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    dětí v oddílech

Annual report
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Skauting nezná hranice
Skauting má zlepšovat svět skrze jednotlivé lidi, jimž pomáhá vstoupit
na cestu dobrovolného zájmu o dění okolo sebe, zájmu o vlastní rozvoj
i rozvoj nejbližších lidí.

Poslání: proč je tu Junák?
Posláním Junáka – svazu skautů a skautek

Junák – svaz skautů a skautek ČR je dob-

ČR je podporovat rozvoj osobnosti mladých

rovolné, nezávislé a nepolitické občanské

lidí, jejich duchovních, mravních, intelek-

sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.

tuálních, sociálních a tělesných schopnos-

sdružující své členy a členky bez rozdílu

tí, tak aby byli po celý život připraveni plnit

národnosti, náboženského vyznání, politic-

povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti,

kého přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

přírodě a skutečnosti, která nás přesahuje,
i celému lidskému společenství v souladu

Junák je členem světových organizací skau-

s principy a metodami, jak je stanovili za-

tek (WAGGGS) a skautů (WOSM) a hlásí se

kladatel skautského hnutí lord R. Baden-

k jejich poslání, principům a metodám. Ju-

-Powell a zakladatel českého skautingu,

nák je rovněž členem organizace dospělých

prof. A. B. Svojsík.

skautů (ISGF).

á Junák
V současnosti m
45 589 členů
h.

ve 2 121 oddílec

Nabídka pro každého
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Milí čtenáři,

A co nabízí Junák dospělým? Dospělým nabízí smysluplné zapo-

Junák za sebou má další, již jedna-

jení a širokou možnost učit se novým věcem. Každý si může najít

dvacátý rok nepřetržité činnosti.

to „své“, co ho baví, rozvíjí a naplňuje. Jak jinak si vysvětlit, že v Ju-

Jsme rádi, že se s vámi můžeme

náku dobrovolně pracují tisíce dospělých? Činovníci v Junáku nepracují

podělit o radostnou skutečnost, že

za peníze a odměna tak nabývá mnoha různých podob – ať už je to pozi-

jsme se opět rozrostli a výsledky le-

tivní zpětná vazba od dětí či rodičů, získané zkušenosti, nebo dobrý pocit

tošní registrace tak potvrdily trend

z práce pro společnost.

posledních let. V roce blížícího se

Letošní rok je Evropským rokem dobrovolnictví, a proto se i my prostřednic-

100. výročí českého skautingu je to

tvím výroční zprávy, kterou držíte v rukou, ohlížíme za činností našich dob-

pro nás jeden ze signálů, že skauting

rovolníků v Junáku – od náctiletých rádců, kteří vedou družiny a pomáhají

má stále co nabídnout lidem různého

s vedením oddílů, až po dospělé, kteří se věnují přímé práci s dětmi či se podí-

věku a různých životních zkušeností.

lejí na zajištění chodu skautských středisek. Dohromady je to zhruba 11 tisíc

V uplynulém roce jsme uzavřeli další etapu práce a po skautech a skaut-

dobrovolníků, z nichž 6 939 je aktivními činovníky Junáka a další se podílejí

kách jsme nabídli nový program také nejmladším členům Junáka, vlčatům

na správě základen, přípravě táborů nebo shánějí zdroje pro činnost oddílů

a světluškám. Dospívajícím mladým lidem kromě programu, který pro ně

a věnují tak větší či menší část svého volného času naplňování poslání Junáka

připravujeme, poskytuje Junák spoustu příležitostí. Mohou si vybrat z řady

– výchově mladých lidí a vylepšování společnosti. To není málo.

vzdělávacích kurzů, vyrazit na zkušenou do zahraničí, pomáhat u oddílů,

Když se zamyslím, kolik lidí se podílí na této společné práci, pociťuji nad

podílet se na organizaci velkých akcí nebo vyrazit na expedici. A při tom

tím radost i jistou hrdost. Rád bych jim znovu na tomto místě poděkoval

všem prožít nevšední zážitky v partě vrstevníků a zároveň si vyzkoušet růz-

za práci, kterou odvedli, odvádějí nebo i v budoucnu odvedou. Právě díky

né role, naučit se přebírat odpovědnost za sebe i své okolí a získávat tak

nim byl rok 2010 pro skauty dalším úspěšným rokem. Moc si přeji, aby jim

zkušenosti do dalšího života.

jejich nadšení a energie k práci vydržela i do let příštích.
Ing. Josef Výprachtický, starosta Junáka

Probíhaly práce na projektu
„Hodnocení kvality“, který má
v dlouhodobém horizontu za cíl
zvyšovat kvalitu skautské činnosti, a to
na úrovni oddílů i vyšších jednotek.

