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o nás

f oto ja n b i čovs ký

Junák
svaz skautů a skautek ČR

f oto Petr Pu n a
f oto ja n b ičovský

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.
f oto Ja ros l av P u l krá b e k
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nový program
My skauti občas říkáme, že skauting je hra. A tak,
jako každá hra, musí mít i on svá vnitřní pravidla,
aby své hráče bavil a ti se měli podle čeho poměřovat. Mezi „skautská“ pravidla, která naší „hře“
dávají smysl, patří i program osobního rozvoje. Rok
2008 proběhl ve jménu velké změny právě v této
oblasti. Po dlouhé době vznikl nový soubor výchovného programu zohledňující současné trendy jak
v pedagogice, tak i ve společnosti. Naši svěřenci
mohou v novém výchovném programu změřit síly
sami se sebou, na poli sebevýchovy a osobního
rozvoje je nepochybně čekají nelehké výzvy. Věřím,
že naši skauti najdou v této „hře“ nejen spoustu
radosti, ale prokáží i dostatek trpělivosti.
Doufám, že i nám dospělým se podaří k této
celoživotní hře zvané skauting přilákat co nejvíce
skautek a skautů, a jsem moc rád, že se nám v tomto roce dařilo více než v letech minulých.
V naší snaze o lepší skauting pro více dětí byl
tak rok 2008 významným krokem vpřed.
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.

Cesta k osobnímu
rozvoji
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nový program

Nový program Junáka
cesta k osobnímu rozvoji

V roce 2005 začala práce na obnově skautského
programu. Proč? Protože Junák je organizace,
která chce, aby program odpovídal dnešním
pedagogickým trendům, přinášel co nejlepší výchovný efekt a zároveň byl zajímavý a atraktivní
pro dnešní děti.
Nový program Junáka

Junák se rozhodl svůj nový program
po stránce výchovné postavit na tzv.
kompetencích. Stejně jako s nimi
dnes pracuje škola nebo pracovní trh.
Výsledkem práce byla sada kompetencí, tj. souboru znalostí, dovedností a postojů, které by měl mít skaut
či skautka v různém věku svého členství v Junáku.
Na kompetence pak navazuje sada nástrojů a metodických materiálů,
které mají motivovat, pomoci a vést
každého skauta či skautku co nejzajímavější cestou k získání kompetencí.
Samozřejmě formou, která je skautingu vlastní – prostřednictvím vrstevníků, kooperace, aktivního učení,
symbolického rámce a podobně.
Výchovné nástroje pro děti mají
různé podoby. Jedním z nich je tzv.
Svojsíkův závod poměřující schopnosti týmů deseti- až patnáctiletých,
na němž je dobře patrný programový
posun. Zatímco v minulosti byl velký důraz kladen na ověřování znalostí a dovedností, jako byla například morseovka, uzlování, rostliny,
dnes vidíme výrazný posun směrem
k praktickým dovednostem a nikoli
pouze znalostem. Důraz je tak kladen na první pomoc i schopnost chování v krizových situacích, přičemž se
vše testuje v simulačních hrách. Zároveň je kladen důraz na ověřování
schopností řešit problémy a týmově
spolupracovat – tedy základní sociální dovednosti. To vše oblečené do
hávu zajímavých legend spojených
s outdoorovými aktivitami.
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„Cíl Nového programu je mimo jiné zvládnutí základních předpokladů
moderní společnosti. Tedy schopnost
komunikovat, vyhledávat informace, řešit problémy i krizové situace,
spolupracovat s druhými,“ vysvětluje
starosta Junáka Josef Výprachtický.
Výsledkem několikaletého snažení inovace programu bylo v roce 2008
představení modernizovaného metodického nástroje – Stezky pro skauty
a skautky. Stezka jako jakýsi průvodce osobního růstu provází skauting
od třicátých let a přejala ji od něj většina oddílů různých organizací. Její
nová podoba je mnohem propracovanější systém mapující všestranné
schopnosti mladých lidí a přinášející
nové motivační prvky posilující sebevýchovu.

Stezka pro skauty a skautky

Stezku si můžeme představit jako
souhrn různých aktivit, prostřednictvím kterých se rozvíjejí znalosti, dovednosti a postoje dětí ve skautských
oddílech. Nově je rozdělena do čtyř
stupňů, které pokrývají věk 11–15
let. Grafická úprava vychází z hlavního motivu čtyř živlů – Země, Voda,
Vzduch a Oheň – který si vybrali sami
skauti a skautky.
„Vstupuješ do neznámého světa plného
nástrah a dobrodružství. Můžeš zde zažít
mnoho příběhů, o jakých se ti ani nezdálo.
Vydáš se na cestu jako jedna z postav,
kterou si zvolíš. Na své cestě, která povede
jedním z živlů tohoto světa, potkáš mnoho
dalších postav a tvorů. Někteří z nich ti nebudou nakloněni a možná budou i nebezpeční, ale někteří z nich se mohou naopak
stát tvými pomocníky. Aby se tak mohlo
stát, budeš muset urazit kus svojí cesty
a zlepšit se ve svých dovednostech a schopnostech, aby sis jejich pomoc zasloužil.“

Nová stezka však není jen pozváním do světa sebezdokonalování se.
Je především pro děti, a tak zároveň
zve i do světa dobrodružství ve stylu
fantasy. Každý skaut či skautka jsou
totiž motivováni ještě jednou atraktivní věcí: skautskou karetní hrou
Sacculus. V  té mohou být rytířem
bojovníkem, hraničářem nebo princeznou, kořenářkou či kouzelnicí…
Důležité totiž je, aby kluci a holky ze
skautských oddílů pracovali na plnění bodů stezky i v čase, kdy nejsou na
akcích svého oddílu. Za každý splněný bod stezky dítě získává rozšiřující

nový program
Příroda kolem nás
Svět okolo nás

Můj domov

Můj kamarád
Kdo jsem

Co umím
a znám

„Stezka se skládá ze šesti oblastí, ve kterých je obsaženo všechno, v čem by ses měl ve svém životě rozvíjet. Každá oblast se dělí
do několika bodů a v každém bodu je několik aktivit. Z nich si budeš vybírat. Některé můžeš splnit v oddíle, jiné doma nebo
i ve škole. S některými si poradíš sám, na jiné budeš potřebovat svoji družinu nebo oddíl.“

Co umím a znám
>
>
>
>
>
>

Praktický život
Fyzická zdatnost
Buď připraven
Hledání řešení
Vyjadřování
Zručnost

