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o nás

FOTO MILAN JAROŠ

Junák
svaz skautů a skautek ČR

FOTO MILAN JAROŠ

je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona 83/1990 Sb., sdružující své
členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského
vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných
rozdílů. Se svými 44 000 členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České republice. Je
členem světových organizací skautek WAGGGS
a skautů WOSM a hlásí se k jejich poslání, zásadám
a metodám. Je dále členem organizace dospělých
skautů ISGF.

FOTO MILAN JAROŠ
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Jamboree

ÚVOD

Rok 2007 byl mimořádný pro skautky a skauty na celém světě. Udělali jsme první krok do
dalšího skautského století. Před sto lety,
v roce 1907, totiž vzal britský důstojník lord
Baden-Powell dvacítku chlapců na ostrov
Brownsea, aby s nimi vyzkoušel způsob
výchovy, který sám vymyslel. Sto let po prvním skautském táboře se jen v České republice podobných, ale již moderních, táborů
účastní 23 000 dětí a na celém světě je
40 milionů skautů a skautek. Půl miliardy lidí
nosí či nosilo skautský šátek, a s ním i chuť žít
smysluplně, dělat společně a nesobecky prospěšné věci a jednat férově. Do nového skautského století vstupujeme s důvěrou, že
i v moderní společnosti bude skauting nadále
spojovat děti a mladé lidi celého světa
a skautské principy zůstanou základním
kamenem pro její rozvoj.
Ing. Josef Výprachtický
starosta Junáka

Poslání Junáka
Posláním Junáka je podporovat rozvoj
osobnosti dětí a mladých lidí, jejich
duchovních, mravních, intelektuálních,
sociálních a tělesných schopností, aby
byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství
v souladu se zásadami stanovenými
zakladateli skautského hnutí.
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oslavy století

Šátky, kam se podíváš
zahájení oslav století v Praze se vydařilo
FOTO JAN BIČOVSKÝ - CHOSÉ

Na Petřínské rozhledně visí obrovský bílý šátek se skautským logem. Žluté nebo fialové šátky s logem oslav mají
na krku děti ze základních škol, vysokoškoláci i senioři.
Skauti jsou všude. Je možné na ně narazit v metru,
v tramvaji, v zoologické zahradě. Na Staroměstském
náměstí není pro samé skauty k hnutí. Co se děje…?

SLAVÍM, SLAVÍŠ, SLAVÍME

OBJEVTE SVĚT…

Sté narozeniny jsou nepochybně
pádným důvodem k pořádné dlouhé
oslavě v duchu pohádkového „…a
veselili se a radovali po dlouhé tři
týdny“. Aby mohli spolu s ostatními
oslavovat a sdílet radost z kulatého
výročí, vypravili se do Prahy skauti
a skautky ze všech koutů naší země.
Většina účastníků, zvláště těch, kteří
to do Prahy měli trochu „z ruky“, přijela už v pátek večer. Někteří využili
prvních programů a vydali se na
večerní představení Křižíkovy fontány nebo na projížďku lodí po Vltavě.

Hlavním magnetem, který přitáhl na
oslavy neuvěřitelných šest tisíc skautů (dva tisíce tvořili členové pražských středisek a oddílů) a pět tisíc
„civilistů – neskautů“, tedy celkem
jedenáct tisíc návštěvníků, byla
sobotní akce „Objevte svět…“ na Staroměstském náměstí. Ačkoliv program začínal až v 11 hodin, organizátoři měli plné ruce práce již od rána.
Před domem U Bílého jednorožce
vyrostlo pódium, sousoší mistra Jana
Husa obklopily bílé pavilony a po
celém náměstí se pohybovaly hloučky příslušníků SOSky (Skautské
ochranné služby), kteří ve svých
černo-vínových krojích a s vysílačkami na krku působili skutečně profesionálním dojmem. Tázavé pohledy
kolemjdoucích turistů budila také
masivní železná konstrukce. K čemu
by asi tak mohla být dobrá? Ti, co
pozorně četli propagační materiály,
mohli tušit, že pro skládání obrovského skautského šátku.

Věková struktura
Junáka

N EJVĚTŠÍ NA SVĚTĚ

členi 28 570
• mladší
15 419
• dospělí
celkem 43 989
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A také určitě nejkrásnější a nejbarevnější. Rekordní skautský šátek ze stovek malých šátků společnými silami
složili zástupci jednotlivých oddílů
z celé republiky. Každá skupina přihlášená na Šátkovou metropoli si
vybrala jednu z mnoha zemí, v nichž
skautské hnutí působí. Tu pak libovolným výtvarným způsobem ztvárnila
na trojúhelníkový šátek, který se stal

její vstupenkou na akci. Z těchto
malých uměleckých děl pak vznikla
skutečně monumentální mozaika
pestrá stejně jako skauting sám.
PĚT KONTI N ENTŮ NA J EDNOM
NÁMĚSTÍ

Název „Objevte svět…“ nebyl pro
sobotní celodenní program vybrán
náhodou. Kdo se na Staroměstské
náměstí vypravil, měl totiž možnost
seznámit se s každým z pěti světadílů, kam se skauting za sto let sti hl
rozšířit, doopravdy osobně a blízce.
Amerika, Asie, Afrika, Evropa i Austrálie měly každá svůj vlastní pavilon,
kde mohl zvědavý návštěvník ochutnat některé z typických jídel od
japonských rýžových placiček až po
ostře zelené pochoutky z Jamajky,
ověřit si své znalosti o jednotlivých

Z PROGRAMU OSLAV
> Velká „párty“ na Staroměstském
náměstí, vystoupilo několi k hudebních
skupin a tanečníků a dále velvyslanci
a diplomaté. Nad oslavou převzal záštitu
primátor hlavního města.
> Divadelní představení – několi k
pražských divadel zahrálo v sobotu
večer představení speciálně pro skauty
a skautky (například Divadlo
v Dlouhé, Divadlo Minor a další).
> Muzea – na celý víkend byla
připravena vstupenka do některých
pražských muzeí (například Národní
muzeum, Náprstkovo muzeum a další)
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Nad pódium se během programu zvedal největší skautský šátek. Tvořilo jej 216 šátků symbolizujících jednotlivé země, kde skauting oficiálně existuje.

státech, zahrát etiopské hry nebo si
vyzkoušet originální výtvarné postupy, např. výrobu ručního papíru.
TAKOVÁ KRÁSNÁ SPOLEČNOST

