny
V prázdných skautských klubovnách jsme mimo jiné tiskli 
ochranné štíty pro zdravotníky na 3D tiskárnách. Třeba 
skauti ze Žďáru nad Sázavou to rozjeli opravdu ve velkém, se 
čtyřicítkou dobrovolníků, dvacítkou 3D tiskáren a stovkami 
hotových štítů. Tisklo se i na Zbraslavi, v Žatci, ve Zlíně 
a na dalších místech. Skauti a skautky ze Znojma zase již 
v jarní vlně proměnili své klubovny v distribuční centrum, 
zpracovávali střihy, kompletovali je do šicích setů a předávali 
dalším dobrovolníkům na ušití. Za jaro i podzim tak ušili 
13 571 roušek a 9 998 ochranných plášťů a zpracovali více 
než 2‚3 tuny darované netkané textilie.

a Ve Zlíně vzniklo Skautské krizové 
centrum. Více než 100 dobrovolníků 
donášelo nákupy a léky seniorům, ušili 
a distribuovali tisíce roušek, provozovali 
výdejní místo pro ochranné štíty.

a Velké centrum pomoci vzniklo také 
v Olomouci. Skauti a skautky tu sesbírali 
a distribuovali 6 tisíc roušek nebo vytiskli 
přes 500 sad pro zdravotnické štíty. 

a  „Jste naši hrdinové, děkujeme!” 
Stovky především těch nejmenších z nás 
psaly povzbuzující vzkazy a kreslily 
obrázky pro zdravotníky i seniory, 
například v rámci projektů Energii 
lékařům a Úsměv do schránky.

a Na podzim jsme zúročili dovednosti 
nabyté na online schůzkách – 
vaření byl jeden z nejoblíbenějších 
programů – a začali jsme do přetížených 
nemocnic dodávat povzbuzení ve 
formě sladkých i slaných dobrot. 

Připraveni 
pomáhat

Hledat příležitosti a pomáhat 
tam, kde je třeba, to je základní 

skautský instinkt. Skauti 
a skautky se v krizi osvědčili. 
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Skautská krev
Skauti a skautky z Brna 
společně darují krev a krevní 
plazmu a podporují se 
v zapsání do registru dárců 
kostní dřeně. Transfuzní 
stanici navštěvují několikrát 
do roka. Účastní se jak 
pravidelní dárci, tak ti, 
kdo se odhodlají poprvé. 
V lednu byla účast 
mimořádná: 18 prvodárců, 
15 opakovaných dárců 
a 4 dárci plazmy. 

Betlémské světlo
Více než třicetiletou tradici 
Betlémského světla nepřerušila 
ani současná složitá situace. 
Plamínek z Betléma prozářil 
tmu prosincových nocí a přinesl 
poselství míru a přátelství 
tentokrát za zpřísněných 
hygienických pravidel. Do České 
republiky dovezli novodobý 
symbol Vánoc brněnští skauti. Ve 
spolupráci s Českými drahami pak 
putovalo ze skautských lucerniček 
do tisíců českých domácností.

Vzpomínka na Lidice
Smutné výročí vypálení Lidic 
si připomněli skauti a skautky 
z Buštěhradu. Lidice jsou 
jednou z obcí zlikvidovaných 
nacistickou zvůlí v roce 
1942. V předvečer výročí 
této události roznesli skauti 
a skautky na místa původních 
stavení planoucí svíčky. Vnesli 
tak do krajiny iluzi světel 
z rozsvícených domácností 
a vzpomínku, která nesmí 
zapadnout.
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„Pro práci terénního výzkumní-
ka v prostředí mezi Papuánci ostro-
va Nová Guinea není lepší kvalifika-

ce než skauting. Právě ve skautském 
oddíle jsem se totiž naučil samostat-
nosti i práci v týmu, vyrovnat se s ne-
pohodlím velmi prostého příbytku, 
schopnosti pozorovat druhé, tole-
ranci, trpělivosti, odpovědnosti za 
ostatní a především čelit výzvám, 

které číhají na každém kroku.“

Jan D. Bláha
kulturní geograf a kartograf, 
docent a proděkan na UJEP, 

skautský instruktor

dobré 
skutky

Každoročně 
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akcí na lokální 

i celostátní  
úrovni
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Díky efektivní spolupráci dobrovolníků a odborníků jsou výsledky skautských projektů často 
srovnatelné s komerčními projekty s řádově vyššími rozpočty. Dřina, radost, netradiční zkušenosti 

i nezapomenutelné chvíle s přáteli nám dodávají dlouhodobou energii. V Junáku – českém 
skautu působí více než 12 tisíc dobrovolníků, kterým záleží na budoucnosti mladých lidí i celé 

společnosti. Stavíme na hodnotách zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí. Stále hledáme způsoby, 
jak podporovat dobrovolnickou činnost a usnadňovat práci těm, kteří se snaží dělat svět lepším. 