1 159 080
odpracovaných
dobrovolnických
hodin

V řadě jednotek se uskutečnily sněmy.
Znamená to mimo jiné, že se volili
statutární zástupci jednotek.
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Jak vypadal rok 2010
Leden

Květen

V novém zahájili svou činnost skauti z Kopřivnice. Jejich nový domov –

Junák získal podporu z operačního programu Životní prostředí na rekon-

skautské centrum Vanaivan bylo postaveno převážně z prostředků získa-

strukci budovy Kaprálova mlýna. Do roku 2012 zde vznikne mezinárodní

ných v rámci regionálního operačního programu Moravskoslezsko.

středisko ekologické výchovy.

Únor

Červen

Skautky po celém světě oslavily 22. února Den zamyšlení.

Síly spojily stovky dobrovolníků z řad starších skautů a skautek v rámci
akce KAPKA. Jejím cílem bylo upozornit veřejnost na problémy lidí posti-

Březen

žených nemocemi krvetvorby.

Na začátku března Junák získal akreditaci vysílající organizace Evropské
dobrovolné služby. Členové Junáka tak mají možnost vyrazit na dobrovol-

Červenec

nou stáž v mnoha zemích Evropy v délce 2–12 měsíců.

Proběhlo 1 022 skautských táborů, kterých se zúčastnilo celkem 23 616
dětí.

Uskutečnilo se víkendové setkání, kterého se zúčastnili vedoucí oddílů
nejstarších skautů a skautek. Probíhal zde sběr podnětů pro tvorbu nové-

Srpen

ho programu pro tuto věkovou kategorii (obvykle 15–26 let).

V maďarské Budapešti proběhlo středoevropské skautské Jamboree. Zúčastnilo se ho 180 českých skautů a skautek a dále také zástupci Polska,

Duben
Začaly práce na společném projektu České rady dětí a mládeže a Junáka
Finanční gramotnost v neformálním vzdělávání.

Slovenska, Maďarska, ale třeba i Tchai-wanu nebo Nizozemska.
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Září
Do projektu „Září – měsíc skautských náborů“ se zapojilo nejmé-

Skauting: výchova k charakteru

ně 150 pořadatelských týmů. Na mnoha místech po celé republice se uskutečnily propagační a náborové akce.

Skautský program je barevný. Pro každý věkový stupeň je přitažlivá trochu jiná
náplň. Oddíly nejsou stejné. Pracují v různých podmínkách, ve městech i na ves-

Proběhlo celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek.

nicích – chlapecké, dívčí i smíšené. V každém jsou jiné děti, jiní vedoucí, scházejí
se v různých klubovnách. Každý oddíl je jiný, každý jedinečný. Co všechny oddíly

Říjen

spojuje, je skautská myšlenka a vědomí, že jejich činnost má své cíle. Ač různými

V sedmém ročníku sbírky „Postavme školu v Africe“ se podařilo

cestami, všechny oddíly směřují k témuž a vedou i děti:

vybrat 1 309 755 Kč.

> k volbě a respektování vlastních životních hodnot,
> k charakteru a morálním kvalitám,

Listopad

> k zájmu o okolí,

Proběhl metodický seminář pro vedoucí, kteří mají ve svých od-

> k respektu, toleranci,

dílech děti se specifickými potřebami. Na semináři byla před-

> k aktivnímu přístupu k životu.

stavena příručka „Z nevýhody výhoda“, která pomocí praktických

Jedná se o základní hodnoty, o které skauting usiluje. Mladí lidé si je odnášejí

návodů ukazuje, jak s takovými dětmi ve skautském oddíle
pracovat.