Skautům přišli k narozeninám
popřát politici, hudebníci i velvyslanci několika zemí. Velvyslankyně Ji hoafrické republiky Nomsa Dube
s sebou přivezla dárek. Skautky
z Hradce Králové, které reprezentovaly právě JAR, od ní dostaly publikaci
o Ji hoafrické republice a panoramatickou fotografii tamější krajiny. Prostřednictvím videoprojekce pozdravil
všechny přítomné primátor hlavního
města Prahy, skaut Pavel Bém, který
se bohužel nemohl dostavit osobně,
protože právě tábořil v podhůří
Himálaje. Ještě před začátkem akce
„Šátková metropole“, ve čtvrtek 19.
dubna, dokázala skautingu svou přízeň další známá osobnost, herec

Tomáš Hanák. Ten s nasazením sobě
vlastním, zavěšen na laně, slavnostně pokřtil anglickým sypaným čajem
obří skautský šátek zdobící Petřínskou rozhlednu.
KONCERT NA NÁMĚSTÍ

Zazpívat skautům k narozeninám
přišly mimo jiné vycházející hvězda
české pop music Ewa Farna, rocková
kapela Ready Kirken či skupina TiDiTaDe, která celé náměstí roztančila
svými africkými bubny. Do dalekých
končin Orientu přenesly diváky břišní
tanečnice, směs brazilských, kubánských a afrických rytmů nabídl Tam –
Tam orchestra.
BRÁNY PRAHY DO KOŘÁN

Kromě speciálních šátků vyrobených
ve třech barevných variantách právě
pro tento jubilejní rok, obdrželi

KULTURNÍ A JINÝ PROGRAM NA NEDĚLI
Bohoslužba v kostele u Panny Marie Sněžné
Zoologická zahrada
Botanická zahrada
Planetárium
3D kino
Rafting na umělém kanále v Troji
Lanová centra
Křižíkova fontána
Štefáni kova hvězdárna
Petřínská rozhledna

všichni účastníci tzv. „skautské pasy“,
čaromocné modré kartičky, které je
opravňovaly k bezplatné jízdě MHD
a k volnému vstupu do nejrůznějších
pražských institucí. Během víkendu
tedy skupinky skautů zaplavily pražskou ZOO, botanickou zahradu, Staroměstskou radnici či Náprstkovo
muzeum. Kdo zatoužil po kultuře,
mohl si zdarma zamluvit vstupenku
na divadelní představení. Milovníci
klasiky si přišli na své při sledování
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Rozzářené oči měli nejenom mladí –
i na oldskautech bylo vidět, že si oslav
v Praze užívají (nahoře).

FOTO JAN BIČOVSKÝ - CHOSÉ

se o skautingu a skautech tradují,
např. že skauti jsou ti, co pořád
někde sbírají odpadky, stojí stráž
u pomníčků, případně se učí morseovku.
Devítileté Terezce Hoškové z Loun,
kterou kamarádky znají spíše pod
přezdívkou Cvrček, se moc líbil koncert na Staroměstském náměstí,
zejména vystoupení Ewy Farne. Ale
nejen to: „Líbilo se mi také zrcadlové
bludiště na Petříně a motýli v botanické zahradě. Super bylo, když jsme
jeli lodičkou přes Vltavu.“
Další zaujalo zas něco jiného. „Potěšilo mě, že oslava byla úplně otevřená
i pro všechny zájemce z veřejnosti,“
říká třiadvacetiletý Zbyněk Tarant
FOTO JAN BIČOVSKÝ - CHOSÉ

Velvyslankyně Ji hoafrické republi ky.
Skauting v její zemi významně napomohl k překonání apartheidu (vpravo).

Shakespearova „Mnoho povyku pro
nic“ v divadle Radar, příznivce originálního humoru Terryho Pratchetta
potěšilo představení „Soudné sestry“,
které nabízelo Divadlo v Dlouhé.
Všichni jsme jedné krve – ty i já.
VSTU PUJ EME DO NOVÉH O STOLETÍ

Věřící skauti a skautky se v neděli
ráno setkali na mši, kterou pro ně
připravili bratři františkáni v chrámu
Panny Marie Sněžné. Kostelní lavice
byly zaplněné do posledního místečka, někteří méně šťastní museli
dokonce vzít zavděk kamennými
schody, případně prožít slavnostní
chvíle vstoje. O svěží hudební doprovod se postarala kapela Džezubend.
Na závěr bohoslužby byli Medailí sv.
Jiří oceněni ti, kteří skautingu obětovali část života a zasloužili se o to, že
i u nás v Čechách máme možnost sté
výročí prožívat.
JAK SE VÁM LÍ BÍ

„Myslím, že po Šátkové metropoli by
měly následovat další akce podobného typu,“ hodnotí zahájení oslav
v Praze devatenáctiletý Ondřej Koupil z Hradce Králové. Pomohly by
podle něj vyvrátit některé mýty, které
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z Mostu. „Kdokoliv mohl přijít a na
vlastní oči se přesvědčit, že skauting
je sice hnutí se stoletou tradicí, které
se nevzdává svých základních myšlenek a ideálů, ale že je to zároveň něco
velmi aktuálního, moderního a zajímavého.“
J. P. Poncarová

Skautské oddíly
Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do
oddílů. Oddíl se zpravidla dělí do družin. Během roku se
oddíly scházejí na pravidelných družinových a oddílových schůzkách, jedno- a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní nejen při skautských
akcích, ale především v praktickém životě.
V roce 2007 bylo registrováno na 1 658 dětských oddílů,
působících ve všech krajích České republi ky.
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FOTO MILAN JAROŠ

100 podob dobrodružství
Ve 250 městech celé republi ky mohly v září děti i jejich rodiče
prožít 100 podob dobrodružství.

B

ěhem celostátní akce, určené
pro širokou veřejnost, měli kluci
a holky šanci zažít neuvěřitelné
dobrodružství v podobě her, soutěží,
show a netradičních sportů. Čekaly na
ně nejen otevřené klubovny a skautský den v zoo, ale i akce v mateřských
školách, školních družinách, dobrodružné hry na internetu nebo třeba
horolezecká stěna na náměstí.
„Do projektu 100 podob dobrodružství se zapojilo přes 330 skautských
oddílů z celé ČR,“ uvedla jeho koordinátorka Michaela Čakrtová. „100
podob dobrodružství je ochutnávkou
toho, co děti můžou zažít ve skautském oddíle: sáhnout si na GPSku,
slanit umělou stěnu, objevit s kamarády poklad, nebo vyřešit stoletou
hádanku. Do celého projektu se
zapojilo přes třicet tisíc dětí,“ dodala.
Ve stejnojmenné internetové hře −