Kdo jsem

> Já a můj život
> Moje svědomí
> Osobní rozvoj

Můj kamarád
>
>
>
>

Vztahy mezi lidmi
Moje vztahy
Komunikace mezi lidmi
Pomoc druhým

Můj domov

> Moje rodina
> Naše parta
> Můj tým

Svět okolo nás
>
>
>
>
>

Já a demokracie
Já občan
Propojený svět
Různost světa
Příběhy našeho světa

Příroda kolem nás
>
>
>
>
>

Pobyt v přírodě
Vnímání přírody
Poznávání přírody
Hodnota přírody
Šetrné chování
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rubrika
„Než začneš plnit vybranou aktivitu, určíš
si, kdo bude splnění aktivity hodnotit.
Vždy to budeš ty a dva lidé, které si vybereš z nabídky v předchozím odstavci.
Alespoň jeden z těchto dvou lidí musí být
z tvého oddílu či střediska. Jména těchto
vybraných lidi si předepíšeš do kolonek u
aktivity. U některých aktivit jsou někteří
lidé pro hodnocení nevhodní, tuto poznámku nalezneš u nabídky aktivit a je
nutné ji samozřejmě dodržet. Určené osoby je vhodné upozornit na tvůj výběr, aby
si mohly všímat tvojí aktivity a mohly ti
pak podat dobrou zpětnou vazbu. Výběr
osob, které ti budou aktivity potvrzovat,
je nutné konzultovat s tvým rádcem nebo
vedoucím.“
f oto Petr pu n a

kartu do hry, což je dalším motivačním nástrojem pro plnění celé stezky.
Hru pak může hrát s kamarády nejen
z oddílu, ale třeba i ve škole, se sourozenci. Zároveň si ve stezce označuje,
kolik ještě chybí do zvládnutí celého
stupně, aby věděl či věděla, jak na
tom je. Když se dostane na konec jednoho stupně, může se rozhodnout,
zda se pokusí o plnění Skautské výzvy.
„Aktivity si vybírej tak, aby úkol, který si
zvolíš, byl pro tebe zajímavý a přinesl ti
něco nového. Nevybírej si činnosti, které
už bezpečně umíš a které ti nic nepřinesou.
Nevybírej si ani ty extrémně těžké,
které by mohly být pro tebe příliš velkým
soustem. Vybírej si prostě tak, aby tě to

f oto P e tr P u n a

bavilo a aby tě to někam posunulo. S výběrem té správné aktivity ti může pomoci
tvůj rádce nebo vůdce.“
SKAUTSKÉ VÝZVY

Prožít dobrodružství není nic snadného. Právě to je úkol zmíněných
výzev. Tak nás na konci Cesty země
čeká například Výstup na vrchol – tedy ranní cesta za východem slunce.
Je to určitě velké dobrodružství, na
které budou jedenáctiletí celý život
vzpomínat. Druhou výzvou je Noční
bdění. Zkuste vydržet hodinu ležet
v temnotě a klidu ve spacáku a neusnout… Ale ani následující výzvy,
nejsou nezajímavé. Po posledním,
čtvrtém stupni, si skauti a skautky
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mohou plnit například 24 hodin na
stromech. Aktivita staví patnáctileté
před zábavný a přesto nelehký úkol,
kdy mají šanci si vyzkoušet něco nového a překonat se.
Nový program v budoucnosti

A protože je Nový program pro skautský věk téměř dokončen, čeká celé
skautské hnutí také taková Skautská
výzva. Tou je Nový skautský program
pro vlčata a světlušky, tedy mladší
děti, ale také Nový skautský program
pro rovery a rangers, tedy skauty
a skautky starší 15 let.
Roman Šantora
Marek Bárta, Jan Žáček

statistika

Organizace Junáka
Oproti roku 2007 vzrostl počet členů na 44 016 členů. Věříme, že tento kladný vývoj
bude do budoucna pokračovat.
Rov eř i a
ra n gers
(6000)

v lčata a
sv ětlu šky
(10 024)

Skauti a
s kautky
(11 300)

Mladší členové
Junácká organizace se dělí do tří skupin
tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým stupňům. Jsou to: světlušky a vlčata
(věk 6–10 let), skauti a skautky (věk 11–14
let), rangers a roveři (věk nad 15 let). Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí samostatně jen
chlapci či děvčata, jinde je jejich činnost
společná. V roce 2008 bylo členy Junáka
celkem 27 324 mladých lidí.
f oto ja n b ičovský

Dospělí členové
Na činnosti Junáka se v roce 2008 podílelo 16 692 dospělých. Část pracuje přímo u oddílů
jako vůdci, vůdkyně či jejich zástupci. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na klasické skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních
předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti.
Další významnou skupinu tvoří oldskauti – skauti, kteří jsou stále členy Junáka, přestože
se do práce s mládeží aktivně nezapojují. Mají vlastní program přizpůsobený svým potřebám a pomáhají organizaci.

oldskauti a
o ld skautky
(5009)
č i novn íc i a
č i n ov n ic e
(11 683)

Organizační struktura
ústřední orgány
Junáka

Nejvyšším orgánem Junáka je Valný sněm, který se schází nejméně jednou za tři roky. Delegáti sněmu
volí náčelníka, náčelní a část Náčelnictva Junáka, které organizaci řídí mezi sněmy. Výkonným orgánem Junáka je Výkonná rada v čele se starostou, kterou Náčelnictvo jmenuje.

Junácký kra j (14)
právní subjektivita

Junácký okres (69)
právní subjektivita

Junácké středisko (507)
právní subjektivita

Na regionálních úrovních pracují krajské a okresní rady Junáka, volené příslušnými krajskými či okresními sněmy rovněž na tři roky.
Základní organizační jednotkou jsou střediska, která sdružují oddíly
a kluby dospělých a zodpovídají za ně. Jejich činnost zajišťují střediskové rady volené střediskovými
sněmy. Středisko poskytuje oddílům
oddíl (2 197)
právní a finanční záštitu a další povýchovná jednotka
třebné zázemí pro dobré působení
oddílů.
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akce
Výběr akcí roku
2008
V Praze se straší – už čtvrt
století

Kde
pomáháme…

Hejkal, Vilný Ašant, vodník a další
strašidla 12. ledna v odpoledních hodinách tradičně bloumala uličkami
staré Prahy a děsila její návštěvníky
v rámci akce Prahou plnou strašidel.
XXV. ročník přilákal, stejně jako loňský, přes 1000 účastníků a zároveň
nabídl strašidla, která oslavila čtvrt
století!

Postavme školu v Africe

Největší setkání skautských
vedoucích v Brně

Veřejná sbírka Junáka a společnosti
Člověk v tísni na výstavbu a vybavení
základních škol v jižní Etiopii proběhla
už popáté. V roce 2008 se nám podařilo shromáždit téměř 3 miliony korun.
Za celou dobu trvání projektu se nám
společnými silami podařilo otevřít již
sedm škol a další dvě budou postaveny z nově získaných prostředků.