2  Dobrovolníky  
podporujeme i oceňujeme

Více než 12 tisíc skautských dobrovolníků 
pravidelně informujeme pomocí speciálních 
e-mailových balíčků. Nabízíme jim také 
mentoring a koučink. Naši dobrovolníci 
mohou využívat stále se rozšiřující nabídku 
benefitů. Od členských karet, které umožňují 
získat slevy na nákupy či vstupné do divadel 
a muzeí, po levné volání či energie. Skautská 
energie proudí již do 30 tisíc domácností 
i firem nejen našich členek a členů. 

3  Spolupracujeme na 
podpoře dětí a mládeže

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 finanční zdrojů. Junák – český 
skaut patří k zakládajícím členům a zůstává 
v ČRDM aktivním partnerem. 

1  Vydáváme knihy, 
časopisy, máme e-shop

Celkem 30 čísel skautských časopisů do-
stalo v roce 2020 více než 62 000 odběrate-
lů. Vydali jsme ve spolupráci s nakladatel-
stvím Argo komiksovou knihu Odvaha je 
volba, která zaujala veřejnost i odborníky. 
Ti jeden z příběhů vyznamenali cenou Mu-
riel za nejlepší krátký komiks. Ve 
specializovaném e-shopu a ka-
menném obchodě nabízíme vy-
bavení pro skautskou činnost.

4  Hledáme a vítáme 
dospělé nováčky

Aby byly skautské oddíly dostupné všem 
klukům a holkám, potřebujeme dostatek 
dospělých. Podporujeme proto zapojení 
nových dospělých dobrovolníků. Vítáme 
pomoc těch, kteří ve skautu nevyrostli, 
ale skautská myšlenka jim je blízká a jsou 
ochotni oddíly svou prací podpořit.  
Nabízíme jim podporu v prvních krocích,  
aby se v novém prostředí cítili příjemně.

5  Činnost našich oddílů 
podporuje Skautská nadace 

Skautská nadace Jaroslava Foglara skautům 
a skautkám přispívá hlavně na stavbu a opravy 
kluboven, tábořišť a víkendových základen a na 
charitativní projekty oddílů. Prostředky získává 
od jednotlivců a firem, ale i z dobročinných 
závětí odcházejících skautů a podporovatelů 
skautingu. Nové klubovny mají skauti a skautky 
také díky prodeji knih napsaných skautským 
vedoucím a spisovatelem Jaroslavem Foglarem.
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SKAUTSKÁ DOBROVOLNICKÁ  
PRÁCE MÁ ROČNÍ HODNOTU 

 jedné 
miliardy KČ

  skauting

v číslech
za rok 2020
      údaje označené * jsou vztaženy k lednu 2021

OD ROKU 1989 PROŠLO  
SKAUTINGEM V ČESKU VÍCE NEŽ 

půl milionu
     lidí

12 538 dobrovolníků* 
PODPORUJE SKAUTING NAPŘÍČ  
CELOU ORGANIZACÍ

2 553
SKAUTŮ 
A SKAUTEK SE 
ZÚČASTNILO 
VZDĚLÁVACÍCH 
AKCÍ

68 802 
skautek a skautů*

Co si  
o skautingu  
myslí veřejnost?

7 z 10 lidí by 
dětem skauting 
doporučilo
70 % dotázaných by 
skauting doporučilo těm, 
kteří hledají zajímavou aktivitu pro děti 
nebo vnoučata. A 70 % má také za to, že 
skauting by měly podporovat i obce. 

Skauting děti 
směruje 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.

Skauting 
podporuje 
samostatnost 
a kreativitu
82 % dotázaných si myslí, 
že ve skautu se člověk stává 
samostatnějším a že skauting 
podporuje tvořivost.

Skautské hodnoty  
jsou ochrana 
přírody, spolupráce 
a fair play
Podle 79 % lidí patří mezi skautské 
hodnoty ochrana přírody, 42 % 
spolupráce a 36 % férová hra.

Výzkum, který pro  
Junáka – českého skauta 
uskutečnila agentura  
Ipsos jako pro bono projekt 
v květnu 2019.