100 podob dobrodružství − mohly
děti prožít dobrodružství třeba při
sjíždění řeky na raftech s kamarády,
nebo při slaňování obrovské stěny, ze
které padají balvany. Na ty nejlepší
raftaře, horolezce a dobrodruhy
čekalo sto zajímavých cen.
Největší akce proběhla v Liberecké
ZOO, kterou v rámci Dvou týdnů
skautingu v Liberci navštívilo celkem
2242 lidí. „Akce s deseti disciplínami
pro děti od 6 do 12 let byla připravena v areálu zoologické zahrady. Jednotlivé disciplíny byly tématicky spojeny s dobrodružstvím a samotnými
zvířaty. Díky tomu si všichni mohli
vyzkoušet například zda-li mají bystrý zrak jako orel, zda dokáží šmátrat
a sebrat nejrůznější věci jako opice či
zda jsou rychlí a mrštní jako gepard.“
V Královském Poříčí skauti připravili
festival místních hudebních skupin

a rukodělné dílny. V Ivančicích se raftovalo na řece Ji hlavě, jezdilo na koni
nebo střílelo na terč z airsoftových
zbraní.

Tábory
V roce 2007 se uskutečnilo
přes tisíc táborů − stálých,
putovních, vodáckých i
mezinárodních, na domácích prériích i v zahraničí.
Podstatný kus svých
prázdnin na nich prožily
23 000 skautů a skautek.
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Jambo – Hello!!!!
aneb jamboree bylo cool J
Právě tato slova se na jamboree ozývala každou chvíli.
Jednak se jednalo o docela hezký pozdrav,
ale zároveň se jednalo o refrén hymny Jamboree
s příhodným názvem One World – One Promise
(v překladu Jeden svět – jeden slib).
FOTO THE SCOUT ASSOCIATION

SLAVNOSTN Í ODJ EZD

Ve čtvrtek 26. července se náš kontingent sešel v Praze na nábřeží, aby
odtud symbolicky odplul přes kanál
La Manche do Velké Británie. Zamávat nám přišli například tajemník
britského konzulátu v Praze, náměstek ministryně školství, starosta
Junáka a mnozí novináři. Tři jamoddíly se přepravily do Anglie žlutými
autobusy Student Agency a dva
jamoddíly na jamboree odletěly.
PROČ JSME TAM J ELI?

Cesta oranžovobílým letadlem EasyJet příjemně ubíhala, a tak jsem se
bavil se svým sousedem Pištou,
o tom, s jakými pocity na jamboree
jede. Já osobně jsem se tam vydal,
protože jsem chtěl vidět mezinárodní
spolupráci na největší skautské události světa, abych poznal odlišné kultury a spoustu nových lidí různých
národností. Společně jsme usoudili,
že tam jedeme také hlavně ze zvědavosti. Potvrdil nám to i např. Klix (17)
z Habartova: „Abych poznal mnoho
zajímavých věcí, především skautek
a skautíků z celého světa, naučil se
něco z jiné kultury, třeba hraní na
africký buben, ochutnal cizí jídla,
a abych 100 let skautingu oslavil
s tisíci lidmi…“ Obdobně mi odpověděl i Huron (26) z Prahy, který jel na
Jamboree „pracovně“ − jako člen
mezinárodního servistýmu pomáhal
zajišťovat program. Celkem naši
národní výpravu tvořilo na tři sta
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skautů a skautek ze všech končin
republiky. Byli rozděleni do pěti čtyřicetičlenných „jamoddílů“ a zbytek
byl podobně jako Hurón součástí
mezinárodní servistýmu.
40 000 SO USEDŮ A SO USEDEK

Hylands Park v hrabství Essex, kde se
Jamboree konalo, byl rozdělen na
šestnáct tábořišť, tzv. subcampů,
nazvaných podle celosvětových pouští, hor, řek či přírodních úkazů. My
jsme byli v subcampech Wadi, Glacier, Harbour, Rain Forest a Jungle.
Tábořili jsme v podsadách (plzeňský
jamoddíl v tee-pee) a náš styl táboření budil od začátku jamboree zaslouženou pozornost. Byl skvělým lákadlem a díky tomu jsme se mohli snáze
seznamovat s účastníky od Mexika
po Austrálii. O podsadách mimo jiné
JAMBOREE J E KDYŽ…
Světové jamboree je mezinárodní setkání
skautů a skautek, které pořádá světová
skautská organizace pravidelně jednou
za čtyři roky pokaždé v jiné zemi. Jeli kož
se v letošním roce slaví právě 100 let od
založení skautingu, bylo příhodné, že
pořadatelství světového jamboree získala
právě Velká Británie. Samotné jamboree
se konalo od 27. července do 8. srpna.
Z České republi ky na toto jamboree vyrazilo tři sta skautů a skautek ze všech končin republi ky. Tito skauti byli rozděleni
do několi ka „jamoddílů“ – Plzeňský, Středočeský, Olomoucký, Moravskoslezský
a Brněnský a zbytek byl součástí
mezinárodního servis týmu, který pomáhal s organizací jamboree.

vyšel i článek v jamboree novinách
One World. Jídlo si každý jamoddíl
vařil sám ze surovin, které nám organizátoři dvakrát denně vydali. Odhadem se každý den snědlo zhruba
34 náklaďáků jídla. Teplé jídlo bylo
vždy ke snídani a k večeři, oběd byl
v podobě toastů. Každý subcamp měl
k dispozici sprchy, záchody a kontejnery, které se pravidelně čistily. Život
na tábořišti probíhal zhruba od
sedmi hodin ráno do půlnoci.
N EJSME NA SVĚTĚ SAMI

Každý účastník si mohl vybrat z nejrůznějších programů, které ho zaujaly. Celé setkání zahájili princ William
a vévoda z Kentu a symbolicky náčelník anglických skautů Peter Duncan
dorazil typickým černým anglickým
taxíkem. Na velkých obrazovkách se
promítl filmeček o cestě tohoto taxíku z minulého jamboree, které se
konalo před čtyřmi lety v Thajsku.
Jedním z nejoblíbenějších programů
se stala Vesnice celosvětového rozvoje. Skauti a skautky se tu seznamovali s různými světovými kulturami
a ekologickými, etickými či kulturními problémy světa. Ve Světové vesnici
jste se mohli seznámit s činnostmi
skautů prakticky z celého světa.
Zahrát si americký baseball, vyfotit
se v mexických oděvech, vyrobit si
bubínek…
My jsme učili návštěvníky lasovat,
paličkovat a vyrábět jednoduché
předměty ze dřeva. Reprezentovali
jsme se samozřejmě českou tábor-
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Skauting je hra a jak bylo vidět na rozzářených tvářích účastníků i účastnic, je také jejich radostí.