Na konci ledna se do Brna sjelo čtyři sta vedoucích skautských oddílů,
kteří ho společně strávili výměnou
zkušeností, účastí na seminářích, odpočinkových a mnohých dalších programech, které pro ně připravilo přes
50 lektorů a odborníků. Cílem akce je,
aby vedoucí stále dostávali nové podněty ke kvalitnímu vedení dětí.

Pomozte dětem! – skautské 
Velikonoční kuřátko

Skauti představili Nový
program – XII. Valný sněm
Junáka v Havířově

f oto Ma r e k Bá rta

Deset tisíc kuřátek vyrobí každý rok
děti ze skautských oddílů. Žluté figurky usazené do skořápky nebo jiné
velikonoční dárky v ulicích českých
měst rozdávají za příspěvek do kasiček sbírky Pomozte dětem! Skauti tímto způsobem pomáhají svým
vrstevníkům – dětem postiženým,
zanedbávaným či ohroženým. S  výtěžkem 427 tisíc korun se v roce 2008
Velikonoční skautské kuřátko stalo
nejvýznamnější součástí sbírkové
akce Pomozte dětem!

Stejně jako každý rok se zúčastnili
skauti Bambiriády, největší prezentace volnočasových aktivit pro děti.
Držet balanc na obřích míčích, ulovit
si rybu nebo zatancovat s kamarády,
právě to si mohly vyzkoušet všechny
děti, které na akci přišly.
Výstava fotografií ze světového
jamboree v Anglii 2007

V desítkách měst se konala jedinečná
výstava fotografií z celosvětového setkání skautů a skautek 21. jamboree,
které proběhlo na přelomu července

Nový program a priority pro roky
2008–2011. Právě to jsou témata,
která řešilo 500 delegátů z celé ČR

f oto ja n b ičovský

a srpna roku 2007 v anglickém Essexu. Mezi 40 000 účastníky bylo 300
skautů z celé ČR.
Silesia

f oto ja n b ičovský

Kapka

Humanitární akce všech starších
skautů pořádaná Junákem a Nadací pro transplantace kostní dřeně se
uskutečnila již podesáté. Jejím cílem
je pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby, například leukémií,
a to jak získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti Nadace. V roce 2008 se nám podařilo na
benzínových pumpách vybrat 792 tisíc korun na rozšiřování registru dárců kostní dřeně.

Skauti na Bambiriádě

Středoevropské skautské jamboree
se tentokrát konalo v Polsku na začátku srpna 2008. Také stovky skautů
a skautek z celé ČR zažily, co znamená mezinárodní skauting v praxi.

na Valném sněmu Junáka v Havířově.
Rozhodovali tak o dalším směřování
celého hnutí a zvolili nové vedení na
následující tři roky.
40 milionů skautů slaví svátek

24. dubna slaví každoročně 40 milionů skautů a skautek na celém světě
svůj svátek. Svatého Jiří totiž skauti
mají za patrona již přes 100 let kvůli
jeho čestnosti, rytířské ctnosti a chuti pomáhat ostatním.
f oto ja n b ičovský
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akce
Betlémské
světlo
Každoročně do všech domovů v Česku před Vánoci míří Betlémské světlo.
To, že se jedná o novodobou vánoční
tradici, ví dnes už každý. Světlo, které
každoročně v Betlémě zapálí rakouští
skauti, pak putuje do všech domácností napříč Evropou i k nám. Doma
je každoročně mají nejen mladí a staří, ale i celé rodiny s dětmi. Symbol
Vánoc nemůže chybět u žádné štědrovečerní večeře, u tvoření atmosféry
f oto Arc h iv

Celostátní kolo závodu vlčat a světlušek Na 32 dětských (6–11 let) týmů z celé
České republiky se v září sjelo do Radíkova nedaleko Olomouce, kde se konal Závod vlčat
a světlušek. Jde o celostátní soutěž, které se účastnilo přes 2 500 dětí. 200 nejlepších se
prostřednictvím řešení zábavných úkolů ucházelo o první místo v republice. Nečekalo na
ně jen zdobení chlebíčků a ošetření drobného poranění, ale například i zvládnutí krizové
situace.
f oto ja n b i čovs ký

show a netradičních sportů. Čekají na
ně nejen otevřené klubovny a skautský den v zoo, ale i akce v mateřských
školách, školních družinách, dobrodružné hry na internetu nebo třeba
horolezecké stěny na náměstích.
„Vztahy“ – téma semináře pro 900
skautů z celé ČR

25 000 děvčat a chlapců prožilo
léto na skautském táboře

Schopnost jako postarat se o sebe,
umět se prosadit v kolektivu a pracovat v týmu si přivážejí děti ze skautských táborů. Program je postaven
tak, aby na táborech nejen odpočívaly, hrály si a sportovaly, ale aby si odnesly neuvěřitelné zážitky a spokojený pocit, že něco dokázaly a strávily
část léta se svými kamarády. Letos
se skautských táborů zúčastnilo přes
25 000 skautů a skautek.
Září – měsíc skautů

Skauti z více než 250 měst z celé republiky pořádali v září akce pro veřejnost, mající za cíl přilákat nové členy.
Děti, které na akce během září přijdou, mají šanci zažít neuvěřitelné
dobrodružství v podobě her, soutěží,

Devět set mladých lidí a víkend plný
přednášek, soutěží, tance, her, divadla, zpěvu i výtvarného umění, ale
také poznávání nových věcí, osobního rozvoje a sebevzdělávání. Takový
byl již 17. ročník Mikulášského víkendu, který se koná každoročně v prosinci v Praze pro starší patnácti let.

f oto ja n b i čovs ký

f oto Ma r ek Bá rta

při rozdávání dárků, ani když s dětmi
zapalujete svíčky ve skořápkách, které
vyplouvají na svou cestu. Mít doma
betlémský plamínek a nenechat ho
uhasnout po dlouhé cestě, znamená
stát se součástí nekonečného řetězu
domovů propojených symbolem naděje a duchovního poselství vánočních svátků. Betlémské světlo k nám
tradičně poputuje přes Vídeň, kde ho
o třetím adventním víkendu rakouští
skauti předávají delegacím z celé Evropy. Následně se začne rozvážet do
všech koutů republiky. Vyzvednout si
je může každý: skauti totiž světlo nejen rozvážejí, ale umisťují je i do různých institucí, jako jsou knihovny, na
vánoční trhy, na náměstí měst a do
kostelů. Rozvoz Beltlémského světla
zajišťuje každý rok 1. středisko Řehoře Mendela z Brna.
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národní jamboree

Jaké bylo naše jamboree?
Klíč 2008

Dva tisíce rozjásaných obličejů účastníků a několik
set spokojených úsměvů pořadatelů a členů servis
týmu. Taková je bilance národního jamboree Klíč
2008, které na přelomu dubna a května hostila
Plzeň.
f oto Tom