VÍCE NEŽ 

31 000 
DĚTÍ NA SKAUTSKÝCH  

TÁBORECH

VÍCE NEŽ

120 týmů  
lokální 
skautské 
pomoci

 1 000 
dobrovolníků 

SE ZAPOJILO DO PROJEKTU 
SKAUTSKÁ POMOC

   876 TÁBORŮ O DÉLCE DO 14 DNÍ 
   190 TÁBORŮ O DÉLCE 15−21 DNÍ 

              23 TÁBORŮ O DÉLCE 22 A VÍCE DNÍ

JSME NEJVĚTŠÍ  
POŘADATEL  

DĚTSKÝCH TÁBORŮ
1 089 
táborů celkem
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Oddílovým vedoucím  
poskytujeme 

kvalitní 
vzdělání

Vedení oddílu je náročným posláním i radostí. 
Přípravou programu pro skauty a skautky 
a péčí o zázemí oddílu člověk dostává možnost 
rozvíjet sebe sama v týmové spolupráci, 
organizaci času a plánování. Ať už ve skautu 
prožil své dětství, či mu skautské ideály 
učarovaly až v pozdějším věku, jako vedoucí 
zažije nezapomenutelné momenty.

Dobrovolní
vedoucí 

jsou pilířem kvality 
skautské činnosti

V oddílech si předáváme zkušenosti přirozeně zapojováním mladších 
členů do příprav programu či organizace. • Sdílíme zkušenosti na 
celostátních akcích a setkáních, každý rok pořádáme zhruba stovku 
vzdělávacích kurzů. • Sledujeme a uplatňujeme moderní pedagogické 
trendy. • Vytváříme vlastní metodiky a příručky. 

V roce 2020 strávili dospívající a dospělí  
skauti a skautky 17 222 osobodnů na  
skautských vzdělávacích akcích • 289 z nich 
získalo kvalifikaci pro vedení oddílu • dalších 
564 se zúčastnilo kurzů pro začínající 
vedoucí • loni se konalo celkově 44 kurzů 
pro oddílové vedoucí a 18 zdravotnických 
kurzů a doškolení + 22 dalších vzdělávacích 
akcí • na všech skautských vzdělávacích 
akcích jsme měli loni 2 553 účastníků.

Propracovaný systém vzdělávání pro začínající i zkušené vedoucí 
nám pomáhá držet vysokou kvalitu skautských oddílů. Aby člověk 
mohl samostatně vést skautský oddíl, musí složit tzv. vůdcovskou 

zkoušku. Ta ověřuje kompetence z psychologie, bezpečnosti, 
řízení týmu, práva, pedagogiky a dalších oblastí. Kromě toho musí 

vedoucí oddílu absolvovat také zdravotnický kurz. 

Co dělá vedoucí oddílu? Zajišťuje program  
oddílu, který děti baví a učí je novým věcem. • 
Spolupracuje s dalšími vedoucími a s vedením 
skautského střediska. • Stará se o zázemí oddílu. 
• Komunikuje s rodiči dětí a s institucemi. • Při-
pravuje tábor – zařizuje tábořiště, dopravu aj. • 
Snaží se získávat finance na činnost oddílu. •  
Dlouhodobě se vzdělává.
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„Být skautská vedoucí je výzva! Ať už 
jde o starost o tým, utěšování dětí 

při bouřce, komunikaci s rodiči nebo 
chytání tábora při vichřici. Pořád se 
učím nové věci a posouvá mě to dál. 
A i když je to někdy náročné, pořád 

mám pocit, že mi to víc dává, než bere. 
Navíc to, že se oddíl rozrůstá, děti 
program baví, vedoucí jsou supr 

parta a celý oddíl funguje taky díky 
mně, je prostě skvělý pocit.“

Alžběta Tkáčová – Cviky
skautská vedoucí oddílu 

Nashuro z Kozlovic I 24 let
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mohl samostatně vést skautský oddíl, musí složit tzv. vůdcovskou 

zkoušku. Ta ověřuje kompetence z psychologie, bezpečnosti, 
řízení týmu, práva, pedagogiky a dalších oblastí. Kromě toho musí 

vedoucí oddílu absolvovat také zdravotnický kurz. 