nickou specialitou − podsadovým
stanem, národním stromem lípou,
řadou nástěnek, na kterých se
návštěvníci mohli seznámit s naší
historií, památkami a zajímavostmi.
Britové postavili pýchu Londýna −
zvonici Big Ben. Švédové lákali na
příští Světové jamboree, které se
bude konat v roce 2011 u nich, neobvyklými vázanými stavbami − ruským kolem a lodí.
Nezůstávali jsme však jen na tábořišti.
Užívali jsme si vodu a vodní sporty,
jízdu na plachetnicích, windsurfing,
rafting. Zažili jsme dobrodružství
v Gilwellu − tady se konaly první
skautské tábory, dnes je zde celosvětová skautská základna. My jsme si tu
mohli procvičit lezení na stěně, překonávání sebe samých na lanových překážkách a dalších adrenalinových
aktivitách. Pomáhali jsme místním
obcím. Někteří z nás čistili les, jiní
pomáhali ve školkách a školách.

ORGANIZÁTOŘI MYSLELI NA VŠECHNO

JAMBOREE A VZÁCN Í H OSTÉ

Když jsem se tak procházel po tábořišti, nemohl jsem si vzpomenout na
nic, co by na jamboree chybělo. Na
„hlavní třídě“ jsme mohli najít
banku, poštu, supermarkety, policisty, zdravotníky. Prostě všechno, na co
si člověk vzpomněl. Zvláštní plochu
měly vyhrazeny restaurace. Českou
republiku
prezentovala
krčma
s názvem „Czech Lion“, kde jsme
podávali nealkoholické pivo Bernard,
limonádu Grenu, Kofolu, Jupí džusy,
utopence, párky a spoustu dalších
pochutin. Mohli jste narazit na
německou hospodu s názvem „Black
magic“, na švýcarskou kavárnu nebo
anglickou čajovnu. V každém subcampu se nacházel internetový stan
s desítkami počítačů, telefony. Na
tábořišti vycházely každý den noviny
s názvem „One World“, které byly
vydávány v desetitisícovém nákladu.

> jamboree zahájili britský princ William
a vévoda z Kentu
> mezi účastníky zavítal už tradičně i švédský král Karl Gustaf
> přijel i islandský prezident a polský exprezident Lech Walesa
> jamboree navštívila Dr. Jane Goodallová,
zvláštní mírová vyslankyně OSN
> mohli jste tu potkat i Eveline Herkensovou,
koordinátorku Miléniové kampaně OSN

SU N RISE DEN N EBOLI DEN ÚSVITU

Prvního srpna jsme se všichni sešli
na společném ranním ceremoniálu,
kde jsme přivítali v osm hodin ráno
anglického času druhé skautské století. Všichni jsme k tomuto dni dostali speciální žluté šátky. Tento den
oslavovali z každého státu dva skauti
na ostrově Brownsea, kde se v roce
1907 konal první skautský tábor.
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FOTO MILAN JAROŠ

V osm hodin ráno zde šéf anglických
skautů Peter Duncan zatroubil symbolicky na roh kudu, jako to kdysi
udělal Baden-Powell. Po působivém
ceremoniálu nastalo vzájemné podepisování žlutých šátků. Byla to příležitost poznat spoustu nových báječných lidí.
UVI DÍME SE VE ŠVÉDSKU?

proto, že jsem byl šéfem a měl jsem
na starosti všechny přípravy výpravy
za Plzeňský kraj. Splnilo všechna
moje očekávání a jsem moc rád, že
jsem tam mohl být a společně s dalšími desítkami tisíc skautů oslavit
výročí sta let skautingu. V roce 2011
se v jižním Švédsku blízko města
Kristianstad uskuteční již 22. světové
skautské jamboree.

Jamboree bylo jakýmsi hybným
bodem v mém skautském životě. To

Martin Štěrba, Plzeň

Mezinárodní skauting
Skautské hnutí dnes působí ve 216 zemích a má více než
čtyřicet milionů členů. Mezi nimi je i téměř čtyřicetpět
tisíc českých junáků. Světový skauting tvoří národní
svazy, které řídí tři mezinárodní ústředí.
Skauting se narodil nenápadně. Když v roce 1907 tehdy
osmačtyřicetiletý britský generál Robert Baden-Powell
tábořil s prvními skauty na anglickém ostrově
Brownsea, netušil, že stejné dobrodružství budou chtít
prožít miliony dalších hochů a dívek na celém světě.
Dnes jejich počet vzbuzuje úžas. Dodržují stejné skautské zákony a mají stejný výchovný program.

10

ZA J ÍMAVOSTI Z JAMBOREE
> Kromě více než 40 000 stálých účastníků navštívilo jamboree 42 000 denních
návštěvníků ze 73 zemí.
> Účastníci snědli celkem 1,2 milionu
jídel, 102 000 kilogramů masa, 34 tun
rajčat, vypili 4 830 litrů mléka, 513 tisíc
litrů mléka a 390 tisíc litrů džusu. Spotřebovali 120 000 rolí toaletního papíru a
každou minutu 17 litrů vody. Veškerý
odpad byl pečlivě tříděn.
> Tábořiště bylo 2,5 kilometru dlouhé a
1,5 kilometru široké a celkově zabíralo
plochu 2 640 313 m2, tedy toli k, jako
když vedle sebe položíte 16krát londýnskou ZOO nebo téměř osm Disneylandů
> Nacházelo se zde 18 000 židlí, 7 000
stolů a 610 sprch.
> Bylo použito 42 km spojovacích kabelů.
> Účastníci provolali z jamboree 5375
hodin.
> Na oplocení tábořiště bylo potřeba
téměř 10 km plotů.
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Výstava o Jamboree

