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Vedení oddílu je náročným posláním i zábavou. Přijetím od-
povědnosti za po generace fungující oddíl mladý člověk získá 
vztah k dětem i možnost poznat a rozvíjet sebe sama. Přípra-
vou programu pro děti se i on sám mnohé dozví a naučí, stane 
se součástí společenství mladých lidí  s podobnými zájmy, nau-
čí se týmové spolupráci a řešení mnoha problémů. Navíc získá 
dlouhodobou a užitečnou praxi v organizaci vlastního času  
a plánování a mnoho dalších pracovních navyků či nespočet ne-
zapomenutelných zážitků. Častou motivací k vedení oddílu je 
to, že mladý člověk cítí potřebu předat dál, co „dostal“ − co zažil  

a naučil se ve skautském oddíle.

417 táborů o délce do 14 dní 

556 táborů o délce 15−21 dní 

72 táborů o délce 22 a více dní

1 045 táborů celkem

tábory
Síla skautského tábora spočívá v pocitu sounáležitosti, zážitcích, společném přežití.  
Trvá dva až čtyři týdny. Děti se podílejí na stavbě tábořiště i vaření. V odtržení od 
civilizace rozvíjejí soběstačnost, schopnost obstát a najít své místo v kolektivu. Učí 
se spoléhat samy na sebe i na své okolí, pracovat v týmu. Program je obvykle oboha-
cen velkou výpravnou etapovou hrou, která svým podáním rozvíjí citlivost k velkým 
příběhům a kreativitu. Tábor je místem romantických zážitků a nemalou výzvou pro 
získání mnoha praktických zkušeností. 

Skauti a skautky každoročně uspořádají přes 1 000 letních táborů pro více než  
25 000 dětí. O zázemí a program na táborech se v čase svých prázdnin nebo dovole-
ných stará na 7 000 dospělých skautských dobrovolníků a dobrovolnic.

Zpátky ke kořenům! 
XIV. Valný sněm Junáka rozhodl o novém názvu orga-
nizace. Název „Junák – český skaut, z.s.“ vstoupí v plat-
nost v průběhu roku 2014. Stejný název nesla organiza-
ce  již v době svého založení v roce 1914.

*  

POSLÁNÍM SKAUTINGU JE VÝCHOVA 
K AKTIVNÍMU A ODPOVĚDNÉMU ŽIVOTU

KDO JE VEDOUCÍ ODDÍLU? 
18 a více let / více než 4 400 vedoucích 



  CO DĚLÁ VEDOUCÍ ODDÍLU?
•	 připravuje a realizuje výchovný program oddílu
•	 dbá, aby program a aktivity oddílu děti bavily
•	 dbá, aby se děti v oddíle rozvíjely a něco se naučily
•	 řídí oddílový tým (zástupci vedoucího, mládež)
•	 spolupracuje s vedením střediska
•	 komunikuje s rodiči dětí
•	 dbá na bezpečnost při oddílových akcích
•	 stará se o klubovnu, zajišťuje zázemí oddílu
•	 podílí se na finančním řízení oddílu
•	 stará se o nezbytnou administrativu oddílu
•	 vede přípravu tábora

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, k jejichž výchově přispívá. 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. 

schůzky
Většina oddílů se schází na pravidelných schůzkách ve své klubovně. Schůzky jsou 
oddělené podle věkových kategorií. Často je vedou starší vrstevníci dětí (rádci  
a rádkyně), což pro ně znamená velkou výzvu a zodpovědnost. Příprava schůzek 
probíhá za přítomnosti vedoucích a jejich obsahem bývá například hraní her, které 
směřují k rozvoji dětí.

výpravy
Oddíly podniknou během roku přibližně 10−15 jednodenních či víkendových vý-
prav. 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 akcích, které skauti pořádají.

JAK FUNGUJE SKAUTSKÝ ODDÍL?



skauti a skautky
11–15 let / 29,8 % / 15 044 dětí  
Mezi 11. a 15. rokem se holky a kluci odhodlávají k prvním nejistým 
krůčkům na cestě sebevýchovy. Mohou být snazší, pokud své dětské 
příběhy zažívají s kamarády a dospělými, jimž věří. Skautský oddíl 
nabízí na této cestě pomocnou ruku a partu kamarádů, s nimiž lze 
snáz zdolat četné výzvy, které nás formují na celý život. 

benjamínci, vlčata a světlušky
4–10 let / 28,4 % / 14 296 dětí  
Skauting malým dětem neslibuje výchovu. Slibuje jim dobrodružství, 
zábavu, zážitky, kamarádství. Obyčejná honička se promění ve fanta- 
stické drama, bukový les v Hobitín, kluci a holky v pravěké lovce nebo indi- 
ány. Výchova a rozvoj schopností přijdou jaksi mimochodem, v průběhu 
hry či spoluprací ve skupině. 