Co dělá vedoucí oddílu? Zajišťuje program  
oddílu, který děti baví a učí je novým věcem. • 
Spolupracuje s dalšími vedoucími a s vedením 
skautského střediska. • Stará se o zázemí oddílu. 
• Komunikuje s rodiči dětí a s institucemi. • Při-
pravuje tábor – zařizuje tábořiště, dopravu aj. • 
Snaží se získávat finance na činnost oddílu. •  
Dlouhodobě se vzdělává.
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„Být skautská vedoucí je výzva! Ať už 
jde o starost o tým, utěšování dětí 

při bouřce, komunikaci s rodiči nebo 
chytání tábora při vichřici. Pořád se 
učím nové věci a posouvá mě to dál. 
A i když je to někdy náročné, pořád 

mám pocit, že mi to víc dává, než bere. 
Navíc to, že se oddíl rozrůstá, děti 
program baví, vedoucí jsou supr 

parta a celý oddíl funguje taky díky 
mně, je prostě skvělý pocit.“

Alžběta Tkáčová – Cviky
skautská vedoucí oddílu 

Nashuro z Kozlovic I 24 let



Rozvaha 
v plném rozsahu  /  v celých tisících Kč 
Ke dni 31.12.2020 / Sestaveno dne: 31.03.2021 / Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
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Kompletní znění účetní závěrky je 
k dispozici ve veřejném rejstříku spolků

Veškeré prostředky, které 
máme k dispozici, spravujeme 

pečlivě a hospodárně

Aktiva
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20

A. Dlouhodobý majetek celkem 1 54 984 53 459

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 
celkem 2 3 701 3 912

2. Software 4 2 907 3 579

3. Ocenitelná práva 5 202 202

6. Nedokončený dlouhodobý 
nehmotný majetek 8 592 131

II. Dlouhodobý hmotný majetek 
celkem 10 62 592 48 665

1. Pozemky 11 13 023 12 240

3. Stavby 13 48 822 35 619

4. Hmotné movité věci a jejich 
soubory 14 747 806

III. Dlouhodobý finanční majetek 
celkem 21 5 182 14 098

1. Podíly - ovládaná nebo ovládající 
osoba 22 100 2 643

4. Zápůjčky organizačním složkám 25 5 082 11 455

IV. Oprávky k dlouhodobému 
majetku celkem 29 -16 491 -13 216

2. Oprávky k softwaru 31 -2 381 -2 758

3. Oprávky k ocenitelným právům 32 -118 -152

6. Oprávky ke stavbám 35 -13 295 -9 559

7.
Oprávky k samostatným hmotným 
movitým věcem a souborům 
hmotných movitých věcí

36 -697 -747

B. Krátkodobý majetek celkem 41 37 913 37 795

I. Zásoby celkem 42 185 204

7. Zboží na skladě a v prodejnách 49 185 204

II. Pohledávky celkem 52 10 311 8 330

1. Odběratelé 53 10 5

4. Poskytnuté provozní zálohy 56 648 696

5. Ostatní pohledávky 57 7 623 4 368

8. Daň z příjmů 60 33 14

11. Ostatní daně a poplatky 63 5 5

17. Jiné pohledávky 69 1 992 3 242

III. Krátkodobý finanční majetek 
celkem 72 25 794 28 746

1. Peněžní prostředky v pokladně 73 26 22

3. Peněžní prostředky na účtech 75 16 679 19 854

6. Ostatní cenné papíry 78 9 089 8 870

IV. Jiná aktiva celkem 81 1 623 515

1. Náklady příštích období 82 1 614 515

2. Příjmy příštích období 83 9 0

AKTIVA CELKEM 85 92 897 91 254
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A. Vlastní zdroje celkem 1 84 324 81 695

I. Jmění celkem 2 83 738 77 599

1. Vlastní jmění 3 69 776 60 184

2. Fondy 4 12 942 14 071

3. Oceňovací rozdíly z přecenění 
finančního majetku a závazků 5 1 020 3 344

II. Výsledek hospodaření celkem 6 586 4 096

1. Účet výsledku hospodaření 7 x 4 096

2. Výsledek hospodaření ve 
schvalovacím řízení 8 586 x

B. Cizí zdroje celkem 10 8 573 9 559

III. Krátkodobé závazky celkem 21 2 126 2 331

1. Dodavatelé 22 127 74

3. Přijaté zálohy 24 71 126

4. Ostatní závazky 25 13 27

5. Zaměstnanci 26 709 856

6. Ostatní závazky vůči 
zaměstnancům 27 34 30

7.
Závazky k institucím sociálního 
zabezpečení a veřejného 
zdravotního pojištění

28 402 463

9. Ostatní přímé daně 30 114 138

12. Závazky ze vztahu k státnímu 
rozpočtu 33 2 2

17. Jiné závazky 38 121 108

22. Dohadné účty pasivní 43 533 507

IV. Jiná pasiva celkem 45 6 447 7 228

1. Výdaje příštích období 46 13 22

2. Výnosy příštích období 47 6 434 7 206

PASIVA CELKEM 49 92 897 91 254
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Výkaz zisku a ztráty
v plném rozsahu  /  v celých tisících Kč 
za rok 2020 / Sestaveno dne: 31.03.2021 / Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.
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I. Spotřebované nákupy a nakupované služby 2  8 319  78  8 397