Po dlouhých hodinách příprav ve
středu 30. dubna konečně začali přijíždět účastníci a program pro ně
připravený se začal rozbíhat. „Ať už
jste při cestování do Litic vystřídali
všemožné dopravní prostředky, nebo
jste přijeli jen tramvají, buďte vítáni,“
přivítali vedoucí akce Lukáš Šlehofer
a Barbora Kolářová účastníky v úvodníku prvního vydání časopisu jamboree jménem Klíčník. V úvodním slově
také vyjádřili přání, aby zde všichni,
kdo na jamboree přijedou, potkali
nové i již známé přátele a odjeli spokojeni.
OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

Úvodní ceremoniál, který ve středu
večer jamboree zahajoval, představil
také jednu z hlavních myšlenek se-

V ULICÍCH MĚSTA
První dva dny se nesly plně v duchu nového programu, v sobotu pak skauti vyrazili
do ulic města Plzně. Zde došlo k slavnostnímu předání certifikátu k adopci vlka řediteli zoologické zahrady. Certifikát předal
jeden z patronů jamboree Jiří Suchý. Poté
na náměstí následoval koncert a probíhaly různé hry a soutěže pro děti. Již
týden před jamboree skauti pro obyvatele
Plzně připravili akci Barevný skauting,
kde si mohli prohlédnout výstavu fotek
z jamboree a podobně. Barevný skauting
pak vyvrcholil v zoologické zahradě, kam
měli účastníci volný vstup a zároveň tam
pro ně, ale hlavně pro dětské návštěvníky −
neskauty, byly připravené různé hry a soutěže, kterými provázela různá zvířátka.

10

tkání, kterou bylo praktické zavádění
nového skautského programu do činnosti oddílů. Moderátoři večera společně se svými hosty otevřeli symbolické „dveře nového programu“, které
se stejně jako nová stezka skládaly
z šesti částí. Každou část představila
krátká scénka, video nebo taneční vystoupení. Od následujícího rána po
celé další dva dny si účastníci mohli
nový program zažít na vlastní kůži.
Jednotlivým částem stezky odpovídaly takzvané vesnice, kde si děti mohly splnit některé úkoly z nové stezky.
Vesnice „Co umím a znám“ se zaměřila na každodenní život. Zdejší aktivity rozvíjely samostatnost i práci
v týmech. V aktivitě nazvané Redakce
účastníci sami tvořili stránku časopisu, jaký by se jim samotným líbil.
V  Minutě nahlas si vyzkoušeli mluvit před ostatními a překonat trému.
Tréninku první pomoci se věnovala
aktivita O život, spolupráci v týmech
zase Za jeden provaz. Zda umějí hospodařit s penězi, se snažili zjistit
v aktivitě nazvané Money money. Seznámení s fungováním systému GPS
probíhalo na stanovišti Geniální Průzkum Souřadnic.
DRUHÁ Z ŠESTI VESNIC

„Přijďte k nám, protože k pochopení
ostatních vede cesta skrze pochopení
sebe sama,“ shrnul šéf druhé vesnice
čili „Kdo jsem“ její hlavní myšlenku.
Civilizace všem umožnila zažít, jak
moc velký je rozdíl mezi prací jednotlivce a týmu. Aktivita se zajímavým
názvem Falešné scrabble zkoušela trpělivost účastníků a jejich svědomí.

V  Radosti bez obrazů mohli dokázat,
zda se umí radovat, a Úhel pohledu
zjišťoval, zda umí poznat, když někdo
překrucuje fakta, a umí k tomu zaujmout správný postoj.
LIDÉ KOLEM NÁS

„Můj kamarád“ si vepsala do názvu
další vesnice, ve které šlo především
o přátelství a poznávání nových lidí,
a to nejenom Čechů, ale i ze zahraničí – kromě českých účastníků na jamboree totiž přijely i výpravy z Německa, Polska, Francie nebo Ruska. A tak
například v aktivitě Vetřelec, ve které
se do skupiny přidal zahraniční host,
měli splnit společný úkol, a to i přes
jazykové bariéry. Živá knihovna zase představovala zajímavá netradiční povolání. A  to, že mezi námi jsou
i lidé, kteří nemají život úplně nejlehčí, zjistili účastníci v aktivitě Zvuky ticha, kde jeden účastník neslyšel
a ostatní hráli scénku, například poplach v metru. Až po vás byl název
aktivity, kde docházelo − u mnohých
účastníků možná k prvnímu − setkání s etiketou, tancem a společenským
chováním. Tvořivé činnosti se účastníci věnovali v aktivitě Pískomil, stavění hradů z písku, a v aktivitě Krása
nesmírná, kde se pomocí výstřižků
z časopisů a plakátů pokoušeli ztvárnit ideál muže nebo ideál ženy. Čtvrtá programová vesnice se jmenovala
„Můj domov“. Soustředila se na poznávací hry − jako například v aktivitě Přátelská atmosféra. Problémy,
které se mohou vyskytnout v rodině, simulovaly hry Nenadálá návštěva a Rodina? Rodina! Nonverbální

f oto Petr Pu na

Klíč umožnil dětem a dospívajícím nejen seznámit se s novými stezkami, ale také vyzkoušet si,
jakým způsobem se s nimi pracuje.

komunikaci a umění vyjádřit své
myšlenky beze slov se věnovala Komunikace beze slov.

víru víry byla bránou k poznání míst
a náboženství světa.

SVĚT NA VLASTNÍ KŮŽI

Nejvyhledávanější z doprovodných
aktivit byly bungee trampolíny, kde si
každý zájemce mohl vyzkoušet téměř
pocit beztíže, přivázaný na pružných
lanech, a přitom se odrážet od trampolíny. I při další z oblíbených aktivit
bylo potřeba pružné lano. Na rozdíl
od trampolín se u bungee runningu
natahovalo vodorovně a účelem bylo
doběhnout co nejdál a překonat odpor, který v běhu pružné lano kladlo.
Mezi méně tradiční aktivity patřila
dále také lezecká stěna. Ti, kdo nevyhledávali sportovní vyžití, nebo jej
už měli za sebou, mohli hrát různé
společenské či deskové hry, případně si vybrat z několika rukodělných
činností, jako je například drátkování nebo výroba košíků. Večerní vyžití
účastníků i členů servis týmu zajišťovalo několik koncertů a country bál.
Posedět bylo možné ve skautské krč-