roveři a rangers
16–24 let / 18,4 % / 9 316 mladých lidí  
Dospívajícím skauting nabízí mnoho. Setkání se skauty a skautkami  
z jiných koutů světa, příležitost vyzkoušet si zajímavé projekty, naučit 
se vést a být veden. V tomto věku si skauti osvojují klíčové návyky, jež 
jim později pomohou rozvinout se ve stabilní osobnosti, které v sou- 
časném světě obstojí.

dospělí skauti
   25 a více let / 23,3 % / 11 783 dospělých 
Dospělým nabízí skauting především radost z dobrovolnictví. 
Mohou uplatnit 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 SPOLEČENSTVÍ, KTERÉ MÁ  
CO NABÍDNOUT LIDEM KAŽDÉHO VĚKU
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Slovo starosty Junáka
Ohlédnutí za rokem 2013 je pro nás, skauty a skautky, ohlédnutím radostným. Skautské hnutí 
roste a je již patrné, že se jedná o dlouhodobý trend. Junáku za posledních sedm let přibylo 
více než 25 procent členů a v letošním roce náš počet překročil padesát tisíc. Meziroční pří-
růstek každoročně stoupá, což značí, že je skauting pro děti i jejich rodiče stále atraktivnější. 

Věříme, že nárůst zájmu o skauting je nejen pozitivní zprávou o stavu české společnosti, kte-
rá se vrací k hodnotám, jakými jsou pravda, respekt či aktivní účast na společenském dění, 
ale především pozitivní zprávou pro českou společnost. Skauti a skautky jsou stále více vidět 
nejen během schůzek, výprav, brigád či táborů, ale také ve svých občanských či profesních 
životech. A i do nich otiskují svůj aktivní a zodpovědný přístup k okolnímu světu. Pokud vez-
meme v úvahu desetitisíce lidí, kteří skautingem prošli v minulosti a, i když v současné době 
již nejsou členy Junáka, zůstávají skauty právě svými zásadami a vyznávanými hodnotami, 
pak se nám stále lépe daří plnit své základní poslání ve společnosti.

Vnímáme, že skautské výchovné úsilí je ve společnosti oceňováno jako smysluplné a přínosné. 
Skauti a skautky jsou ze svých oddílů připraveni na práci v týmu a překonávání nepříznivých 
podmínek. Učí se vést své vrstevníky, být aktivní, nezaleknout se překážek, rychle se orien-
tovat – a získané dovednosti dokážou uplatňovat i mimo skauting v nejrůznějších situacích  
a reálných výzvách. Dobrým příkladem jsou povodně v roce 2013 – skauti a skautky byli ve 
velmi krátké době a velkém počtu připraveni pomáhat na ohrožených a postižených místech. 

Ať přípravou zátarasů, pytlováním písku či například přímou záchranou knih v pražské 
městské knihovně. K nevídané efektivitě koordinace využití dobrovolnické práce přispěl 
skautský webový projekt Povodňová pomoc, který vznikl doslova za pár dnů, na bázi 
dobrovolnické práce, bez potřeby velkého finančního vkladu. „Služeb“ webu využily ne-
jen stovky přímo postižených lidí, ale i velké humanitární organizace. 

Za toto úsilí bych rád ještě jednou poděkoval všem skautkám a skautům, kteří se v červ-
nu 2013 zapojili do povodňové pomoci. A samozřejmě velice děkuji i všem, kdo podpořili 
a podporují český skauting v jeho službě společnosti.

Ing. Josef Výprachtický 
starosta Junáka

ZA FINANČNÍ, MEDIÁLNÍ I MATERIÁLNÍ PODPORU DĚKUJEME:
Abivia s.r.o, Aktion Renovabis e. V., Allen & Overy, Česká rada dětí a mládeže, GAO,  
Liman Sport, LMC s.r.o, Lesy České republiky, Národní institut dětí a mládeže, Plzeňský 
kraj, Město Švihov, Ministerstvo obrany, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Nadace Vodafone Česká republika, Nadační fond Rychlé šípy, Skautská nadace Jaroslava 
Foglara, World Association of Girl Guides and Girl Scouts, World Organization of the 
Scout Movement, World Organization of the Scout Movement – Messengers of Peace,  
X-Trade.cz s.r.o., Ing. Jiří Buček, Mgr. Karel Janeček, PhD., MBA, Zdeněk Kubálek, Vladimír 
Koblovský, Vladimír Král, Ondřej Kudler, Radek Loska.

Překročili jsme pomyslnou hranici. 
V roce 2014 je v naší organizaci
50 439 skautek a skautů.