1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladových dodávek 3  970  20  990

2. Prodané zboží 4  12  0  12

3. Opravy a udržování 5  2  25  27

4. Náklady na cestovné 6  182  0  182

5. Náklady na reprezentaci 7  113  0  113

6. Ostatní služby 8  7 040  33  7 073

III. Osobní náklady 13  15 937  0  15 937

10. Mzdové náklady 14  12 121  0  12 121

11. Zákonné sociální pojištění 15  3 233  0  3 233

12. Ostatní sociální pojištění 16  51  0  51

13. Zákonné sociální náklady 17  512  0  512

14. Ostatní sociální náklady 18  20  0  20

IV. Daně a poplatky 19  28  0  28

15. Daně a poplatky 20  28  0  28

V. Ostatní náklady 21  7 475  0  7 475

19. Kurzové ztráty 25  77  0  77

20 Dary 26  4 575  0  4 575

22. Jiné ostatní náklady 28  2 823  0  2 823

 VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek  29  512  0  512

23. Odpisy dlouhodobého majetku 30  512  0  512

VII. Poskytnuté příspěvky 35  46 150  0  46 150

28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 36  46 150  0  46 150

 VIII. Daň z příjmů 37  0  19  19

29. Daň z příjmů 38  0  19  19

Náklady celkem 39  78 421  97  78 518

 I. Provozní dotace 41  59 307  0  59 307

1. Provozní dotace 42  59 307  0  59 307

 II. Přijaté příspěvky 43  21 534  0  21 534

3. Přijaté příspěvky (dary) 45  314  0  314

4. Přijaté členské příspěvky 46  21 220  0  21 220

 III. Tržby za vlastní výkony a zboží 47  28  354  382

 IV. Ostatní výnosy 48  989  0  989

8. Kurzové zisky 52  44  0  44

9. Zúčtování fondů 53  83  0  83

10. Jiné ostatní výnosy 54  862  0  862

 V. Tržby z prodeje majetku 55  279  123  402

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 56  0  123  123

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 59  279  0  279

Výnosy celkem 61  82 137  477  82 614

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 62  3 716  399  4 115

D. Výsledek hospodaření po zdanění 63  3 716  380  4 096
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 21 206

 11 621

 10 357

 2 944

provozní náklady pobočných spolků21 206
provozní náklady hlavního spolku11 621
akce pro členy615
opravy kluboven a základen10 357
projekty pro neorganizovanou mládež571
vzdělávácí akce2 944
mezinárodní skauting450
oddílové rozvojové projekty536

Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka 
poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv 
a pasiv účetní jednotky Junák – český 

skaut, z. s. k 31. 12. 2020 a nákladů 
a výnosů a výsledku jejího hospodaření 

za rok končící 31. 12. 2020 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Ing. Irena Gajdošová,  
auditorka

osvědčení č. 2047 
o zápisu do Seznamu  
auditorů KA ČR 

V Praze  
dne 21. 5. 2021

Přijaté dotace 
(v tisících Kč)

 
Dotace 
celkem

4

Využito 
pobočnými 

spolky

7

Využito 
hlavním 
spolkem

2
Poskytovatel — titul

Ministerstvo obrany ČR 60 60         0

MŠMT ČR — neinvestiční dotace 48 300 36 228 12 072

MŠMT ČR — investiční dotace 5 030 5 030          0

MŠMT ČR — OP VVV 5  850 3 761 2 089

Úřad práce 67 0 67

Celkem 59 307 45 079  14 228

 Využití neinvestiční dotace 
MŠMT (v tisících Kč)

Provozní náklady hlavního spolku 11 621

Provozní náklady pobočných spolků 21 206

Akce pro členy (celostátní a pobočných spolků) 615

Opravy kluboven a základen 10 357

Projekty pro neorganizovanou mládež 571

Vzdělávací akce členů organizace 2 944

Členství v mezinárodních skautských organizacích 450

Oddílové rozvojové projekty 536

Celkem 48 300

Využití neinvestiční dotace MŠMT 

AEcadCeDfmacCedcIEdebF

Doplňující body podle   
§ 21 zákona o účetnictví  

a)   Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné 
skutečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku.