„Světem kolem nás“ provázela účastníky další vesnice, kde poznávali, že
svět není jenom to, co znají, ale i to, co
pouze tuší, nebo dokonce ani netuší –
například věci, které nás přesahují,
historické události, politické konflikty a globální problémy. Úkolem bylo
podívat se na ně z té správné strany
a trochu se nad nimi zamyslet. Aktivita Europe simulovala práci politika
v evropském parlamentu, v další aktivitě Project Manager měli účastníci za úkol zorganizovat dobročinnou
akci typu Betlémského světla nebo
Velikonočního kuřátka Pomozte dětem. V  Cestě časem měli možnost
změnit dějiny a ztvárnit je scénkou.
Skautská lilie je název aktivity, kde se
jednak účastníci učili umění šermu
a zároveň tvořili lilii z přírodních materiálů. Stanoviště Letem světem a Ve

DOPROVODNÝ PROGRAM

mě Czech Lion, která sklízela úspěch
i na jamboree v Londýně, nebo ve
dvou čajovnách a kavárně U žabiček.
Nabízela se také možnost diskusních
bloků nebo filmových večerů.
MUZEA A DALŠÍ

Mimo zoo mohli účastníci ve městě v sobotu navštívit několik muzeí
a výstavních galerií, budovu radnice
a věž katedrály na náměstí, prohlídku pivovaru a další. Zájem byl o pohledy shora z věže katedrály sv. Bartoloměje i o cestu pod zemský povrch,
kterou nabízela prohlídka plzeňského podzemí, nebo muzeum strašidel.
Mimo návštěv všemožných kulturních institucí měli účastníci možnost
zahrát si po městě několik různých
her zaměřených na poznávání města, jeho památek a podobně. Mohli si
zahrát na agenty Interpolu, na fotografy paparazzi nebo na bodyguardy
slavných hvězd.
Vanda Králová
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Dražba šátků osobností
Mnoho dnes veřejně známých osobností někdy nosilo – pokud jim v tom
totalita nezabránila – svůj skautský
šátek. Zavzpomínali na dobu strávenou ve skautském oddíle, vybavili si
barvy, které k jejich vzpomínkám patří, a udělali návrh skautského šátku.
Výsledkem je jedinečná směs skautských šátků lidí, kteří mají dvě věci
společné. V  mládí prošli skautským
oddílem, který v nich zanechal nezapomenutelný otisk, a v dospělosti se
proslavili v některém z oborů lidské
činnosti. Šátky se podle jejich představ vyrobily a každý „návrhář“ svůj
šátek podepsal. Někteří z nich svůj
šátek přímo ztvárnili výtvarně.
Své šátky navrhovali například herec David Vávra, zpěvačka Věra Martinová, teolog Tomáš Halík, profesor
Jan Sokol, režisér Jiří Menzel, vědec
Václav Pačes a mnozí další.
Každý šátek je jedinečný, vyrobený pouze pro účely oslav 100 let skautingu. Kromě podpisu některé nesou
i originální věnování. Někdy ztvárně-
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ní šátku překračuje skautské hranice.
Například známý český designér Jiří
Pelcl vytvořil svůj šátek z bublinkové
fólie. Příležitost pořídit si takový šátek se jistě dalších 100 let nenaskytne, a proto vám alespoň na fotografiích přinášíme kromě již zmíněného
„bublinkového“ šátku i jeden ze dvou
šátků amerického skauta a známého spisovatele Roberta Fulghuma –
mimo jiné autora knih „Všechno, co
opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ či „Už hořela,
když jsem si do ní lehal“. Průzračnou
čistotou tvarů jistě zaujme šátek grafika Jiřího Anderleho. Podle astronomické tematiky jistě na první pohled
poznáte šátek Jiřího Grygara. Zatím-

AUTOŘI ŠÁTKŮ
1 Jiří Anderle, grafik
2 Jiří Grygar, astronom
3 Jaroslav Čvančara, historik
4 Robert Fulghum, spisovatel
5 Jiří Pelcl, designer
6 Jiří Stránský, spisovatel

co toho máme spjatého s popularizací vědy, další dva šátky patří skautům,
kteří se věnují popularizaci naší nedávné historie. Jaroslav Čvančara je
autorem řady publikací věnovaných
protifašistickému odboji v období
2. světové války a spisovatele Jiřího
Stránského snad netřeba představovat.
Veřejnost skautské šátky dražila od 15. do 25. března 2008, kdy se
aukce uzavřela. Šátek bývalého prezidenta Václava Havla byl vydražen za
12 100 Kč, výtvarníka Jiřího Anderleho za rovných 10 000 Kč a například
šátek Tomáše Hanáka za 7 300 Kč.
Šátky s podpisy třiatřiceti významných osobností shlédlo na internetu
přes 30 000 lidí a samotné dražby se
zúčastnilo přes 350 uživatelů serveru
Aukro.cz. Celkový výtěžek 56 979 Kč
putoval na konto skautské nadace,
aby následně podpořil činnost skautských oddílů.
Roman Šantora

nábory

Září – měsíc skautských náborů
Září je pro skauty začátkem oddílového roku a také dobou, kdy
se do oddílů nabírají nováčci.
Do náborů se loni pustilo na
220 oddílů a středisek. Jejich
způsob volily podle konkrétních potřeb – někde uspořádaly
velké propagační akce, jinde
za dětmi vyrazily do družin a
škol, nebo podnikly ukázkovou
skautskou výpravu.
f oto h t tp: //i po c k. ra j c e . i d n e s.cz /Skaut-SKAUTdays2 _ c t v rtek

Mezi největší náborové akce každoročně
patří ty pořádané skauty z Plzně, letos
s názvem Skauti dětem. Do dvou víkendových dnů vměstnali pestrý program: na
své si přišli milovníci strašidel, exotických
zvířat i kreslených seriálů.

Skauti z Liberce připravili pro veřejnost
netradiční městskou hru nazvanou 5 klíčů.
Hra s podtitulem „tajemná hra po Liberci
plná starých domů a jejich zapomenutých
příběhů“ přilákala děti a rodiče, ti po
získání 5 klíčů mohli odemknout vstup do
podzemí města a dostat se tak k pokladu,
který střeží rytíř Ronald.

f oto http://ga l er i e.s kautl i b.cz
f oto h t tp: //o o c ko. ra j c e . i d n e s.cz /Ska d et_ 2 0 0 8 /

Na úspěch z roku 2006 navázali v Hradci
Králové třídenními Skaut Days – letos pod
názvem Letem světem balónem. Na dva
tisíce dětí z místních základních škol si
vyzkoušely zajímavé aktivity, ochutnávku
toho, co lze zažít ve skautském oddíle.