Prosinec
Na Mikulášském víkendu se sešlo několik set mladých
lidí. Víkend na téma „Fenomény dnešní doby a my“ nabídl vyhlášení soutěže skautské tvořivosti, taneční večer i seminář, v rámci kterého účastníci mohli navštívit
přednášky např. Jiřiny Šiklové nebo Erika Taberyho.

do dospělosti a do dalšího života. Jsou vyjádřeny i ve skautském slibu.

dovedu nejlépe:
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Kdyby neexistovaly skautské
oddíly, byl by celý skauting
jen prázdnou skořápkou.

2 121 oddí lů
5 135 oddí lových
vedoucích

Právě oddíly celý skauting
naplňují a dávají mu tvar
a podobu.

áku
Mladí lidé v Jun
počet
Věk

Do 6 let
6 až 15 let

15 až 18 let
18 až 26 let

620

24 427
4 385
6 979

Skautské oddíly:
základ celé pyramidy
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Oddíl je základní jednotkou. Tvoří ji zpravidla 15–30 dětí a skupina vedoucích.
Oddíly se každý týden schází, pořádají jedno i vícedenní akce, v létě pak tábor.
Právě zde – v oddílech – se poslání převádí do praxe. Činnost oddílů směřuje
k rozvoji osobnosti dětí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních
i tělesných schopností. A to za pomoci skautského programu, party dobrých
kamarádů a s významným podílem osobního příkladu vedoucích oddílů.
S přibývajícím věkem děti přebírají část odpovědnosti za chod oddílu i za své mladší kamarády, na akcích si řadu věcí zajišťují samostatně a mohou si leccos vyzkoušet. Právě schopnosti
a dovednosti, které si děti odnášejí z dnešních skautských oddílů, jsou ty, na které kladou
firmy největší důraz při výběru svých zaměstnanců (týmová práce, přenos informací, řešení
problémů apod.).
Pro každou věkovou kategorii je určen jiný druh programu. Skauting vždy přináší něco nového!

2007*

2008*

2009*

2010*

Členové celkem

44 016

44 104

45 254

45 589

Z toho dětí (do 18 let)

28 601

28 610

29 303

29 432

Počet členů:

Data za uvedené roky jsou sbírána vždy k lednu následujícího roku.

*

Vedoucí oddílů
Vedení oddílu je jen jedna z mnoha dobrovolnických pozic, kterou může dospělý
ve skautingu zastávat. Práce u oddílů je pravděpodobně tou nejdůležitější a bezesporu nejodpovědnější v celém Junáku. Právě proto patří k těm pozicím, která
od dobrovolníků vyžaduje náležitou kvalifikaci.

Jaká je role vedoucího?
Vedoucí oddílu je člověk zodpovědný za to, že oddíl pracuje a plní své výchovné
úkoly. Neznamená to, že musí dělat všechnu práci sám, má kolem sebe skupinu
dalších vedoucích, taktéž s odpovídající kvalifikací. Co je pro správný chod oddílu
potřeba zajistit?

> Aby jeho členové byli spokojení a skautování je bavilo,
> aby byl skauting pro děti užitečný, něco je naučil,
> aby na každé akci (schůzka, výprava) byl zajímavý a přínosný program,
> aby měl oddíl odpovídající zázemí (finance, klubovna, materiál),
> aby měl oddíl v pořádku nezbytnou administrativu,
> aby oddíl dobře komunikoval s rodiči a včas je informoval,
> aby měl oddíl stanovenou vizi i dlouhodobé cíle
a aby se děly kroky k jejich dosažení.
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Když procházím svoje deníky i neza-

psané vzpomínky, říkám si, že jsem

toho zažil o mnoho víc, než většina

mých vrstevníků, nemluvě o tom, co vše

mi skautování může nabídnout a nabízí

teď. Cítím potřebu nějak předat dál,

co jsem dostal. Mimo to vidím ve vede-

ní oddílu unikátní možnost naučit se

velké hromadě věcí, od práce s dětmi,
vedení týmu, komunikace s rodiči,

strategického plánování... Času, který

oddílu věnuji, rozhodně nelituji.