b)   Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti, 
žádné změny činnosti nejsou plánovány.

c)   Žádné výdaje v oblasti výzkumu 
a vývoje nebyly vynaloženy.

d)   Účetní jednotka nenabyla žádné 
vlastní akcie nebo vlastní podíly.

e)   Účetní jednotka postupuje v oblasti ochrany 
životního prostředí a pracovněprávních 
vztahů v souladu s platnou legislativou.

f)   Účetní jednotka nemá organizační 
složku v zahraničí.
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Skauting stojí na principech dialogu a spolupráce ,  
což se promítá i do struktury řízení organizace

  2 242 oddílů 

    477  středisek 

       57  okresů 

     14  krajů
vztaženo k lednu 2021

Valný sněm je nejvyšším orgánem 
Junáka – českého skauta. Koná se jednou 
za tři roky a scházejí se na něm zástupci 
skautských středisek z celé republiky. Volí 
Náčelnictvo a rozhoduje o zásadních 
otázkách směřování skautské organizace.

Náčelnictvo je představenstvem 
organizace, které má zákonodárnou moc. 
Tvoří vnitřní předpisy, určuje strategická 
rozhodnutí organizace a jmenuje starostu. 

NÁČELNICTVO: Vendula Bušková – náčelní • Ondřej Vokál – náčelník • Kristýna Menclová – místonáčelní • Ladislav Pelcl – místonáčelník • 
Tomáš Bartoň • Jan Dočekal • Roman Dvořák  • Tomáš Fogl • Jakub Hájek • Anežka Havránková • Šárka Chocová • Šárka Jechová • Kateřina 
Jonášová • Michal Kolář • Martin Kolovský • Vít Koutenský • Karel Körber • Petr Macek • Ladislava Marešová • Jan Michna • Klára Ondříčková •  
Ondřej Pytela • Vít Rusňák • David Svoboda • František Šereda • Jan Šimbera • Ladislav Šinágl • Václav Špaček • Johana Volavková • Jiří Wolf  
ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE: Jan Stejskal – předseda • Jakub Procházka – místopředseda • Jiří Benda • Václav Dobrozemský • Jan Fischer • 
Kateřina Musilová • Jakub Šimurda VÝKONNÁ RADA: Josef Výprachtický – starosta • Petr Vaněk – místostarosta a zpravodaj pro komunikaci 
a projekty služby společnosti • Barbora Tichavová – místostarostka a zpravodajka pro program • Filip Hlavinka – zpravodaj pro vzdělávání •

Jana Jirasová – zpravodajka pro dospělé a personalistiku • Vojtěch Olbrecht – zahraniční zpravodaj • Markéta Olišarová – zpravodajka pro ústředí •  
Ondřej Peřina – zpravodaj pro ICT a organizaci ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA: Petr Pavlok – předseda • Tomáš Řehák – místopředseda • Mariana 
Ermlová • Jiří Kubala • Tomáš Vítek KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ zaměstnanci: Věra Applová • Ivo Brzobohatý • Josef Boubín • Markéta Byrtusová • 
Ludmila Dobrozemská • Jana Godarová • Martina Hanyková • Dominika Herianová • Filip Hlavinka • Ludmila Hobzová • Jana Hrnčířová • Tomáš 
Hřebík • Jan Chmelař • Michaela Ježdíková • Jana Jirasová • Markéta Musilová • Markéta Olišarová • Šárka Pavlásková • Michal Peroutka • Ondřej 
Peřina • Jaroslav Petřík • Kateřina Pijáčková • Patrik Půlpán • Pavla Sýkorová • Lenka Šablová • Tereza Štysová • Barbora Tichavová • Barbora Trojak •  
Zuzana Vaidová • Petr Vaněk • Jindřiška Voltrová • Josef Výprachtický • Barbora Zálohová • a desítky skautských dobrovolníků ( vše k 31.12.2020 ) 

Vedení a podpora  
organizace

jsou svěřeny  
mnoha dobrovolníkům 
i profesionálům

Rozhodčí a smírčí rada dbá na 
to, aby jednotlivé složky organizace ve svých 
rozhodnutích postupovaly v souladu s právním 
řádem ČR a stanovami organizace. Řeší 
případné spory mezi členy nebo jednotkami 
Junáka – českého skauta. 