DĚKUJEME ZA PODPORU,  
POMOC A SPOLUPRÁCI
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Velké setkání pro mladé
Pětidenní setkání skautů a skautek od 15 do 26 let Obrok 2013 se 
loni v září konalo na vodním hradě Švihov. V náhradním termínu, 
protože původní červnový překazily povodně. Setkání podobné kla-
sickým festivalům navštívilo téměř 1 000 skautek a skautů. Během 
pěti dnů si bylo možné vybírat z rozmanitého programu zahrnují-
cího například sportovní aktivity, setkání se zajímavými osobnost-
mi, workshopy všeho druhu, hudební vystoupení. Mnoho účastní-
ků také „přiložilo ruku k dílu“ a pomáhalo například v mateřských 
školách, stacionářích či kulturních a přírodních památkách v okolí.

Století oddílové činnosti
Dva nejstarší a nejslavnější skautské oddíly známé z knih Jaroslava 
Foglara – vodácká pražská Pětka a Dvojka alias „Hoši od Bobří řeky“ – letos 
oslavily sto let od svého založení. Fascinující je, že jejich existence byla 
i přes všechny zákazy totalitních režimů nepřetržitá. Oba oddíly vedly 
aktivní odboj a i v době nacistických a komunistických zákazů vychovávaly 
mladé lidi k životu v pravdě, respektu k demokracii, aktivnímu přístupu  
ke společenskému dění. Oddíly oslavily výročí výstavou fotografií ze své 
historie či setkáními stávajících i bývalých členů.

Skauti jsou připraveni
Že jsou připraveni, dokázali skauti a skautky při loňských povod-
ních. Rychle reagovali na vzniklou situaci a založením a dobrovol-
nickým provozováním serveru povodnovapomoc.cz a souvisejícího 
call-centra velmi přispěli k účinnému využití dobrovolnické práce. 
Problém, s nímž se potýkají neziskové organizace při likvidaci ná-
sledků živelných katastrof, totiž nebývá nedostatek dobrovolníků, 
ale neschopnost rychle a účinně „distribuovat“ pracovní sílu. To se 
podařilo díky jednoduchému systému webových registrací. Přes 
Povodňovou pomoc se registrovalo 1 277 dobrovolníků a vyřešilo 
se 155 poptávek potřebných.

DLOUHODOBĚ 
PRACUJEME NA 
MNOHA VELKÝCH 
PROJEKTECH,   
V PŘÍPADĚ POTŘEBY 
JSME SCHOPNI 
RYCHLE REAGOVAT

2013



8 10 2015

Rozhodujeme   
o směřování  

organizace
Na konci března 2014 se v Litomyšli schází Valný sněm, nejvyšší or-
gán Junáka. Určuje směřování hnutí do dalších let a volí řídicí orgá-
ny. Letos mají delegáti na programu diskuze o změně názvu Junáka, 
členství ve světových skautských organizacích, o nových stanovách 
nebo o strategii hnutí do roku 2022. Valný sněm se schází jednou za 
3 roky a je tvořen více než 500 zástupci skautských jednotek.

Živé vzpomínky
Projekt Skautské století shromažďuje stoletou orální historii skaut-
ského hnutí a vytváří internetový archiv vzpomínek skautek a skau-
tů, kteří za svou příslušnost ke skautskému hnutí byli totalitními 
režimy mnohdy perzekuováni. Často se k demokratickým hodno-
tám hlásili i v době zákazu skautingu nebo se podíleli na činnosti 
odbojových skupin. Zvukové záznamy pamětnických vyprávění sbí-
rají a zpracovávají desítky skautských dobrovolníků. Za tři roky čin-
nosti projektu již zaznamenali a publikovali více než 200 příběhů.

Středoevropské skautské setkání 
po letech opět v Česku
Středoevropské skautské jamboree je velké skautské setkání, tábor pro 
cca 700 skautů a skautek. A protože se skauti a skautky rádi setkávají,  
takových jamboree je spoustu – národní, evropská, světová. V srpnu 2014 
přivítá Česká republika na Středoevropském jamboree v Doksech přes 
700 skautů z mnoha zemí světa. Tradice Středoevropských jamboree za-
čala v roce 1997 v Praze. Od té doby se Středoevropská jamboree konají  
obvykle v dvouletých intervalech a v pořadatelství se střídají Junák 
– svaz skautů a skautek ČR, Slovenský skauting, Związek Harcerstwa  
Polskiego a Magyar Cserkészszövetség.

Skauting opravdu pro všechny
Cílem projektu Skauting pro všechny je podporovat připravenost 
skautských oddílů na práci s dětmi se specifickými potřebami. Pod 
záštitou Skautingu pro všechny vznikají metodické příručky, probíhají 
vzdělávací kurzy pro skautské vedoucí nebo je provozována poradna.