Michal Malík, vedoucí oddílu
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Oddílové akce
Krom pravidelných schůzek oddíly pořádají řadu víkendových výletů a výprav. Jednodenních,
celovíkendových i delších. Dávají dětem prostor pro rozvinutí řady schopností a dovedností,
učí je pracovat ve skupině kamarádů. Vedoucí zde mají šanci děti lépe poznat a program jim
přizpůsobit na míru.
Vrcholem celoroční činnosti jsou bezesporu tábory. Některé oddíly dávají přednost táborům v podsadových stanech, jiné v indiánských tee-pee. Starší děti vyrážejí na putovní tábory nebo
se plaví po vlnách řek.
Všechny tábory mají jedno společné – jsou přínosné pro děti
i vedoucí. Vedoucí získají zkušenosti, děti mají možnost vyzkoušet si, co v nich je. Všichni se na několik týdnů stávají součástí společenství kamarádů, kde se mimo jiné učí
samostatnosti a odpovědnosti. I na nich totiž
záleží, jestli se tábor povede. Když nepomůžou
s přípravou večerního ohně, kdo jiný to udělá?

pořádal
V roce 2010 Junák
borů, kterých se
na 1 022 letních tá
dětí. O děti
0
0
0
3
2
s
ře
p
ilo
tn
zúčas
0 dospělých
se staralo na 5 00
i dohromady
dobrovolníků. Všichn
li 427 473 dní.
na táborech strávi

Motivace

Příležitost
k setkávání

Mikulášský víkend 2010 byl pro mě už
třetí, který jsem šéfovala. Když jsem
na přelomu roku zvažovala další ročník, přemýšlela jsem, jestli najdu dost
času a energie. Opět u mě ale převládla
chuť se do příprav zase pustit. Je pro
mě jednoduše velká radost připravovat
něco pro ostatní, navíc něco, o čem
vím, že má smysl. Každý rok se při
přípravách něco nového naučím a baví
mě práce s lidmi. Tak nějak mi už Mikulášský víkend, svojí myšlenkou i lidmi,
přirostl k srdci.
Anežka Novotná,
šéfka Mikulášského víkendu

Velké akce
Kromě oddílových výprav a táborů se mohou členové Junáka vydat i na větší akce krajského
i celorepublikového charakteru. Nejenže se na nich naučí spoustě nových věcí a posunou
si svoje obzory zase o něco dál, ale také se seznámí s novými lidmi kolikrát až z druhé strany
republiky. V roce 2010 se konal například Závod vlčat a světlušek, vodácká plavba Napříč Prahou
nebo Mikulášský víkend, velké setkání všech skautů starších patnácti let.
Závod vlčat a světlušek
Závod vlčat a světlušek, který prověřuje schopnosti a znalosti dětí do dvanácti let, dostal v roce 2010 novou podobu. Disciplíny se víc zaměřily na dovednosti
využitelné v praktickém životě a celý závod dostal symbolický rámec. Celkem 4 198 dětí poměřilo své síly v 64 základních regionálních kolech, ze kterých mohly
postoupit do jednoho ze 14 krajských kol. Odtud už byl jen krůček do celostátního kola v Děčíně, kam o vítězství přijelo zabojovat zhruba 180 holek a kluků.

Napříč Prahou – přes tři jezy
Závod Napříč Prahou – přes tři jezy je vodáckou událostí s mnohaletou historií. Účastníci
startují na Císařské louce a na trati dlouhé 6,5 říčních kilometrů překonávají tři pražské
jezy. Ty se pro veřejnost otevírají jen jednou ročně, a to právě při konání tohoto závodu.
V roce 2010 se závodu zúčastnilo 87 posádek od malých vlčat a světlušek až po dospělé.

Mikulášský víkend
Mikulášský víkend je tradiční setkání skautů z celé republiky. Jeho cílem je pomocí
série akcí podnítit v mladých skautech ve věku 15 až 25 let zájem o svět kolem sebe,
kulturu a tvořivost.
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Mezinárodní rozměr
Další možností, jak obohatit činnost oddílů, je vydat se do zahraničí. Skauting je
rozšířen po celém světě. Kromě šesti států, kde vládnou nedemokratické režimy,
existují skautské oddíly úplně všude. Skautů je na světě přes 40 milionů, což ze
skautingu dělá největší mezinárodní hnutí pro děti a mládež.