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

Výkonná rada je tým manažerů, 
orgán výkonné moci podporující starostu.  
Drží patronát nad celostátními projekty,  
akcemi a podporuje rozvoj organizace.
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Ermlová • Jiří Kubala • Tomáš Vítek KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ zaměstnanci: Věra Applová • Ivo Brzobohatý • Josef Boubín • Markéta Byrtusová • 
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Vedení a podpora  
organizace

jsou svěřeny  
mnoha dobrovolníkům 
i profesionálům

Rozhodčí a smírčí rada dbá na 
to, aby jednotlivé složky organizace ve svých 
rozhodnutích postupovaly v souladu s právním 
řádem ČR a stanovami organizace. Řeší 
případné spory mezi členy nebo jednotkami 
Junáka – českého skauta. 

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

Výkonná rada je tým manažerů, 
orgán výkonné moci podporující starostu.  
Drží patronát nad celostátními projekty,  
akcemi a podporuje rozvoj organizace.
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klubovny a základny 
svědomitě opravujeme a udržujeme,  

bez finanční podpory se však neobejdeme
Díky veřejné sbírce stojí na 

Hanspaulce nová klubovna
Skautské oddíly na Hanspaulce mají k dispozici zcela novou 

klubovnu. Jejímu vzniku předcházela nešťastná událost: 
po zničujícím požáru, který nezavinili skauti, jejich zázemí 

zcela lehlo popelem. Díky podpoře místní komunity – občanů 
a radnice Prahy 6, rychle vyhlášené veřejné finanční sbírce 

a aktivně tvořenému stavebnímu projektu se však podařilo do 
roka a půl klubovnu znovu vystavět. Skauti a skautky budou mít 

navíc k dispozici i venkovní pergolu.

Desítky základen, které po celé republice vlastníme, 
jsou celoročně vytížené. Vzhledem k počtu oddílů 

není divu. Na opravách se podílí mnoho dobrovolníků, 
kteří věnují svůj čas, energii, schopnosti nebo 

znalosti. Naše možnosti jsou ale omezené a mnoho 
objektů na opravu stále čeká. Obce i kraje si čím dál 
častěji uvědomují roli skautingu ve zdravém rozvoji 

dětí a mládeže a mají zájem rekonstrukce i stavby 
kluboven finančně podporovat.

Sami pracujeme na opravách  
i sbírkách na naše klubovny a základny
Skauti a skautky dokážou přiložit ruce k dílu na opravách  
kluboven i při sbírkách, které jim je pomáhají financovat. 
Například kopřivničtí skauti a skautky se scházejí o víkendech 
a rekonstruují starou faru v Trnávce, kterou jim dalo k dispozici 
Ostravsko-opavské biskupství. Pomáhají jim benefiční 
koncerty i místní firmy. Lokální podnikatelé vydatně podporují 
i skauty a skautky z Polné, kteří si svépomocí staví úplně 
novou dřevěnou klubovnu na pozemku, který získali. 

Klubovna je domovem skautského oddílu, 
jeho tepajícím srdcem. Také základny 
a tábořiště jsou místa nezbytná pro 
naši činnost. Soustřeďujeme se i na 
získávání dalších do stálého vlastnictví. 

7 z 10 lidí si myslí, že by obce měly  
skauting podporovat. ( výzkum Ipsos, 2019 )
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„Podporuji skauting, protože 
je tu všechno správně. Díky 

skautingu je naše společnost 
zdravější, odolnější a veselejší. 

Přispívá k tomu každý 
skaut a skautka. Je mou 

radostí, že jsem za každého 
z nich mohl Junáku – 

českému skautu přispět 
symbolickou korunou.“

Matěj Turek
 dárce  

zakladatel platební 
aplikace Tresbee

Chcete 
skauty 

podpořit?
Kontaktujte 

Barboru Zálohovou
podporuj@skaut.cz

Individuální  
dárci a skauting

I jednotlivci nám 
pomáhají růst 

Díky přízni ochotných dárců rozvíjíme kvalitu 
programu v oddílech, stavíme klubovny 
a podporujeme vzdělávání vedoucích. 

Usilujeme o to, aby peníze vložené do podpory 
skautské činnosti měly vysoký dopad. 

Chceme, aby si byli naši dárci a partneři 
jistí, že jejich podporu dobře využijeme. 

Uvědomujeme si, že bez menších i větších podporovatelů 
se v budoucnosti těžko obejdeme. Aby bylo financování 
skautingu udržitelné, měl by být okruh našich donátorů 

pestrý. Proto rozvíjíme podporu individuálního dárcovství: 
hledáme vhodné cesty, radíme se s odborníky na fundraising, 

zlepšujeme technickou stránku práce s dárci (e-mailové 
newslettery, spolupráce s platformou Darujme.cz apod.). 