2014

dlouhodobé aktivity



Nejdůležitějším prostorem pro činnost skautské-
ho oddílu je klubovna. Klubovna je pro oddíl do-
mov – konají se zde schůzky družin i oddílů, ale 
také se tu přespává, zpívá a muzicíruje, soutěží. 
Staráme se nejen o stávající klubovny, ale také se 
snažíme pořizovat nové.

Skauting potřebuje pro svou činnost stabilní ne-
movité zázemí. Svěřeným prostorám věnujeme 
důslednou péči a dle našich možností je udržu-
jeme v co nejlepším stavu. Záleží nám na každé 
malé klubovně stejně jako na velkých základnách, 
schopných ubytovat desítky dětí i dospělých.

V roce 2011 otevřeli po 10 letech práce skauti v Lanškrouně 
novou skautskou základnu Na Větru – architektonicky zajíma-
vou jednopodlažní dřevostavbu s osmi klubovnami. Klubov-
na je po tři roky využívána nejen pro činnost lanškrounských 
oddílů, ale nabízí zázemí i pro skauty z jiných konců republiky 
nebo jiná sdružení. A je o ni zájem, na víkend je potřeba re-
zervace s pořádným předstihem! Skautské nemovitosti nejen 
dobře spravujeme, ale také účelně využíváme.  

     
Od roku 2003 probíhá projekt rekonstrukce skautské základ-
ny v obci Domašov nad Bystřicí. Jedná se o základnu s celoroč-
ním provozem, která nabízí ubytování a zázemí skautským 
oddílům z celé republiky, ale i zájemcům z řad veřejnosti. 
Projekt se v současné chvíli blíží do finále, byl realizován díky 
přispění MŠMT, Olomouckého kraje a města Olomouc, desí-
tek sponzorů a soukromých dárců a v neposlední řadě díky 
obrovskému množství dobrovolníků, kteří obnově základny 
věnovali svůj čas a energii.

UMÍME SE STARAT NEJEN O DĚTI,  
ALE I NEMOVITÉ ZÁZEMÍ



Petr Sýkora
Ve svých 18 letech začal s kamarádem podnikat – pěšky po 
Praze roznášet kancelářské potřeby. Za 20 let se stali největším 
dodavatelem kancelářského zboží v ČR, firmu prodali a založili 
a financují nadační fond Dobrý anděl. Denně vstává před pátou 
ranní, aby si zapsal deníkový záznam. Má rád výzvy a extrémní 
sporty.

Eliška Trnková 
V rámci práce na zemědělské univerzitě a v rodinné firmě se vě-
nuje lesu a hospodaření v něm. Momentálně vede tým připravu-
jící Středoevropské jamboree, setkání pro 700 evropských skautů  
a skautek, které se uskuteční v srpnu 2014 v Doksech.

       „Skauting učí mladé lidi postarat  
se o sebe a následně i o druhé. Učí samostatnosti.  
Až zpětně jsem pochopil, že vůdčí dovednosti a inspi- 
raci, které jsem pak uplatnil v podnikání, jsem nabral  
ve skautských oddílech. Principy jsou podobné, jen situ-
ace a lidé se mění.“

    „Skauting mi díky různorodé 
činnosti pomohl objevit, co mi jde a co mě baví, i na 
čem je potřeba pracovat. Oddíl je ideální místo na 
takové objevování, protože máte pořád po ruce někoho 
zkušenějšího, staršího, koho se můžete bez ostychu 
zeptat a kdo vám poradí či pomůže. I v dospělosti mi 
skauting stále umožňuje vyzkoušet si věci, ke kterým 
bych se v práci jen těžko dostala.“



Tereza Kostková
Moderátorka, divadelní a televizní herečka, matka sedmiletého 
skauta Antonína. V současné době je k vidění převážně v pražských 
divadlech Viola, Palace, v Divadle v Rytířské nebo na televizních 
obrazovkách při moderování taneční show Star Dance.

Petr Hajduch
Student učitelství informatiky a příležitostný muzikant-
kytarista. Dva roky vede 7. oddíl Karibu v Táboře a podílí 
se na přípravě okresního kurzu pro začínající vedoucí.