Stát uprostřed náměstí skautského městečka ve stínu desítek vlajek.
Cítit mráz v zádech, když burácí
tisíce hlasů. Pozorovat odlišné
kultury a zvyky.
Být členem International Servis
Teamu (IST) je nezpochybnitelná
zkušenost do životopisu: komu-

Skauting je pro všechny lidi bez rozdílu kultury, náboženského vyznání, politického přesvědčení nebo

nikace v mnoha jazycích, řešení

rasy. Skauti a skautky po celém světě vyznávají tytéž hodnoty a učí se respektu a toleranci k jiným li-

stresových situací, když se zrovna

dem, ať už pocházejí z Evropy, Asie, Ameriky, Austrálie, nebo Afriky.

něco nedaří, vedení a organizová-

Každým rokem se pořádají různá mezinárodní setkání. Skauti tak mají možnost poznávat cizí kultury

ní obrovského množství lidí tady

a hledat nové přátele. Skauting učí respektovat odlišnosti a bořit předsudky.

a teď, velká zodpovědnost. Navrch
zábava, uspokojivý pocit, že díky

ConCordia 2010
180 českých skautů vyrazilo na Středoevropské jamboree v Maďarsku
s názvem ConCordia 2010. Na dvanáctidenním setkání v samém srdci
země – Budapešti se sešlo na 1 100 účastníků hlavně z Visegradské čtyřky, ale nechyběli ani skauti z Nizozemska či Tchai-wanu.

Evropská dobrovolná služba
V roce 2010 získal Junák akreditaci vysílající organizace v projektu Evropské dobrovolné služby. Členové Junáka teď mají možnost vyrazit na dobrovolnou stáž do řady jiných Evropských zemí v délce 2–12 měsíců. Mohou
získat cennou zkušenost ze světa, zvládnout nový jazyk i získat nové přátele.

nám se to všechno povedlo, k tomu
jako bonus plno nových známých ze
všech koutů světa. To je to, proč
jezdíme...
Tomáš Záruba,
člen IST na zahraniční akci
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Vzdělávání
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Vzdělávání v Junáku má obrovský význam

Instruktorování je možnost, jak zažít
kurzovou atmosféru zase jinak, než
jak ji vidí účastníci. Je to mé svobodné
rozhodnutí, jak strávit kus prázdnin,
vycházející z přesvědčení, že se nejen
něco sama naučím, ale pomůžu tak
i druhým, aby jejich práce byla lepší,
zajímavější a efektivnější. Za těch
několik dní, kdy kurz probíhá, toho
o sobě často zjistíte víc než za celý
pracovní rok a jako bonus si domů
odvážíte pocit, že jste alespoň
o něco málo obohatili druhé i sebe.

hned ve dvou rovinách. Zaprvé je jedním
z klíčových nástrojů, jak zachovat vysoký
standard a kvalitu činnosti oddílů. Každý
vůdce oddílu musí projít vůdcovským kurzem
v rozsahu několika víkendů. Kurz je zakončen vůdcovskou zkouškou, která ověřuje kompetence z oblasti psychologie, metodiky, řízení týmu, práva a dalších oborů.
Posuzují se i osobnostní předpoklady a podmínkou přiznání kvalifikace je navíc ještě absolvování zdravotnického kurzu v rozsahu 40 hodin. Teprve splnění vůdcovské zkoušky
opravňuje k samostatnému vedení dětského oddílu. Nižším kvalifikačním stupněm je
čekatelská zkouška, kterou by měl mít každý, kdo u oddílu pomáhá.

Zadruhé vnímáme vzdělávání jako jednu ze služeb, kterou nabízíme našim dobrovolníkům. Krom vůdcovských a čekatelských kurzů probíhá celá řada zážitkových, motivačních
či tematických akcí. V roce 2010 proběhl

Petra Popelková,

například manažerský kurz, víkendový

instruktorka vůdcovského kurzu

seminář „Z nevýhody výhoda“, který měl
pomoci vedoucím, vedoucím rozhodnutým do oddílu integrovat hendikepované dítě, nebo Lanáč, který frekventantům
nabízí možnost naučit se vázat zajímavé
a bezpečné lanové překážky.

uspořádal
Za rok 2010 Junák
cí. Celkem
124 vzdělávacích ak
lávacích dní.
to dělá 21 914 vzdě
aci nově
Vůdcovskou kvalifik
olníků.
získalo 329 dobrov
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Výrok auditora
Řádná účetní závěrka sdružení Junák – svaz skautů
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Hospodaření

a skautek ČR sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2010
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 2010, 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.