N

asát ovzduší celosvětového
setkání skautů a skautek jamboree, které proběhlo v létě
2007 v anglickém Essexu, přišlo za
pouhé tři měsíce deset tisíc obyvatel
České republiky. Putovní výstavou,
která vyrazila na turné po celém
Česku v půlce loňského září, vyvrcholily oslavy 100. výročí založení světového skautského hnutí. V prvním roce
druhého skautského století se budou
moci další tisíce návštěvníků ponořit
do skvělé nálady, která na obrovském
setkání 40 000 mladých lidí panovala.
„Líbila se mi možnost zkusit si co nejvíc
nových věcí, jako třeba jízdu na plachetnici, ochutnat cizokrajná jídla,
vyrobila jsem si pěknou peněženku,
u Holanďanů jsme tancovali v dřevácích, vyzkoušela jsem si mexické šaty
a sombrero. Odvážím si spoustu výrobků, třeba právě holandské dřeváky,
které jsem si vlastnoručně pomalovala,
šátky vyměněné s Korejci, Němci
a Malajci, kontakty na nové přátele
z Velké Británie, USA, Japonska,“ popisuje zážitky z 21. jamboree čtrnáctiletá Zuzana Červenková z Radotína
u Prahy.
Tři desítky velkoformátových foto-

grafií, díky jimž si můžete představit
barevnou atmosféru největšího setkání mladých lidí, které spojují skautské hodnoty, vytvořili reportážní
fotograf Jan Bičovský a absolvent
FAMU a fotograf českých i světových
médií Milan Jaroš: „Heslem zakladatele skautingu bylo zanechat svět
lepším, než byl. Dnes to nevypadá
zrovna reálně, ale jamboree v Anglii
pomohlo mladým lidem z různých

KDY A KDE?
Září: Liberec, Teplice, Zbraslav, Mi kulov,
Prostějov
Říjen: Čelákovice, Chlumec, Dobříš, Břeclav, Zábřeh, Kroměříž
Listopad: Ústí n. L., Tábor, Brno, Zlaté
Hory, Olomouc
Prosinec: Nymburk, Veverská Bitýška, Vyškov, Přerov

koutů světa pochopit, že přes rozdíly
v oblečení, zvycích a náboženství je
spojuje právě pár základních ideálů
skautingu,“ řekl o jamboree Jaroš.

Tři světové skautské organizace
WOSM, World Organization of the Scout Movement −
Světová organizace skautského hnutí vzni kla v roce
1922 a zprvu sdružovala převážně chlapce. Prvním
náčelníkem byl R. Baden-Powell.
WAGGGS, World Association of Girl Guides and Girl
Scouts − Světová asociace skautek vzni kla v roce 1928 a
světovou náčelní byla zvolena O. Baden-Powellová,
manželka zakladatele skautingu.
ISGF, International Scout and Guide Fellowship − Mezinárodní společenství skautů a skautek sdružuje dospělé
skauty a skautky − oldskauty.
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Symbolem letošního ObRoku byla ruka. Proč? Protože lidské ruce jsou mohutným nástrojem. Jsou schopny tvořit
i bořit, pomáhat i ubližovat. Jejich prostřednictvím dáváme i bereme. Dokáží sdělit více než slova, svým dotykem sdělují radost ze shledání, lítost, podporu, přátelství, lásku… Ve svých rukou držíme osud svůj i lidí a země kolem nás.
Podívejme se na své ruce a společně odhalme možnosti, které v nich držíme… A všudypřítomné ruce popoháněly
důmyslný stroj, stroj plný ozubených koleček, která do sebe zapadají tak, že celý svět klape tak, jak má…

ObRok 2007
společné setí globálního přátelství 4.–8. května

FOTO JAN BIČOVSKÝ - CHOSÉ

N

a ObRok odjíždíme v pozdním
odpoledni a tak není divu, že
nás Jindřichův Hradec vítá již
zahalen v černém hábitu. Odtud nás
stará Karosa odváží vstříc novým
zážitkům a dobrodružstvím.
PRST JE MÍŇ NEŽ RUKA

Po příjezdu na tábořiště se snažím co
nejrychleji najít náš kmen. Marná
snaha se někomu dovolat. Tápání ve
tmě při lehkém svitu baterky. Rychle
odložit batoh a vzhůru na zahájení
k pódiu. Za doprovodu emotivní
hudby jsme svědky zrodu prvních
společných zážitků. Na pódiu se
odvíjí představení. Barevné postavy
se pohybují tam a sem a představují
se jako jednotlivé prsty ruky… jako

12

symboly… jako by nám z pódia chtěli
říci: „Podívejme se všichni na své
ruce a zamysleme se nad tím, co
všechno jimi můžeme dokázat ku
prospěchu nás všech, ku prospěchu
celé společnosti, celé Země a možná
i celého Vesmíru!“ Žlutý palec představuje Ideu a je propojující nití,
Modrý je ukazovák a služba sobě,
Oranžový prostředník symbolizuje
služby svým, Červený prsteník je

symbolem služby společnosti a Zelený malík jde „ruku v ruce“ se službou
životnímu prostředí. Ale samozřejmě jeden toho dokáže udělat nepoměrně méně než celá skupina, která
není jenom pouhým součtem.
A jeden prst je v porovnání s celou
rukou méně než její pětina.
Sobotní ráno nás vítá lehkým deštíkem. Rychle vyrazit společně na přípravu Inspira, programu, který si
každý kmen připravil pro ostatní.

OBRO K
Obrok je setkání starších skautů a skautek
ve věku 16–26 let, kteří se sdružují
v roverských kmenech. Koná se jednou za
dva roky. V roce 2007 se uskutečnil
nedaleko Jindřichova Hradce za účasti
1600 skautů a skautek.

ŽONGLOVÁNÍ, MINISTR,
LANA I KRČMA

My jsme měli přichystáno Týmové
pexeso, ve kterém dva týmy soupeřily o to, kdo získá více dvojic kartiček,
na kterých byly vytištěny naše foto-
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grafie. Což mělo zároveň sloužit
i jako zajímavý způsob prezentace
našeho kmene. Ostatní měli 3D
piškvorky, Žonglování, kosmetický
salon či Masáže, které mne osobně
zaujaly asi nejvíc.
Odpolední velké hry jsem se neúčastnil a volný čas využil pro prozkoumání jednotlivých prezentací kmenů,
pro bližší poznání celého našeho velkého tábořiště a taky k případnému
náhodnému setkání s někým známým. Z jednotlivých prezentací

s představivostí a kreativitou větší
než malou nemusím jistě popisovat.
V průběhu odpolední velké hry byly
vyvěšeny vstupenky na nedělní
Vapro − čili Variabilní program plný
dílen, debat a přednášek rozdělených do čtyř bloků. Samozřejmě
jsem chtěl, jako plno dalších, zkusit
latinsko-americké tance, samozřejmě jsem chtěl taky slyšet přednášku
ministra životního prostředí, skočit
do lanového centra, na koncert, do
krčmy i čajovny.