13

rubrika
Světové skautské
konference
rozhodly o budoucím směřování skautingu

f oto ja n b i čovs ký

Valný sněm Junáka
Nový program a priority pro roky 2008–2011. Právě
to jsou náměty, které řešilo 500 delegátů z celé ČR na
Valném sněmu Junáka v Havířově, 11.–13. dubna 2008.
Rozhodovali tak o dalším směřování celého hnutí a zvolili
nové vedení na následující tři roky.
Sobota 12. dubna

8.35 Pozdravem ministra školství Ondřeje Lišky, který
přečetl místostarosta Jiří Navrátil, byl zahájen blok
pozdravů hostů. Pan ministr ocenil skautské hnutí za
to, že vychovává lidi, kteří se dokáží bez problémů postavit na vlastní nohy a převzít zodpovědnost nejen
za svůj život, ale i za své okolí.
9.13 Mike Walker ze Světové kanceláře Světové organizace skautského hnutí (WOSM) označil nadcházející
sněm za jaro pro Junáka. Junák je nyní důležitou
součástí WOSM, ale důležitější než jeho mezinárodní aktivity jsou jeho aktivity v místech, kde působí.
V práci, kterou v minulých letech Junák udělal na obnově výchovného programu, by mohl být příkladem
pro ostatní skautské organizace.
14.15 Začala prezentace „Od Charty českého skautingu
k novému programu.“ Poté zpravodaj pro program
Ondřej Kupka - Dick představil nové stezky. Po ocenění práce jejich autorů Medailí díků následovalo
pokřtění knížeček nové stezky. V souladu s jejich
symbolickým rámcem při tom byly použity živly země,
vody, vzduchu a ohně. Každý z delegátů a delegátek
dostal jeden výtisk stezky.
15.03 Začalo jednání v sekcích, delegáti se rozcházejí do
pracovních skupin, ve kterých dvě hodiny projednávali priority Junáka na léta 2008–2011.
	Dále přišla na program témata jako budoucnost
skautských časopisů a návrhy z okresních a krajských
sněmů.
Neděle 13. dubna

Závěrečný den sněmu byl ve znamení voleb. V mezičase sněm stihl projednat zprávy ústředních orgánů za
uplynulé volební období. Po volbách následovalo projednání práce skupin.
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WAGGGS je zkratka světové organizace skautek,
jejímž je Junák členem. 33. světová konference skautek
proběhla od 7. do 11. července 2008 v Johannesburgu
v Jihoafrické republice. Téměř 500 účastnic zastupovalo
144 členských národních organizací skautek, které mají
dohromady přes 10 milionů členek.
Mezi úkoly konference bylo schválení plánu a hlavních projektů na další tři roky, přijetí nových členských
organizací, volba nových členek Světového výboru
WAGGGS, ale také neformální výměna zkušeností.
Za nové členky světového společenství byly přijaty
skautky z Burundi, Čadu, Dominikánské republiky, Maďarska, Malawi a Ruska; další tři se staly pozorovateli:
Demokratická republika Kongo, Litva a Sýrie.
Program konference naplňovaly workshopy a diskusní bloky, které sloužily k výměně zkušeností s vedoucími
skautských organizací z celého světa, probíraly se otázky
jako neformální vzdělávání, plánování, propagace činnosti, spolupráce s OSN a další. Večery na konferenci byly
věnovány vzájemnému poznávání, představení jednotlivých kultur a států.
f oto Arc h iv WOSM

WOSM je zkratka světové organizace skautského hnutí, jejímž je taktéž Junák členem. 38. světová skautská
konference proběhla od 14. do 18. července na korejském
ostrově Jeju. Téměř 1200 delegátek a delegátů ze 150
zemí zastupovalo na 28 milionů skautů a skautek.
Hlavním námětem konference byla podpora růstu
členské základny, k němuž se konalo několik prezentací, workshopů a byl předán nový metodický materiál.
Vyzdvihnuta byla i důležitost environmentální výchovy
ve skautingu, podpořená zavedením nového Světového
skautského environmentálního programu (WSEP). Konference přivítala nové členy WOSM (Kambodža, Kazachstán, Černá Hora, Sýrie, Ukrajina), schválila pořádání
Světového skautského mootu v roce 2010 v Keni a 2013
v Kanadě a pořádání Světového skautského jamboree
v roce 2015 svěřila do rukou Japonska. Konference dále
zvolila Světový skautský výbor na období do roku 2011.

organizace

Složení ústředních orgánů
Náčelnictvo Junáka

Mgr. Petr Vaněk

Zdeněk Prančl
náčelník ChK	
Michala K. Rocmanová, ak. mal. náčelní DK	
Jaroslav Pulkrábek
místonáčelník ChK	
Bc. Markéta Řezáčová
místonáčelní DK	
Ing. Petr Kachlík
člen
Mgr. Petr Vaněk
člen
do dubna
Mgr. Bedřich Horný
člen
Zbyněk Jiroušek
člen
do dubna
Aleš Cepek
člen
od dubna do října
zástupce Zlínského kraje
RNDr. Darina Vystrčilová
členka
do dubna
Jana Jirásková
členka
Mgr. Petra Bašová
členka
do dubna
Mgr. Karla Švehlová
členka
Mgr. Adéla Michková
členka
Mgr. Marek Baláš
člen
od dubna
Michal Tarant
člen
od dubna
Ing. Pavel Konečný
člen
od dubna
Markéta Voříšková-Havlová
členka
od dubna
Vladimír Köhler
náčelník KD	
Hana Kaprálková
místonáčelní KD	
Mgr. Vladimír Cvrček
HKVS	
Zástupci kra jů v náčelnictvu junáka

Michal Žák
David Yilma
Jaromír Kupr
Jaroslav Šejnoha
Ing. Zdeněk Urban
Zdeněk Sedlák
Iva Urbánková
Mgr. Jan Berki
Mgr. Martin Sovák
Mgr. Tomáš Vítek
PhDr. Petr Beránek
Ing. Jan Svoboda CSc.
Mgr. Pavel Blažík
Radek Loska
Karel Berka
Miloš Sudolský
Aleš Jaroš
Bc. Lubomír Lukeš
Mgr. Jaroslav Šlehofer
Miroslav Parvonič
Milan Liška

Pražský kraj ABS	
do ledna
Pražský kraj ABS	
od ledna
Středočeský kraj
do února
Středočeský kraj
od února
Jihočeský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj od května
Pardubický kraj
Vysočina
od května
Jihomoravský kraj TGM do září
Jihomoravský kraj TGM od září
Olomoucký kraj
do dubna
Olomoucký kraj
od dubna
Zlínský kraj
do dubna
Zlínský kraj
od října
Moravskoslezský kraj do dubna
Moravskoslezský kraj od května
Plzeňský kraj
pouze v lednu
Plzeňský kraj
od února

Výkonná rada junáka (executive council)