V prosinci jsme realizovali pilotní kampaň „Měsíc podpory 
skautingu“. Pracujeme na tom, abychom rozšiřovali řady 

pravidelných dárců, a pečujeme o vzájemné vztahy.

18

nebo na odkazu
darujme.skaut.cz

Jak skauty a skautky podpořit?
 ⟶ poskytnutím nemovitosti či snížením nájmu
 ⟶ materiální či finanční podporou konkrétního skautského střediska
 ⟶ dobrovolnou prací – občasnou nebo se zapojit dlouhodobě
 ⟶ pravidelnou či jednorázovou podporou na darujme.skaut.cz
 ⟶ individuálním darem
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Světová organizace 
skautského hnutí 

(WOSM)

Junák – český skaut je členem 
světových skautských organizací
Patříme k evropsky výrazným a aktivním skautským organizacím. 
V roce 1922 byl Junák – český skaut jedním ze zakládajících členů 
Světové organizace skautského hnutí (WOSM – World Organization 
of the Scout Movement), v roce 1929 pak i Světové asociace skautek 
(WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts).

Hranice překračujeme nejen na úrovni vedení organizace – vysíláme 
dobrovolníky na stáže do USA a do evropských skautských center. 
Kromě velkých akcí probíhají i malé, ale velmi důležité projekty 
zahraniční spolupráce. Desítky oddílů přivítaly na svých táborech 
skauty a skautky ze zahraničí nebo se vydaly tábořit za hranice.

Junák – Czech Scouting is the largest 
nonformal educational NGO of children 
and youth in the Czech Republic.  
The number of members rose to 68 802, 
which represents more than 60% increase  
in membership 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.

Světová asociace 
skautek (WAGGGS)

Světové společenství 
dospělých skautů 
a skautek (ISGF)

Kateřina Bittnerová – Loutka 
Účastnice mezinárodní online schůzky,  
světluška ze 4. dívčího oddílu Česká Třebová  I  10 let

„Během online schůzek jsme měli jednu se skautkami 
z Malediv! Mluvilo se na ní anglicky a navzájem jsme 
si představili, jak u nás vypadá skauting. Zjistili  
jsme například, že na tábory plují na opuštěné 
ostrovy, a tak si musí vzít s sebou vše, co budou 
potřebovat. My jsme měli kroje a skautky z Malediv 
černé šátky. Moc jsem si to užila.“

Summary
Junák – Czech Scouting commenced  
its activities in 1911 and later in the 20th 
century 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, moral, 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.

Scouting and Guiding in the Czech 
Republic has experienced a great 
increase in popularity during the 
last 14 years. A cornerstone of such 
a success is a large pool of engaged 
volunteers, who enjoy quality 
education and opportunities for 
personal growth. The organization is 
trusted by parents and benefits from 
an attractive programme focused 
on adventure, fun and learning skills 
for life. Thanks to that Junák – Czech 
Scouting keeps the trend of steady 
growth and succeeded in attracting  
28 000 new members since 2006.
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(8a) • Lenka Greplová (8b) • Petr Marek (8c) • Hana Chvílová (9a) • Josef 
Růžička (9b) • Eliška Šmídová (9c) • Michal Zedníček (9d) • Eliška  
Müllerová (9e) • Petr Kalousek (11,12a) • Vojtěch Petr (12c) • 1. skautský  
oddíl Poštolky Švihov (16) • Dalibor Bambas (17a) • Ludmila  
Vomlelová (17b) • Jiří Kus (18a) • Martina Skaličková (20)



Jsme největší výchovnou  

organizací pro děti 

a mladé lidi v Česku

O skauting je zájem,  

přibývají nové oddíly

Skautská dobrovolnická  

práce má hodnotu jedné 

miliardy Kč ročně

89 % lidí souhlasí s tvrzením,  

že ve skautu se člověk naučí 

spolupracovat s druhými

 skaut.cz
@skaut
 youtube.com/czskaut fb.com/skaut@skaut
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„Skautin
g jsou pro mě přátelé, 

dovednosti, n
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vené u ohně, 

písničky a veselé historky. Skautin
g 

jsou pro mě lid
i. U

čím
 se zde být 

lepším
 člověkem a zlepšit t

ak svět 

kolem mě. Budu ráda, když budu 
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to pocity

 předávat d
ál.“

Lenka Cvejnová – Foxy
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