FOTO JAN BIČOVSKÝ - CHOSÉ

a menší orientaci v rytmu. Svěží tečkou za nedělním programem plným
emocí byl Galavečer.
ObRok zakončila služba a s ní související příjemné pocity při pomoci okolí −
lidem a přírodě. Někteří jeli pomoci
do skautského domu, někteří zazpívat
do domova důchodců, zhruba dvacítka z nás zase jela poznat klienty
z Ústavu sociální péče. Naše dvojice
dostala na starost Radku a Jindru, což
byl pár, který v dohledné době plánuje
svatbu. Kvůli omezenému času jsme

FOTO JAN BIČOVSKÝ - CHOSÉ

ObRok 2007 se uskutečnil nedaleko Jindřichova Hradce na tábořišti Bílá skála. Své zkušenosti a nadšení sem přijelo sdílet 1 600
roverů a roverek. Akci připravoval čtyřicetičlenný tým za pomoci dvousethlavého servistýmu.

kmenů byla nejlepší a nejoriginálnější ta, která z nás nedělala jen
pasivní pozorovatele, ale přímo
aktivní účastníky. Pokud jste se totiž
chtěli dozvědět o tomto kmeni více,
museli jste nasednout na nachystané kolo pevně upevněné zadním
kolem na stojanu a začít šlapat.
Před vámi se vzápětí roztočil válec
s fotografiemi a začala hrát píseň,
jejíž text jste měli taktéž před sebou.
Já osobně jsem skoro cítil, že jsem
uprostřed dění daného kmene (jehož
jméno jsem bohužel nedokázal udržet). S kolem se však dalo i docela
dobře vyblbnout, což vám všem

Nedělní ráno se netvářilo úplně přívětivě a o to více jsem se snažil hledat
optimismus uvnitř sebe. Lehké dešťové kapky se na nás snášely v přiměřených dávkách a optimistická část
mého já se těšila na celodenní zážitkové vytížení. Kus dne jsem strávil na
Semináři tvůrčího psaní.
NA KAPUČÍNO A PRO SNUBÁKY

Po obědě jsem se hodně těšil výrazový tanec. Jako na třešničku na dortu
jsme se všichni těšili na výuku salsy.
Snad mi taneční partnerka odpustila
i mírně pomalejší schopnost učení

se bohužel nesti hli dostatečně
poznat. A tak alespoň jsem si stihli
vypít jedno kapučíno a Radka s Jindrou si cestou zpět ještě stihli zakoupit
zásnubní prstýnky. Pro mne to byl
v podstatě první osobní kontakt
s takovými lidmi a jsem velmi rád za
tuto zkušenost. Odpolední program
se nesl v duchu Regionů, což byla
poslední velká hra. Během ní jsme
měli plnit různé úkoly. Nejprve individuální a postupně a jak jsme se spojovali do větších a větších celků, tak
i úkoly společné. Podepisovali jsme se
na kámen, stavěli věž („Ať dosáhneme
až ke hvězdám!“), zjišťovali, jak fun-
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gují jiné kmeny, přemýšleli nad tím,
co nejvíc charakterizuje náš region.
Vše vyvrcholilo hromadným pochodem k pódiu, kde jednotliví zástupci
představovali co nejvýstižněji svůj
region a přikládali ke společné mapě
svoji část, až se nám nakonec podařilo
sestavit kompletní mapu Česka. Co
dokáže jednotlivec a co skupina, která
má jeden společný cíl? O kolik budeme více obohaceni při vzájemné
výměně zkušeností? Jak často (a zda-li
vůbec) se potkávají skauti ze stejného
regionu, aby se více poznali a možná
spolu i spolupracovali? Slavnostní
zakončení proběhlo ve velkém stylu.
Hodnocení akce a velké poděkování
všem, kteří byli přítomni. Vrchol večera, velká módní show, při které se nám

představili šéfové jednotlivých částí
servistýmu. Následná diskotéka
(nejen) mě po chvíli omrzela, a tak
jsem strávil poslední hodiny ve víru
tlachání a zpěvu v doprovodu kytar
a příjemného praskání hořícího dřeva.
ObRok 2007 − úžasných pět dní strávených ve víru neuvěřitelného akčního (veselého, hravého…) dění spolu
s přáteli a všemi cool lidmi, kteří se
v jeden čas, v jednom místě, na
jedné vlně oddávali společnému setí
něčeho, co možná nelze úplně uchopit, ale co své kořeny zapustí snad
dosti hluboko a ponese ovoce někdy
v čase budoucím.
Jan Bezděk
FOTO JAN BIČOVSKÝ - CHOSÉ

Pomoc společnosti
POSTAVME ŠKOLU V AFRICE

KAPKA

VELI KONOČN Í SKAUTSKÉ KUŘÁTKO

Díky rozmanitému kulturnímu programu a osobnímu přístupu stovek
skautů a skautek se při akci Postavme školu v Africe podařilo vybrat
3 148 966 korun, za které se vybudují
v jižní Etiopii další dvě „české“ školy.
Humanitární akci spolu s Junákem
organizuje společnost Člověk v tísni.

Jinou celorepublikovou skautskou
akcí je Kapka. Opět to není pouhé
roznášení kasiček. Peníze na podporu
transplantace kostní dřeně získávají
skauti za mytí oken automobilů na
čerpacích stanicích. Na konto Nadace
pro transplantace kostní dřeně odešlo z devátého ročníku Kapky 792 132
korun.

Sbírka Pomozte dětem podporuje
děti a mladé lidi, kteří jsou ohrožení
a znevýhodnění. Na akci se podílelo
59 oddílů a středisek z celé republiky
a pomohly dětem 535 715,50 korunami.

FOTO ARCHIV ČLOVĚK V TÍSNI

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

Skauti a skautky byli k nepřehlédnutí
také před Vánoci. Petrolejky s Betlémským světlem, novodobým symbolem sváteční lidské sounáležitosti, se
díky jim dostaly do mnoha domácností, školek a škol, nemocnic, úřadů
a chrámů.

Charitativní
sbírky
Na celostátních sbírkách
vybrali skauti a skautky
4 476 813 korun na
podporu potřebným.
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Složení řídících
a kontrolních orgánů
NÁČELN ICTVO J U NÁKA (NATI ONAL BOARD)

Zdeněk Prančl
náčelník CHK / Chief Scout
Michala Rocmanová, ak. mal. náčelní DK / Chief Guide
Jaroslav Pulkrábek
místonáčelník CHK
Bc. Markéta Vránová
místonáčelní DK
Ing. Petr Kachlík
člen NJ
Mgr. Petr Vaněk
člen NJ
Zbyněk Jiroušek
člen NJ
Mgr. Bedřich Horný
člen NJ
Aleš Cepek
člen NJ
RNDr. Darina Vystrčilová členka NJ
Jana Jirásková
členka NJ
Mgr. Petra Bašová
členka NJ
Mgr. Karla Švehlová
členka NJ
Adéla Hanáková
členka NJ
Vladimír Köhler
náčelník OS
Hana Kaprálková
místonáčelní OS
Mgr. Vladimír Cvrček
hlavní kapitán VS
ZÁSTU PCI KRA JŮ V NÁČELN ICTVU J U NÁKA
(REGI ONAL REPRESENTATIVES I N TH E NATI ONAL BOARD)