Ing. Josef Výprachtický
Dr. Jiří Navrátil
Bořek Slunéčko
Mgr. Veronika Horová

starosta Junáka
1. místostarosta
2. místostarosta, hosp. zpravodaj
zahr. zpravodajka (WAGGGS)

zahr. zpravodaj (WOSM)
od června
zpravodaj pro vzdělávání a rozvojové projekty
do října
zpravodaj pro vzdělávání
od října
organizační zpravodaj
zpravodaj pro program
zpravodaj pro komunikaci

Mgr. Pavel Černý
Mgr. Vít Růžička
Ing. Ondřej Polák
Ing. Ondřej Kupka
Roman Šantora

Ústřední revizní komise junáka

Mgr. Zuzana Ronková
Ing. Jiří Vocásek
Ing. Kristýna Lišková
Ing. Jaroslav Polách
Lenka Löffelmannová
Ing. Pavel Frýdecký
Oldřiška Skočíková
Ing. Jaroslava Pešková
Radka Honzejková

předsedkyně
od dubna
místopředseda
od dubna
členka
od dubna
člen
od dubna
členka
do dubna, znovu
kooptována v říjnu
člen
od dubna do prosince
člen
do dubna
předsedkyně
do dubna
člen
do dubna

Rozhodčí a smírčí rada junáka

Mgr. Petr Mikeš
RNDr. Tomáš Řehák
Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Mgr. Adam Borgula
Mgr. Petr Pavlok Vrána
Jiří Lukšíček

předseda
místopředseda
člen
člen
člen
místopředseda

od dubna
do dubna

Zaměstnanci kanceláře ústředí junáka

Ing. Josef Výprachtický
Bořek Slunéčko
Lenka Vyčichlová
Roman Šantora
Mgr. Pavel Černý*
Ing. Ondřej Polák*
Eva Popelářová
Zuzana Elbertová*
Jan Mesl*
František Šereda*
Michaela Vráželová*
Klára Hujíčková*
Jana Hořáková, Dis.
Bc. Magdalena Žárská*
Lenka Šablová*
Jan Podzimek*
Mariana Ermlová*
Jiří Novák*

do září
od září

od ledna
od března
od října

V dubnu 2008 proběhl Valný sněm Junáka, který zvolil nové
členy ústředních orgánů.
* zaměstnanci na částečný pracovní úvazek

15

hospodaření

Audit
Řádná účetní závěrka sdružení Junák - svaz skautů
a skautek ČR sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2008
navazuje na 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 2008, 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, 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. 2008, a proto je výrok:

bez výhrad.
v Praze dne 10. 05. 2009
Ing. Jan Zeman, auditor
osvědčení č. 1765 o zápisu do Seznamu auditorů KA ČR
f oto arc h iv o ddí lů l edňáč ků a Vo l av e k, nym b u r k

f oto Zuza n a Ryšavá

Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám poskytli v minulém roce pomocnou ruku. Penězní podpora, pochopení či rada nám pomáhají
pracovat lépe ve prospěch dětí a mladých
lidí.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Partnerships Fund for Development and Growth
European Scout Centenery Fund
Česká národní agentura Mládež
Generali Pojišťovna, a. s.
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Ami communications, s. r. o.
Symbio Digital, s. r. o.
Továrna.cz, s. r. o.
Studio Najbrt, s. r. o.
Český rozhlas
Ing. Jiří Buček, Zdeněk Kubálek, MUDr. Vladimír Koblovský, Karel Hovorka, Vladimír Král, Marcela Svobodová,
Karel Červenka, Ing. Petr Poláček, Ondřej Bluma
a mnozí další.
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Zpráva o hospodaření
Rozvaha (v tis. Kč)

aktiva                     k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008
nehmotný majetek
61
0
0
hmotný majetek
50 564
49 753
48 988
majetkové podíly
100
100
100
dlouhodobé půjčky
5 320
2 320
3 550
zásoby
309
200
167
hotovost a ceniny
142
216
300
běžné účty
1 748
6 225
8 133
krátkodobý finanční
majetek
4 595
3 749
2 836
pohledávky
4 881
5 401
4 389
ostatní aktiva
1 345
430
337
69 066
68 396
68 799

pasiva                    k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008
základní jmění
66 156
62 907
63 049
fondy organizace
3 148
3 563
4 003
oceňovací rozdíly
z přecenění majetku
zisk běžného roku
závazky
ostatní pasiva

95
-2 509
406
1 769

149
980
420
377

236
638
544
328

69 066

68 396

68 799

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.

Náklady na činnost náčelnictva,
výkonné rady a ostatních
ústředních orgánů Junáka

Výkaz zisků a ztrát
(v tis. Kč)
výnosy
členské příspěvky
tržby
dary a granty
úroky
ostatní výnosy
výnosy akcí a projektů pod
ústředím
dotace ze státního rozpočtu
celkem výnosy
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 organizační
jednotky
náklady celkem
zisk běžného roku

rok 2006 rok 2007 rok 2008
6 396
6 547
6 766
80
75
85
1 700
1 924
640
57
132
229
116
137
273
5 169
38 647
52 165

8 433
39 921
57 168

1 539
36 435
45 968

9 996
10 750
958
316
1 892

9 886
10 892
941
231
2 163

10 366
2 460
847
263
2 163

214

70

170

30 547
54 674
-2 509

32 004
56 187
980

29 060
45 329
638

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
celkem

rok 2006 rok 2007 rok 2008
175
153
203
323
254
270
14
34
27
279
250
289
302
405
284
315
255
288
3 141
3 414
3 064
685
746
885
475
183
249
3 418
3 537
4 162
19
20
30
304
61
39
30
31
26
441
440
440
77
103
110
9 996
9 886 10 366
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Projekty podpořené z dotací
ze 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
projekt Evropa očima mladých
celkem dotace ze státního rozpočtu

Náklady projektu
9 302
84 285
7 717
3 997
1 316
5 592
3 232
3 584
202
119 227

Vzdělávání vedoucích
skautských oddílů
a dalších činovníků Junáka
V roce 2008 Junák uspořádal celkem
102 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 2 061 činovníků a činovnic.
Čekatelských kurzů (tj. kurzů pro
ty, kteří se podílejí na vedení oddílů)
se konalo 31 a účastnilo se jich 768
vedoucích. Vůdcovských kurzů (tj.
kurzů poskytujících kvalifikaci pro
vedení oddílu) bylo 24. Zúčastnilo se
jich 491 činovníků a činovnic. Oprávnění vést oddíl na základě získané
kvalifikace obdrželo 355 nových vůdců a vůdkyň. Konalo se také 25 zdravotnických kurzů.
Junák také uskutečnil řadu vzdělávacích akcí zaměřených na instruktory vzdělávání či na činovníky a
činovnice podílející se na řízení organizace na střediskové, okresní či krajské úrovni.