       „Ze zkušenosti vím, že skauting přináší  
dětem prostý čistý lidský kontakt – mezi nimi navzájem  
i s dospělými, s přírodou, s okolním světem. Nabízí jim  
místo, kde se připomíná, že tvořivost a vnímání mají  
smysl. V oddíle cítím jistý rovný a srozumitelný vztah  
k malým tvorečkům, bez kostrbatosti nejnovějších psy-
chologicko-pedagogických „objevů“ až pokusů. Bez spo-
lečenské výlučnosti. Celé mi to připadá tak nějak přiro- 
zené a správné.“

                „Už od svých 13 let, kdy jsem přišel do 
oddílu, jsem cítil, že na mě ve vedení také jednou přijde 
řada. Byl to přirozený proces, práce s dětmi mě baví.  
Je zajímavé a krásné vidět, jak se během let díky skautské 
výchově mění jejich žebříčky hodnot a jak se zlepšují 
v praktických dovednostech. Vedení oddílu je velká škola 
i pro mne samého: rozvoj komunikace, řešení problémů, 
vedení týmu. A zkušeností není nikdy dost!“



základní kurzy pro vedoucí oddílu 
cca 30 čekatelských kurzů / cca 736 účastníků

kurzy pro výchovu a vedení oddílu 
20 vůdcovských kurzů / 418 účastníků

nadstavbové kurzy pro vedení oddílu 
3 lesní školy / 62 účastníků

kurzy pro instruktory vzdělávacích akcí 
4 instruktorské lesní školy / 39 instruktorů

zážitkové seberozvojové kurzy 
5 kurzů / 112 účastníků

a mnoho dalších

Loni Junák uspořádal přibližně 130 vzdělávacích akcí, kterých 
se zúčastnilo na 2 850 osob. Celkem jsme vloni vzdělávali naše 
dobrovolníky  21 828 osobodnů.

Vzdělávání je klíčovým nástrojem, jak zachovat vysoký 
standard a kvalitu činnosti oddílů, a zároveň benefitem, 
který nabízíme našim dobrovolníkům – možnost doplnit 
si vzdělání, rozšířit kvalifikaci. Kromě vůdcovských kurzů 
poskytuje Junák celou řadu zážitkových, motivačních či 
tematických kurzů, rozsahem od jednoho víkendu až po 
kurzy trvající více než 14 dní.  

Každý oddílový vedoucí musí absolvovat tzv. vůdcovskou 
zkoušku, která ověřuje kompetence z oblasti psychologie, 
bezpečnosti, řízení týmu, práva, metodiky, pedagogiky  
a dalších oborů. Posuzují se i osobnostní předpoklady. 
Podmínkou přiznání kvalifikace je navíc absolvování 
zdravotnického kurzu. Teprve splnění vůdcovské zkoušky 
opravňuje k samostatnému vedení skautského oddílu. 

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH  
PŘIKLÁDÁME VELKÝ VÝZNAM



              

Skauting stojí na dobrovolné práci vedoucích od-
dílů, středisek, vzdělavatelů, ekonomů, správců 
skautských základen a mnohých dalších. Aby mohl 
být tento čas využíván co nejefektivněji, snaží se 
Junák poskytovat svým dospělým dobrovolníkům 
i dětským členům funkční zázemí – a to například 
v oblasti vzdělávání, metodické a IT podpory, pro-
vozováním skautského obchodu, nakladatelství 
nebo levnější telekomunikanční služby.

publikace, časopisy a obchody
Tiskové a distribuční centrum Junáka je skautské nakladatelství – 
stará se o produkci, distribuci a prodej knih, skautských propagač-
ních materiálů a publikací. Zodpovídá též za vydávání skautských 
časopisů, kterých jednou za dva měsíce vychází pět – pro každou 
věkovou skupinu v Junáku. Dále se stará mimo jiné o propagaci 
hnutí či provoz skautských webů. Skauti také provozují vlastní – 
„kamenný“ i internetový obchod – JUN, kde si lze pořídit skaut-
ské kroje, vybavení do přírody, skautské dárkové předměty, trička  
a mnoho dalšího.  

skautIS
Administrativní úkony spojené s vedením oddílu nebo například 
pořádáním letního tábora usnadňuje systém skautIS, který si 
skauti vytvořili sami přesně podle svých potřeb a na jehož zdo-
konalování neustále pracují. Mezi funkce, jež mohou vedoucí od-
dílů využívat, patří například správa databází členů, kontaktů a 
kvalifikací nebo výstupy z hodnocení kvality. Jednotlivci mohou 
prostřednictvím skautISu snadno spravovat svůj účet u Skautské 
telefonní sítě nebo třeba objednávat skautské časopisy. 

volání  
a energie
Vedle zajištění funkčního zázemí pro 
oddílovou činnost nabízí Junák svým 
členům a jejich rodinným příslušní-
kům také benefity. Mohou například 
využívat výhodné tarify ve Skautské 
telefonní síti nebo nově snížit po-
platky za energie v klubovně, skaut-
ské základně i domácnosti. Stačí se 
připojit ke Skautské energii, projek-
tu, jenž byl spuštěn v září roku 2013.

PODPORUJEME SVÉ DOBROVOLNÍKY  
A VÁŽÍME SI JEJICH PRÁCE



              

Štěpán Hulík
Filmový historik, scenárista a skaut. Debutoval trojdílným tele-
vizním filmem Hořící keř (2013) a za tuto minisérii obdržel Cenu 
české filmové kritiky 2013 za nejlepší scénář, Cenu RWE pro objev 
roku a Českého lva.