Rozvaha (v tis. Kč)
aktiva
nehmotný majetek
hmotný majetek
majetkové podíly
dlouhodobé půjčky
zásoby
hotovost a ceniny
běžné účty
krátkodobý finanční majetek
pohledávky
ostatní aktiva

k 31. 12. 2008
0
48 988
100
3 550
167
300
8 133
2 836
4 389
337
68 799

k 31. 12. 2009
195
50 587
100
10 812
142
234
2 191
3 648
3 581
449
71 939

k 31. 12. 2010
49
52 608
100
9 031
144
284
1 798
7 212
4 930
1 418
77 573

pasiva
základní jmění
fondy organizace
oceňovací rozdíly z přecenění majetku
zisk běžného roku
závazky
ostatní pasiva

k 31. 12. 2008
63 049
4 003
236
638
544
328
68 799

k 31. 12. 2009
65 387
4 144
348
1 397
536
127
71 939

k 31. 12. 2010
68 747
5 301
412
237
729
2 147
77 573

Při provádění prověrky jsem postupoval tak, abych získal
přiměřenou jistotu, že ověřovaná účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti a 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, jmění a finanční situace občanského sdružení Junák
– svaz skautů a skautek ČR k 31. 12. 2010, a proto je výrok

Poznámka: Dlouhodobé půjčky jsou poskytnuty organizačním jednotkám Junáka v souvislosti
bez výhrad.

s uskutečněním projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Část z nich tvoří
ing. Jan Zeman, auditor

osvědčení č. 1765 o zápisu do Seznamu auditorů KA ČR

půjčka vlastní obchodní společnosti JUN, s. r. o.

Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
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Náklady na provoz kanceláře,
orgánů a činovníků ústředí (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

rok 2008
6 766
85
640
229
273
1 539
36 435
45 968

rok 2009
7 436
106
437
25
144
2 015
38 425
48 588

rok 2010
9 176
130
458
27
161
1 575
34 436
45 963

náklady
provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí
akce a projekty pod ústředím

10 366
2 460

9 295
2 978

10 858
3 177

zahraniční členské příspěvky
poskytnuté příspěvky
příspěvky na skautské časopisy
příspěvky na vydání skautských publikací
dotace pro nižší organizační jednotky
náklady celkem

847
263
2 163
170
29 060
45 329

903
130
3 313
62
30 511
47 191

916
128
3 892
0
26 754
45 726

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 2008

rok 2009

rok 2010

203
270
27
289
284
288
3 064
885
249
4 162
30
39
26
440
110
10 366

153
263
27
268
241
208
2 960
943
230
3 780
37
102
25
0
60
9 295

120
228
6
267
296
199
2 991
568
139
4 640
33
255
46
960
111
10 858

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

zisk běžného roku

638

1 397

237

Rozdělení dotací
8%	
  
8%	
  

zvláštní aktivity pro děti a zahraniční spolupráce

7%	
  

Použi&  dotací  

11%	
  

opravy azvláštní	
  
údržba
kluboven a základen
ak2vity	
  pro	
  dě2	
  a	
  zahraniční	
  spolupráce	
  
opravy	
  a	
  údržba	
  kluboven	
  a	
  základen	
  

projektyprojekty	
  
a aktivity
ústředí
a	
  ak2vity	
  ústředí	
  
19%	
  

47%	
  

činnost	
  nižších	
  jednotek	
  

činnost nižších
jednotek
vzdělávání	
  vedoucích	
  
inves2ční	
  projekty	
  
vzdělávání
vedoucích

investiční projekty

provozní náklady kanceláře,
orgánů a činovníků ústředí

náklady na činnost nižších jednotek
opravy kluboven a základen
celostátní akce
projekty zaměřené na neorg. mládež
vzdělávání vedoucích
mezinárodní aktivity
investiční projekty
podpora Evropského roku dobrovolníka
celkem dotace ze státního rozpočtu

Náklady
projektu

Dotace

6 740

6 633

86 175
5 468
756
1 644
5 101
2 267
3 514

16 131
3 885
214
709
2 558
620
2 846

1 257
112 923

840
34 436

Proč kandidovat na skautskou
funkci? Reklamní slogan by
mohl znít, že je to pokračování
dobrodružství jménem skauting.