f oto Ma r e k Bá rta
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Dotace
6 913
16 062
5 350
749
360
2 866
1 060
2 975
100
36 435

summary

Summary of the annual
report 2008
Junák - Association of Scouts and
Guides of the Czech Republic is, with
its more that 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.
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.
A few years ago it was decided to
update the programme in Junák and
in year 2008 the first real outcomes
were presented. Finished tools were
revealed and it had a huge impact on
all leaders and units.
The new scout handbook was published along with a newcomer´s
book and a motivational card game
“Sacculus”. Published books have very practical and modern design and
also form – they use badges, stickers
integrated in the books and units are
free to modify them.
For implementation of the new
tools there were two major events –
meeting of leaders called “Elixír”
and a national jamboree for scout
age “Klíč 2008”. Massive promotion

foto Petr U c hyti l - Pi ngu

in scout magazines, articles on websites and seminars held across the
whole country made it impossible to
miss the new programme.
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 420,000 CZK
by selling handmade Easter toys to
support children in need) and ‘Drop’
(supporting the donors of bone marrow – more than 792,000 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 in the last year
raised nearly 3 million CZK to build
schools in Ethiopia – so far seven has
been already built and opened and
two others are being constructed.
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Nový program pro skautský věk
propojená a propracovaná nabídka
výchovných nástrojů

Nováček
seznámení se skautingem, konkrétním oddílem
a základními skautskými
dovednostmi

Stezka
soubor úkolů, jejichž
plnění rozvíjí všestranně
osobnost člověka

Sacculus
karetní hra zábavnou
formou motivující k plnění
stezky

Svojsíkův závod

Výzvy

postupový závod družin
zaměřený na praktické
dovednosti a týmovou
spolupráci

náročné úkoly motivující
ke stezce a překonání sebe
sama

Teepek.cz + Skaut

Odborky

internetový a tištěný časopis – výchovné nástroje pro
skautský věk

specializované zkoušky
z více než 80 oborů lidské
činnosti
Příručky
sada metodických knih
pro vedoucí o novém programu

PETR KLÁPŠTĚ - HŘÍBEK A KOL.

Příroda kolem nás
Petr
KláPště
- HříbeK,
Příroda
kolem
nás Kateřina Hořavová - Káča
MareK bečKa - Me2d

Jak pracovat se stezkou

Příroda kolem nás je jednou z šesti oblastí, do kterých bude Nový skautský
program pro děti ve stezkách a dalších výchovných nástrojích rozdělen. Tato
knížka je první ze série metodických příruček, které sledují stejné dělení a přinesou náměty a rady pro tvorbu oddílového programu a plnění jednotlivých
bodů skautské stezky. Každý vedoucí si zde může najít, co potřebuje – trochu
teorie (protože se znalostí obecných principů si můžeš programy vytvářet a
přizpůsobovat s menším rizikem neúspěchu) i náměty na konkrétní a vyzkoušené programy (protože je škoda nevyužít zkušenosti druhých). Co budeš hledat marně, je jednoduchý, jediný správný a zaručený recept na úspěšnou práci
se stezkou. Nic takového neexistuje. Záleží na každém vedoucím, jak se svým
oddílem bude pracovat. Příručka může poradit a pomoci, ale Tvůj osobní vklad
nikdy nenahradí.

Svět okolo nás

Jak pracovat se stezkou

Svět okolo nás

S podtitulem Metodika k používání a zavádění nové skautské stezky vychází
základní příručka k nové skautské stezce. Obsahuje mnoho nezbytných informací pro používání a zavádění stezky do oddílu. Zahrnuje odpovědi na všechny
základní otázky, které mohou toho, kdo se stezkou bude pracovat, napadnout.
Nechybějí ani praktické návody a konkrétní náměty na programy. Přehledné
členění umožňuje snadné vyhledání potřebných informací.

Svět okolo nás je druhou z šesti oblastí stezky, pro kterou vychází metodická příručka – a možná i tou nejtěžší. Proč? Protože člověk se nikdy nemůže zastavit a
se zadostiučiněním si říct – už toho o světě vím dost, už mu úplně rozumím. Ve
světě kolem nás je jen jedna jistota – že se neustále mění, a tak ho vlastně poznáváme celý svůj život. Kromě toho jsou jednotlivé body stezky velmi různé a liší
se v prostředcích, které v programu použijeme pro jejich úspěšné naplnění.

JIŘÍ ZAJÍC - EDY A KOL.

A tak se nám tahle kniha vůbec nepsala snadno – bylo přitom potřeba skloubit
neskloubitelné. Napsat knížku, která je zároveň jasná, stručná a krátká a zároveň
by měla přinést všechny potřebné znalosti, aby je vůdce nemusel dohledávat jinde. Knížku, která bude přehledná a jednoznačná a přitom přinese inspiraci pro
program i přemýšlení na nějaký ten pátek let budoucích. Zázrak se nestal – nakonec je to kompromis. Proto nezoufej, když vše hned nepochopíš a nevyužiješ. Je to běh na dlouhou trať. A neraduj se předčasně, když ti už bude vše jasné
a vše zvládnete. Ledacos je ve skutečnosti složitější, než jak to zde píšeme.

Publikace je určena všem, kteří chtějí novou skautskou stezku používat v oddíle.

Kdo jsem

Tiskové a distribuční centrum

Hříbek, Káča & Me2d

Kdo jsem
Kdo jsem je jednou z šesti oblastí, do kterých je Nový skautský program pro
děti ve stezkách a dalších výchovných nástrojích rozdělen. Tato knížka je další
ze série metodických příruček, které sledují stejné dělení a přinesou náměty
a rady pro tvorbu oddílového programu a plnění jednotlivých bodů skautské

Tiskové a distribuční centrum

stezky.
Metodika
ke skautské stezce

Tiskové a distribuční centrum

Každý vedoucí si zde může najít, co potřebuje – trochu teorie (protože se znalostí obecných principů si můžeš programy vytvářet a přizpůsobovat s menším rizikem neúspěchu) i náměty na konkrétní a vyzkoušené programy (protože je škoda nevyužít zkušenosti druhých). „Praktici“ možná rovnou skočí na
kapitoly, kde jsou ke každé aktivitě stezky z oblasti Kdo jsem konkrétní metodické a programové rady. Ti, kteří budou chtít pořádně porozumět tomu, co
to vlastně dělají, jistě dříve nebo později nalistují kapitoly předchozí, kde se
zamýšlíme nad tím, jaký je vztah mezi celkovou výchovou v oddílu a stezkou,
jaký je „skautský“ pohled na svět i co z toho pro nás vyplývá a konečně jak je
v nové stezce řešena problematika rozvoje duchovního života.

Tiskové a distribuční centrum

Metodika ke skautské stezce

Metodika ke skautské stezce