Alžběta Poláková
Žačka 4. třídy Základní školy v Přílepích, má mladší sestru Amálku, 
psa Bena a křečka Nessinku. Chodí do dívčího oddílu Slunečnice  
z Holešova. Ráda maluje, čte, jezdí na kole a na bruslích a nerada se 
češe.

   „Na co být dnes podle skautského 
hesla připraven? Každý den přináší spoustu drobných 
událostí, kdy je potřeba být připraven. Kdy je potře-
ba zachovat chladnou hlavu, projevit odvahu, ducha- 
přítomnost a zasáhnout. Ale chápu to heslo taky v pře-
neseném významu. Nenechat se ukolébat tím, že žijeme 
v poměrné pohodě a blahobytu. Vědět, že může přijít 
okamžik, kdy to v jediné vteřině může všecko skončit.  
A v takové chvíli se nesmí člověk zlomit, nesmí si říct, 
že to vzdává. To je ta chvíle, na kterou je potřeba být 
připraven.“

  „Na skautování mě baví to, že můžu zažívat 
dobrodružství, na schůzkách ráda hraju scénky a když 
hrajeme neobyčejné hry, třeba jenom v parku, tak je to 
nejlepší zážitek dne. Baví mě luštit šifry a přicházet na 
nové věci, moc ráda chodím na výpravy. Ve skautu jsem se 
naučila snad úplně všechno! Hodí se mi to i ve škole nebo 
doma.“
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Mgr. Tomáš Vítek – do ledna 2013

Ing. Tomáš Bartoň – do ledna 2013

Ing. Bc. Michaela Olléová

Mgr. Kateřina Jonášová

Ing. Kryštof Pilnáček

Ing. Roman Dvořák

Bc. Hana Bejčková
Oldřich Štěpánek
Ing. Jiří MatoušekPetr VokounIng. Jiří KřížekIng. Jan Zeman

Zdeněk Matějka

Karel Berka
Ing. Josef Výprachtický – starosta Junáka

JUDr. Jiří Navrátil – 1. m
ístostarosta Junáka

M
gr. Petr Vaněk – m

ístostarosta Junáka a zpravodaj pro kom
unikaci

Barbora Tichavová, DiS. – zpravodajka pro vzdělávání

Ing. Anežka Novotná – zahraniční zpravodajka

Bořek Slunéčko – hospodářský zpravodaj Junáka

Ing. Ladislav Pelcl – organizační zpravodaj

Ing. Vít Koutenský – zpravodaj pro obchodní aktivity

Ing. O
ndřej Kupka – zpravodaj pro program

M
gr. Petr Pavlok – předseda
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Jiří Velinský

Ing. Josef Výprachtický – starosta Junáka

Mgr. Petr Vaněk – místostarosta Junáka

Markéta Olišarová – vedoucí kanceláře

Ing. Kateřina Hrdličková – do září 2013

Bc. Petra Vlčková – od září 2013

Michaela Škaloudová, DiS.

Ing. Ladislav Pelcl

Bořek Slunéčko

Kateřina Musilová
Ing. Ondřej Peřina – od října 2013 *Barbora Tichavová, DiS. *Mgr. Bc. Eliška Hanzlová

*Mgr. František Šereda
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Junák je tvořen 2 113 oddíly. 
Ty jsou seskupeny do 492 
středisek,  63 okresů, 14 krajů.  
Organizaci řídí Náčelnictvo 
Junáka, Výkonná rada, RSRJ, 
ÚRKJ a kancelář ústředí 
Junáka.
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KDO ŘÍDÍ 
ORGANIZACI
JUNÁK?



Rozvaha (v tis. Kč)
aktiva rok 2011 rok 2012 rok 2013

nehmotný majetek 0 208 638

hmotný majetek 52 703 54 198 54 629

majetkové podíly 100 100 100

dlouhodobé půjčky 11 476 11 072 16 344

zásoby 141 114 89

hotovost a ceniny 439 205 311

běžné účty 1 576 4 517 3 626

krátkodobý finanční majetek 6 323 4 458 3 278

pohledávky 4 522 6 618 5 146

ostatní aktiva 529 369 434

77 808 81 861 84 595

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
výnosy rok 2011 rok 2012 rok 2013