Michal Žák
Jaromír Kupr
Ing. Zdeněk Urban
Tomáš Bršlica
Zdeněk Sedlák
Michal Tarant
Mgr. Jan Berki
Jakub Fabián
Bc. Tomáš Vítek
Ing. Ondřej Kozub
Ing. Jan Svoboda
Radek Loska
Miloš Sudolský
Lubomír Lukeš

Pražský kraj A. B. S.
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj T. G. M.
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj

VÝKON NÁ RADA J U NÁKA (EXECUTIVE BOARD)

Ing. František Šmajcl
JUDr. Jiří Navrátil
Ing. Josef Výprachtický
Bořek Slunéčko
Veronika Horová

starosta / Chairman (do 2. 6.)
první místostarosta
druhý místostarosta
starosta / Chairman (od 2. 6.)
hospodářský zpravodaj
od 2. 6. druhý místostarosta
zahraniční zpravodajka
(WAGGGS)

Pavel Trantina
Roman Šantora
Mgr. Pavel Černý
Ing. Ondřej Polák
Ing. Ondřej Kupka

zahraniční zpravodaj (WOSM)
zpravodaj pro komunikaci
zpravodaj pro vzdělávání
a rozvojové projekty
organizační zpravodaj
zpravodaj pro program

ÚSTŘEDN Í REVIZN Í KOMISE J U NÁKA
(CENTRAL REVISI ON COMMITTEE)

Ing. Jaroslava Pešková
Zuzana Ronková
Oldřiška Skočíková
Lenka Löffelmannová
Radka Honzejková

předsedkyně /Chairman
místopředsedkyně
členka
členka
členka

ROZH ODČÍ A SMÍ RČÍ RADA J U NÁKA
(ARBITRATI ON AN D RECONCI LIATI ON CO U NCI L)

Mgr. Petr Mikeš
Jiří Lukšíček
Ing. Jan Stejskal
RNDr. Tomáš Řehák
Mgr. Adam Borgula

předseda / Chairman
místopředseda
člen
člen
člen

ZAMĚSTNANCI KANCELÁŘE ÚSTŘEDÍ J U NÁKA
(H EADQUARTERS’ EMP LOYEES)

Ing. Josef Výprachtický
Bořek Slunéčko
Lenka Vyčichlová
Roman Šantora
Mgr. Pavel Černý
Ing. Ondřej Polák
Veronika Hypšová
Eva Popelářová
Vojtěch Brouček
Zuzana Elbertová
Jan Mesl
Michaela Vráželová
František Šereda
Ondřej Mánek
Jana Hořáková, DiS
Ing. Zuzana Kleinová
Bc. Magdalena Žárská

do listopadu 2007
od listopadu 2007
do listopadu 2007
od listopadu 2007
od září 2007
do září

15

vyr_zprava_kor.qxd

29. 5. 2008

14:03

StrÆnka 16

hospodaření

Audit
Řádná účetní závěrka účetní jednotky Junák - svaz skautů a skautek ČR za období od 01. 01. 2007 do 31. 12. 2007
je sestavena na základě účetnictví, které bylo vedeno
v souladu s platnými závaznými předpisy pro nevýdělečné organizace, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném pro rok 2006, Vyhlášky
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě
podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a Českými účetními standardy pro účetní jednotky,
u kterých hlavní činností není podnikání č. 401 až 413.
Uplatněné postupy účtování nemají za následek zkreslení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví
a z toho důvodu zpracovaná účetní závěrka podle mého
názoru podává ve všech významných ohledech věrný
a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního jmění a finanční
situace občanského sdružení Junák − svaz skautů a skautek ČR k 31. 12. 2007 a proto je výrok

bez výhrad.
v Praze dne 10. 05. 2008
ing. Jan Zeman, auditor
osvědčení č. 1765 o zápisu do Seznamu auditorů KA ČR
FOTO ARCHIV GEMINI

FOTO JAN BIČOVSKÝ - CHOSÉ

Poděkování
Pro všechny činovníky Junáka by jejich
práce na poli výchovy dětí a mladých lidí
byla mnohem obtížnější bez podpory
následujících lidí a organizací.
Děkujeme!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; European
Scout Centenery Fund; Hlavní město Praha;
Česká národní agentura Mládež; Rotary International;
KPMG; Generali Pojišťovna, a. s.; Nadace O2;
Východočeská plynárenská, a. s.; Indios, s. r. o.;
Novell-Praha, s. r. o.; Rents, s. r. o.; Dopravní podnik Hl. m.
Prahy; Country Radio, s. r. o.; Railreklam, s. r. o.;
AMI Communications; Arcadia Praha; Studio Najbrt;
Saatchi & Saatchi; Symbio Digital
Tomáš Baťa, Ing. Jiří Buček, Karel Hovorka, Jan Ježek,
MUDr. Vladimír Koblovský, Jan Kostrhoun, Vladimír Král,
Zdeněk Kubálek, Radek Prouza, Marie Vykouková
a mnohým dalším
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Zpráva o hospodaření
Rozvaha (v tis. Kč)
aktiva
k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007
nehmotný majetek
273
61
0
hmotný majetek
51 714
50 564
49 753
majetkové podíly
100
100
100
dlouhodobé půjčky
3 000
5 320
2 320
zásoby
268
309
200
hotovost a ceniny
297
142
216
běžné účty
6 156
1 748
6 225
krátkodobý finanční
majetek
3 036
4 595
3 749
pohledávky
3 988
4 881
5 401
ostatní aktiva
770
1 345
430
69 603
69 066
68 396

pasiva
k 31. 12. 2005
základní jmění
66 549
fondy organizace
2 707
oceňovací rozdíly
z přecenění majetku 36
zisk běžného roku
-392
závazky
357
ostatní pasiva
346

69 603

k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007
66 156
62 907
3 148
3 563
95
-2 509
406
1 769