Každá ruka
se počítá

Tak, jako jsou děti ve skautském
oddíle, protože je to baví, mají
tam kamarády a přínosem pro
ně je jejich všestranný rozvoj
a uspokojení z kvalitního naplnění
volného času, pro dospělé, pokud
se rozhodnou zůstat členy Junáka
a stát se činovníky, by měly být
důvody úplně stejné.
Marka Řezáčová, místonáčelní
Junáka 2005-2011

Složení ústředních orgánů
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Náčelnictvo Junáka

Zástupci krajů v Náčelnictvu Junáka

Zdeněk Prančl – náčelník chlapeckého kmene

David Yilma – Pražský kraj A. B. S.

Michala K. Rocmanová, ak. mal.– náčelní dívčího kmene

Jaroslav Šejnoha – Středočeský kraj – do února 2010

Jaroslav Pulkrábek – místonáčelník

Jaromír Kupr – Středočeský kraj – od února 2010

Bc. Markéta Řezáčová – místonáčelní

Ing. Zdeněk Urban – Jihočeský kraj

Ing. Petr Kachlík – člen Náčelnictva Junáka

Ing. Vladimíra Čapková-Pugnerová – Plzeňský kraj

Ing. Marek Baláš – člen Náčelnictva Junáka

Zdeněk Sedlák – Karlovarský kraj

Mgr. Bedřich Horný – člen Náčelnictva Junáka

MUDr. Iva Urbánková – Ústecký kraj

Bc. Michal Tarant – člen Náčelnictva Junáka

Bc. Kryštof Pilnáček – Liberecký kraj

Ing. Pavel Konečný – člen Náčelnictva Junáka

Mgr. Martin Sovák – Královéhradecký kraj

Mgr. Karla Hackelová – členka Náčelnictva Junáka

Mgr. Tomáš Vítek – Pardubický kraj

Mgr. Adéla Michková – členka Náčelnictva Junáka

Zdeněk Matějka – Kraj Vysočina

Jana Jirásková – členka Náčelnictva Junáka

Mgr. Pavel Blažík – Jihomoravský kraj T. G. M. – do června 2010

Markéta Voříšková Havlová – členka Náčelnictva Junáka

Ing. Martin Kyselák – Jihomoravský kraj T. G. M. – od června 2010

Mgr. Vladimír Cvrček – hlavní kapitán vodních skautů

Karel Berka – Olomoucký kraj
Bc. Aleš Jaroš – Zlínský kraj

Vladimír Köhler – náčelník kmene dospělých – do listopadu 2010
Ing. Vladimír Stránský – náčelník kmene dospělých – od listopadu 2010
Hana Kaprálková – místonáčelní kmene dospělých

Mgr. Jaroslav Šlehofer – Moravskoslezský kraj
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Výkonná rada Junáka

Zaměstnanci Kanceláře ústředí Junáka

Ing. Josef Výprachtický – starosta

Ing. Josef Výprachtický – starosta Junáka

JUDr. Jiří Navrátil – první místostarosta

Bořek Slunéčko – místostarosta

Bořek Slunéčko – druhý místostarosta

**Bc. Marie Klímová – ekonomka

Mgr. Veronika Horová – zahraniční zpravodajka (WAGGGS)

Ing. Pavlína Kršková – zástupkyně vedoucího KÚJ – do září 2010

Mgr. Petr Vaněk – zahraniční zpravodaj (WOSM)

*Ludmila Hobzová, DiS. – zástupkyně vedoucího KÚJ – od října 2010

Barbora Tichavová, DiS. – zpravodajka pro vzdělávání

Michaela Škaloudová, DiS. – asistentka KÚJ

Mgr. Věra Ondřichová – zpravodajka pro komunikaci

Jana Hořáková, Dis. – pokladní

Ing. Ladislav Pelcl – organizační zpravodaj

Ing. Bc. Kateřina Hrdličková – koordinátorka dotací a pojištění – od listopadu 2010

Ing. Ondřej Kupka – zpravodaj pro program

*Mgr. Věra Ondřichová – zpravodajka VRJ pro komunikaci
*Barbora Tichavová, Dis. – zpravodajka VRJ pro vzdělávání

Ústřední revizní komise Junáka

Ing. Ladislav Pelcl – organizační zpravodaj a strategické priority – Personalistika