členské příspěvky 9 438 10 120 11 263

tržby 58 90 167

dary a granty 2 910 1 374 1 607

úroky 15 9 25

ostatní výnosy 204 133 93

výnosy z prodeje nemovitého majetku 3 247

výnosy z prodeje cenných papírů 8 500 2 060 1 269

výnosy akcí a projektů pod ústředím 8 340 3 006 1 639

dotace ze státního rozpočtu 34 193 34 267 33 840

celkem výnosy 63 657 54 306 49 903

náklady

provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 11 631 11 502 11 078

akce a projekty pod ústředímakce a projekty pod ústředím 11 728 5 472 4 798

náklady na prodaný nemovitý majeteknáklady na prodaný nemovitý majetek 3 007

zahraniční členské příspěvkyzahraniční členské příspěvky 914 886 906

poskytnuté příspěvky 190 108 204

příspěvky na činnost Tiskového a distr. centra 3 800 3 400 4 0304 030

náklady na prodej cenných papírů 8 2168 216 1 9911 991 1 203

dotace pro nižší organizační jednotky 26 732 26 833 26 214

náklady celkem 63 211 53 199 48 433

zisk běžného roku 446 1 107 1 470

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.

Náčelnictvo je představenstvem Junáka. 
Část členů náčelnictva je volena Valným 
sněmem Junáka (14 zástupců), další jsou 
delegovaní zástupci krajů (14 zástupců). 
Náčelnictvo má zákonodárnou moc. Tvoří 
řády, pokyny, určuje strategická rozhodnutí 
organizace a jmenuje starostu.

Výkonná rada je tým manažerů skautské 
organizace. Orgán výkonné moci podpo-
rující starostu Junáka. Jeden manažer má 
na starost finance, další vzdělávání vedou-
cích, jiný inovace ve skautském programu. 
Výkonná rada drží patronát nad celostátní-
mi projekty a akcemi a podporuje svoji čin-
ností rozvoj organizace.

Starosta Junáka vede a sestavuje Výkonnou 
radu. Je zodpovědný za fungování kanceláře 
ústředí Junáka a je i jednatelem celé organi-
zace. Vystupuje za organizaci na veřejnosti. 

Rozhodčí a smírčí rada (RSRJ) plní roli soudu. 
Řeší případné spory mezi členy nebo jed-
notkami Junáka. Dbá také na to, aby orgány 
Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly 
v souladu s právním řádem ČR a stanovami 
Junáka.
 
Ústřední revizní komise (URKJ) 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.

JUNÁK STOJÍJUNÁK STOJÍ
NA DEMO-
KRATICKÝCHKRATICKÝCH
PRINCIPECH



pasiva rok 2011 rok 2012 rok 2013

základní jmění 68 915 70 847 72 096

fondy organizace 5 877 7 284 8 280

oceňovací rozdíly z přecenění majetku 189 256 210

zisk běžného roku 446 1 107 1 470

závazky 1 111 1 228 1 461

ostatní pasiva 1 270 1 140 1 078

77 808 81 861 84 595

Náklady na provoz kanceláře, orgánů 
a činovníků ústředí a činovníků ústředí 
Náklady na provoz kanceláře, orgánů 
a činovníků ústředí 
Náklady na provoz kanceláře, orgánů 

(tis. Kč)
rok 2011 rok 2012 rok 2013

materiál 138 192 100

vybavení 376 319 252

opravy 41 14 38

cestovné tuzemské 284 214 220

cestovné zahraniční 403 173 200

telefonní poplatky, poštovné 162 152 136

služby 3 115 3 015 3 129

nájmy a související služby 518 493 526

propagace 177 75 122

mzdy a pojištění 5 436 5 299 5 575

reprezentace, občerstvení 94 35 46

odpisy 113 119 109

prodané zboží 31 26 25

tvorba účelových fondů 456 1 267 480

ostatní náklady 287 109 120

celkem 11 631 11 502 11 078

Projekty podpořené z dotací státního 
rozpočtu (v tis. Kč)
Titul Náklady projektu Dotace

provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 6 539 6 395

náklady na činnost nižších jednoteknáklady na činnost nižších jednotek 96 701 14 441

opravy kluboven a základenopravy kluboven a základen 7 070 5 190

celostátní akce 1 833 422

projekty zaměřené na neorganizovanou mládež 1 508 625

vzdělávání vedoucích 5 335 2 342

mezinárodní aktivity 784784 330

investiční projekty 7 237 4 840

projekt práce s dětmi ohroženými sociálním vyloučením 317 195

projekt mezinárodní spolupráce dobrovolníků 276 160

projekt sportovních a branných aktivit 337 160

celkem dotace ze státního rozpočtu 127 937 35 100

* 1 260 tis. Kč bylo využito na projekt rekonstrukce 
budovy pod správou ústředí, a proto není tato 
částka zahrnuta ve výnosech.