149
980
420
377

69 066

68 396

Poznámka: Dlouhodobé půjčky jsou poskytnuty organizačním jednotkám Junáka v souvislosti s uskutečněním projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Výkaz zisků a ztrát
(v tis. Kč)
výnosy
rok 2005
členské příspěvky
6 094
tržby
163
dary a granty
816
úroky
72
ostatní výnosy
500
výnosy akcí a projektů
pod ústředím
1 253
dotace ze stát.
rozpočtu
37 432
celkem výnosy
46 330
náklady
provoz kanceláře,
orgánů a činovníků
ústředí
akce a projekty
pod ústředím
zahraniční členské
příspěvky
poskytnuté
příspěvky
příspěvky na
skautské časopisy
příspěvky na vydání
skautských publikací
dotace pro nižší org.
jednotky
náklady celkem
zisk běžného roku

rok 2006
6 396
80
1 700
57
116

rok 2007
6 547
75
1 924
132
137

5 169

8 433

38 647
52 165

39 921
57 168

10 577

9 996

9 886

3 619

10 750

10 892

1 020

958

941

154

316

231

1 485

1 892

2 163

180

214

70

29 688
46 722
-392

30 547
54 674
-2 509

32 004
56 187
980

Náklady na provoz
kanceláře, orgánů
a činovníků ústředí
rok 2005
materiál
171
vybavení
256
opravy
59
cestovné tuzemské
298
cestovné zahraniční 416
telefonní poplatky,
poštovné
352
služby
3 688
nájmy a související
služby
765
propagace
557
mzdy a pojištění
3 041
reprezentace,
občerstvení
15
odpisy
207
prodané zboží
49
tvorba účelových
fondů
458
ostatní náklady
245
celkem
10 577

rok 2006
175
323
14
279
302

rok 2007
153
254
34
250
405

315
3 141

255
3 414

685
475
3 418

746
183
3 537

19
304
30

20
61
31

441
77
9 996

440
103
9 886
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Výnosy Junáka
•
•
•
•
•
•
•

Náklady Junáka
•
•
•
•
•
•
•

členské příspěvky
tržby
dary a granty
úroky
ostatní výnosy
výnosy akcí a projektů pod
ústředím
dotace ze státního rozpočtu

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

provoz kanceláře, orgánů
a činovníků ústředí
akce a projekty pod ústředím
zahraniční členské příspěvky
poskytnuté příspěvky
příspěvky na skautské časopisy
příspěvky na vydání skautských publi kací
dotace pro nižší organizační
jednotky

Použití dotací

materiál
vybavení
opravy
cestovné tuzemské
cestovné zahraniční
telefonní poplatky, poštovné
služby
nájmy a související služby
propagace
mzdy a pojištění
reprezentace, občerstvení
odpisy
prodané zboží
tvorba účelových fondů
ostatní náklady

•
•
•
•
•
•
•
•

provozní náklady kanceláře,
orgánů a činovníků ústředí
náklady na činnost nižších
jednotek
opravy kluboven a základen
celostátní akce
projekty zaměřené na neorganizovanou mládež
vzdělávání vedoucích
mezinárodní aktivity
investiční projekty

Projekty podpořené z dotací
státního rozpočtu (v tis. Kč)
titul
provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí
náklady na činnost nižších jednotek
opravy kluboven a základen
celostátní akce
projekty zaměřené na neorganizovanou mládež
vzdělávání vedoucích
mezinárodní aktivity
investiční projekty
celkem dotace ze státního rozpočtu

18

náklady projektu
9 280
79 640
7 371
1 677
1 316
4 468
11 318
7 351
122 420

Dotace
7 072
16 446
5 386
615
521
2 269
1 562
6 193
40 064
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Summary of the annual
report 2007
„The year 2007 was exceptional for
Scouts and Guides all over the World.
We made the first step into the new
century of Scouting. One hundred
years ago, in 1907, the British officer
Baden-Powell took twenty boys to the
Brownsea Island to try with them a
way of common life that he invented
himself. One hundred years after the
first Scout camp only in the Czech
Republic, 23,000 children take part in
similar, though modern camps and
there are 40 million Scouts and Guides all over the World. Half a billion
people wear or used to wear a Scout
scarf and together with that they
have a good mind to live in a useful
way, to do things that make sense
and to act in a fair way. We are entering the new century of Scouting, confident that Scouting will keep connecting children and young people of
the whole World.“
Josef Výprachtický, Chairman of
Junák - Association of Scouts and
Guides of the Czech Republic

J

unák - Association of Scouts and
Guides of the Czech Republic is,
with its 44,000 members, the largest civic association for children
and youth in the Czech Republic. At
the same time it is a member of the
World Organisation of the Scout
Movement (WOSM) and World Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS). It operates in accordance
with their missions, principles and
methods. It is also a member of the
organisation of adult Scouts and
Guides called the International Scout
and Guide Fellowship (ISGF). It is one
of the founders of the Czech Council
of Children and Youth (CRDM). The
Czech Scout movement was founded
in 1911. During the year 2007 there
worked more than 2300 organizational units all over the country. 24,000
children and young people under the

leadership of 6,500 adult leaders
participated in more than 1,000
Scout camps that were 15 days long
on average.
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 they are
prepared for their whole life 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.
Last year Scouting celebrated its
100th anniversary. Dozens of various
Scout events were organized as a
part of the project „The birthday
party of the century“ in 2007 – some
of them purely Czech in character,
some of them linked to the World
Scout movement. The public could
participate in many of them. Almost
three hundred Czech Scouts and Guides set off to England, the birthplace
of Scouting, to take part in the World
gathering of 40,000 scouts. The

birthday party at the Old Town Square in Prague was attended by 6,000
scouts and 4,000 visitors from the
general public – they all celebrated
entering the new century of scouting
by competitions, music and numerous other activities. Politicians,
music stars and ambassadors of
several countries wished Scouts all
the best there.
As a widely trusted organization,
Junák is involved in many charity
activities and projects, such as the
charity collection ‘Help the children’
(raising more than 500,000 CZK by
selling handmade Easter toys to support children in need) and ‘Drop’
(supporting the donors of ossuary
marrow – more than 790,000 CZK
collected). The Bethlehem Peace Light
is distributed by members of Junák
traditionally around the country
before Christmas. Since 2004 Junák
has been organising a big charity collection, which has raised more than 9
million CZK to build schools in Ethiopia – six of them has already been
built and two others are being constructed.

FOTO ARCHIV WOSM
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100 let

Úsvit století
Vstup do druhého století skautingu přivítali naši skauti
a skautky na 150 vrcholech nejen v České republice.
Podle odhadu organizátorů se této akce zúčastnilo
zhruba 3000 lidí. Více než deset vrcholů bylo vyšších než
1000 m. Součet nadmořských výšek všech vrcholů
přesáhl 30 km a převýšil tak i nejvyšší horu Sluneční
soustavy Olympus Mons na Marsu. Nejvíce skautů
a skautek se sešlo na Ivančeně v Beskydech.
foto archivy účastníků