Mgr. Zuzana Ronková – předsedkyně

*Mgr. František Šereda – asistent Nového programu

Ing. Jiří Vocásek – místopředseda

*Lenka Šablová – asistentka starosty a ústředních orgánů

Ing. Jaroslav Polách – člen

*Mgr. Petr Macek – asistent zahraničních zpravodajů

Lenka Löffelmannová – členka

*Jan Mesl – asistent organizačního zpravodaje
*Klára Kubeczková, DiS. – asistentka pro vzdělávání – do srpna 2010

Rozhodčí a smírčí rada Junáka

*Bc. Eliška Hanzlová – asistentka pro vzdělávání – od srpna 2010

Mgr. Petr Mikeš – předseda

*Jan Podzimek – správce techniky – do listopadu 2010

RNDr. Tomáš Řehák – místopředseda

*Bc. Daniel Šobáň – koordinátor nového programu pro rovery

Ing. Jan Stejskal, Ph.D. - člen

*Bc. Miloš Říha – strategické priority – Identita

Mgr. Adam Borgula – člen

*Marek Baxa – strategické priority – Identita – projekt Skautské století – od listopadu 2010

Mgr. Petr Pavlok – člen

Bc. Veronika Strnadová – strategické priority – Personalistika – od října 2010
Katarina Stefanović – stážistka Evropské dobrovolné služby – od října 2010
*Částečné úvazky ** Od října plný úvazek
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří nám nabídli v minulém roce pomocnou ruku. Peněžní podpora,
dobrovolnická pomoc či rada nám umožňují pracovat lépe ve prospěch dětí a mladých lidí.
> Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
> Partnerships for Development and Growth Fund (World Organization of the Scout Movement)
> Člověk v tísni
> Nadace Vodafone
> Grafické studio Gao
> Český rozhlas
> Post Bellum
> Ústav pro studium totalitních režimů
> Národní institut dětí a mládeže
> České dráhy

Annual Report - English Summary
Junák – Association of Scouts and Guides of the Czech Republic is, with its more than 45,000

In the year 2010 several big events took place.

members, the largest civic association for children and youth in the Czech Republic. At the

Cubs and Brownies competition

same time it is a member of the World Organisation of the Scout Movement (WOSM) and of

Altogether 4198 children tested their skills in 64 basic rounds,

the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). It operates in accordance with

from which they could proceed to the national round. The com-

their missions, principles and methods. It is also a member of the organisation of adult Scouts

petition takes place every two years and gives the children an op-

and Guides called the International Scout and Guide Fellowship (ISGF). It is one of the founders

portunity to make use of what they learned in their patrols.

of the Czech Council of Children and Youth (CRDM). The Czech Scout movement was founded

Across Prague – Over Three Weirs

in 1911 and its centenary will be celebrated in the year 2011/2012.

A race over three Prague weirs is a great Sea Scout event. The

The mission of Junák is to encourage the development of children’s and young people’s person-

weirs open for public once a year, for this very occasion. 87 crews

alities, their spiritual, moral, intellectual, social and physical skills, so that they are prepared for

took part in the race in 2010.

their whole life to be responsible towards themselves, to others, their country, nature and the

St. Nicholas weekend

whole human society in harmony with the principles established by the founders of the Scout

St. Nicholas weekend is a traditional meeting of Scouts and

movement.

Guides from the whole country, which takes place at the first

In the year 2010 Junák continued in creating its new educational programme. The progressive

December weekend. Its goal is to make Scouts and Guides at the

schemes for Cubs and Brownies were finished and the new programme for Rovers and Rang-

age of 15 to 25 become interested in the world around them, in

ers is being developed. A quality assessment project has been launched. It should provide all

culture and in creative activities.

organization units with a set of criteria which they can use to evaluate their own activities and

Charity events

which lead to maintaining and improving the quality of Scouting activities.

In the year 2010 Junák organized a charity collection called „Let’s

In the year 2010 Junák had 45,589 registered members, which represents an increase by 335

build a school in Africa“ and a collection „Kapka“ that helps leu-

members. The member base has thus been growing for three subsequent years. 1,022 summer

kaemia patients. Junák also organized a traditional distribution

camps and 124 training events were organized in 2010.

of the Bethlehem light into all corners of the Czech Republic.
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