S PENĚZI 
I MAJETKEM
ZACHÁZÍME 

ŠETRNĚ



Dobrodružné putování Evropou
Putování s batohem na zádech a dobrovolnictví v cizí zemi, ve skupině vrstevníků různých národností. 
Výzva! Projekt Explorer Belt vznikl z iniciativy Junáka v roce 2012. Poprvé zavedl skautky a skauty 
ve věku 18 až 26 let do Estonska. V roce 2013 poznávali sami sebe, své fyzické možnosti i schopnost 
zorientovat se v neznámém prostředí a fungovat v mezinárodním týmu v Rumunsku. 30 účastníků 
putovalo v šesti mezinárodních skupinkách po rumunských horách, kde se zapojovali jako dobrovolníci 
do prací v místní komunitě. Následující ročník zavede účastníky z Česka, Slovenska, Rumunska či Polska 
do ukrajinských hor. 

Dobré ráno… Bonjour!
S cílem poznat český skauting a táboření, strávit část léta v cizí zemi, sdílet a inspirovat se a procvičit 
anglická slovíčka dorazil oddíl skautů a skautek starších 15 let z francouzského střediska Arverne 
po 31 hodinách cestování z francouzského Clermont-Ferrand ve Slezsku, kam je k táboření přizval 
ostravský oddíl Modrý šíp. Díky společné péči o chod tábora a programu zaměřenému na sdílení 
a poznávání kulturních rozdílů odjížděla francouzská výprava bohatší nejen o mnoho zážitků 
a dojmů, ale také o nově nabytá mezinárodní přátelství. Oddíly doufají, že se jim podaří společný tábor 
zorganizovat i v roce 2014, tentokrát ovšem ve Francii. 

Skauting se během své existence rozší-
řil téměř do všech států světa. Touha po 
poznání toho, jak to funguje jinde, vede 
skauty a skautky k pravidelnému setká-
vání, jehož hlavním smyslem je vzájem-
né prolínání kultur a navazování přátel-
ství bez hranic.

Čeští skauti a skautky se v hojném počtu 
účastní mezinárodních akcí. Na světové 
skautské jamboree 2015 jich do Japon-
ska vyrazí z Česka bezmála tři stovky. 
Sami také takové akce pořádají – ať již 
na úrovni mezinárodní, kdy Junák spo-
lupracuje se zahraničními skautskými 
organizacemi, nebo na oddílové úrov-
ni, kdy například čeští skauti vyrazí na 
tábor nebo výpravu se skauty zahranič-
ními. 

JUNÁK JE ČLENEM OBOU SVĚTOVÝCH
SKAUTSKÝCH ORGANIZACÍ

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

Světová organizace 
skautského hnutí 

(WOSM)

Světová 
asociace 
skautek 

(WAGGGS)

NAVAZUJEME NOVÉ 
KONTAKTY A ZÍSKÁVÁME 
ZKUŠENOSTI V ZAHRANIČÍ
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Výroční zpráva schválena Výkonnou radou Junáka:         7. 5. 2014

Junák – Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is the largest non-formal education 
NGO for children and youth in the Czech Republic. It has experienced continuous growth in 
membership for the last eight years through which Junák has reached the number of 50,000 members. 
As a member of the World Organisation of the Scout Movement (WOSM) and the World Association 
of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) Junák operates in accordance with their missions, principles 
and methods. Moreover, Junák is a member of the International Scout and Guide Fellowship (ISGF). In 
the Czech Republic Junák 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, moral, 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.

IN 2013 SEVERAL LARGE EVENTS AND PROJECTS TOOK PLACE:
OBROK: A traditional event for Rover Scouts (16-24 years) who gather every other year (“Obrok”) for 
five days to build up a community of several hundred enthusiastic young people, to take part in a lot 
of inspiring and enriching activities and have fun. Obrok 2013 took place near a unique water castle 
Švihov in the Pilsen region. Although the event had to be cancelled in May because of the enormous 
floods that hit the campsite (and many parts of the country), the team did a great job and managed  
to transfer the event to September. Their efforts enabled the Rover Scouts from all around the Czech 
Republic to come and have a great time with a lot of new friends.

NEW ROVER SCOUT PROGRAMME: The new programme for Rover Scouts – introduced during the 
Obrok 2013 – is the last part of a complete renewal of Junák’s youth programme, which started with 
the new programme for Scouts and Guides in 2005. New Rover Scouts programme offers a complex 
framework for activities for young people aged 16 to 24. The impact of the programme is enhanced 
by several tools like a new website rovernet.cz, a special rover diary and materials for methodological 
support.

BENJAMIN SCOUTS: During the year 2013 Junák introduced the concept of a new age section for 
preschoolers – Benjamin Scouts. As there are more and more young children either interested 
in joining Junák or already as members of our troops, we have felt the need to create a special 
programme framework for this specific age section. The work on this scheme has just begun, but it 
already promises a lot of great activities for our youngest members.

SUMMARY


