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Junák – český skaut, z. s.
[ dříve Junák – svaz skautů a skautek ČR ]

2014
od 1. dubna
máme nový
název!

Skauti a skautky změnili název! Nový název byl schválen
na Valném sněmu Junáka v dubnu 2014, a Junák se tak
po sto letech vrátil k názvu, který používal v době svého
založení. Nyní se jmenujeme Junák – český skaut, z. s.

Slovo starosty
Těší mě, že se skautingu nadále daří. Oslovuje každým rokem více a více dívek a chlapců,
v uplynulém roce jich přibylo nejvíce za posledních 25 let. Přicházejí za partou kamarádů,
dobrodružstvím v přírodě, novými zážitky, cestami do zahraničí, tábory na louce u lesa,
pozitivní atmosférou.
Rok 2014 nám přinesl nemálo významných událostí. Březnový Valný sněm přijal nové
stanovy, změnil název organizace a spustil strategii rozvoje skautingu do dalších let.
V inspirativním prostředí litomyšlského zámku o budoucnosti diskutovalo na pět stovek
skautských dobrovolníků z celé země. Těch, kteří se starají o tábory a oddílové schůzky
a občas, jako v tomto případě, přijímají rozhodnutí jménem největší výchovné organizace
pro mladé lidi v zemi. Valný sněm je školou demokracie a hodnot, které skauting zastává
ve společnosti.
Událo se toho ale v uplynulém roce mnohem více. V srpnu jsme na velkém táboře v severních
Čechách hostili tisícovku skautek a skautů nejen z Evropy. Přibyly další oddíly benjamínků,
jak říkáme skautským předškolákům. Uspořádali jsme tisícovku letních táborů a desítky
vzdělávacích kurzů pro vedoucí. A mnoho dalšího.
Jsem rád, že se nám daří vzbuzovat nadšení pro skauting v dalších generacích dívek
a chlapců. A děkuji institucím, společnostem a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří
nám pomáhají v našem úsilí dělat svět o trochu lepším.
Ing. Josef Výprachtický
starosta Junáka

Skauti a skautky
=
v České republice
celkem 53 028

do 10 let

15 551 dětí

11–15 let

15 684 dětí

16–24 let

9 475 dospívajících

25 let +

12 318 dospělých

POSLÁNÍM SKAUTINGU JE
VEDENÍ K AKTIVNÍMU
A ODPOVĚDNÉMU ŽIVOTU

Východiskem skautingu je přesvědčení,
že svět můžeme zanechat lepší, než
jsme jej poznali. Záleží na každém,
co pro to udělá. Skauting se snaží
zlepšovat svět skrze děti a mladé lidi.
Cílem je vychovat dospělé, kteří mají
pevné hodnotové zakotvení, znají své
místo ve společnosti, dokážou najít
uplatnění, které je bude naplňovat,
a budou aktivně vstupovat
do společenského dění.

Život podle skautských zákonů není
ničím jiným než důrazem na hodnoty,
které si často představujeme jako
základ zdravé a vyspělé společnosti.
Vede skauty a skautky například
k tomu, aby byli pravdomluvní,
prospěšní společnosti, ale také
sebevědomí a optimističtí.

„Strávil jsem léta v oddílech
inspirovaných skautingem,
jako dítě, jako teenager i jako
jeden z vedoucích, a spolu
s hodnotami, které mi dali rodiče,
to bylo to nejdůležitější, co mne
potkalo. Naučil jsem se pracovat
s ostatními a pro ostatní, bojovat
o vítězství i uznávat porážky, nést
odpovědnost i se o ni rozdělit.
Poradit si skoro v každé situaci,
plánovat i improvizovat, spoléhat
se na sebe, věřit si, nebát se.“

Šimon Pánek
ředitel společnosti Člověk v tísni

CO VE SKAUTU DĚLÁME?
Skautská činnost je unikátní. Vychovává, aniž by to holky a kluci postřehli. Učí praktickým dovednostem,
lásce k přírodě a lidem, nelhostejnosti a aktivitě. A funguje. Již více než 100 let.
Skauting, to je celoroční práce i zábava – schůzky oddílu každý týden, jednou i vícekrát za měsíc výprava, letní (a mnohdy i zimní) tábor. Právě
činnost po celý rok nám společně s kvalitním vzděláním vedoucích umožňuje udržovat vysoký standard. Vedoucí znají silné i slabší stránky dětí
a mohou je cíleně rozvíjet a posouvat. Stimulující je také samo skautské prostředí, kde se přirozeně potkávají mladší a starší a učí se od sebe
navzájem. Skauti a skautky tak poznávají nejen zákonitosti přírody, ale i fungování zdravého lidského společenství.

Metoděj Matys
skaut, 13 let

397		
540		
64		

táborů o délce do 14 dní
táborů o délce 15−21 dní
táborů o délce 22 a více dní

1 001		

táborů celkem

„Na skautování mám nejradši výpravy.
Můžu vyrazit na celej víkend ven
s lidma, který mám rád a s kterýma
si rozumím. Vždycky si něco novýho
vyzkouším a podívám se na místa,
kam bych se nedostal. Obzvlášť, když
bych seděl doma.“

• hostíme zahraniční semináře – Diversity Event
a Young Spokespersons Training
• rozvojový program Svět po skautech
• 1 001 letních táborů
• Středoevropské jamboree
• zahraniční expedice na Ukrajinu – Explorer Belt
• vodácký závod Napříč Prahou – přes tři jezy
• Mikulášský víkend – celostátní setkání pro dospívající
• ÚLŠ – setkání vzdělavatelů a sdílení zkušeností
• vydání knih Skautské vize a Skautský oddíl
• nový interní informační portál – Křižovatka
• vzdělávací portál Skautský e-learning
• činnost Skautského institutu
• celostátní sbírky – Postavme školu v Africe
či Společně proti leukémii

Skauting je společenství lidí různého
věku či názorů. Tato pestrost se odráží
v projektech, které pořádá. Jde o malé
akce pro oddíly, projekty pro stovky
účastníků či veřejnost, vzdělávací
kurzy pro vlastní členy či zahraniční
spolupráce.
V organizačních týmech pracují desítky
dobrovolníků a mladí lidé si osvojují
užitečné dovednosti pod dohledem
zkušenějších. Některé akce se opakují
již řadu let a díky systematickému
předávání zkušeností dosahují vysoké
kvality.

PROJEKTY
A UDÁLOSTI
ROKU 2014
Příměstské tábory

Valný sněm + Strategie 2022
Na konci března 2014 v Litomyšli zasedal Valný
sněm, nejvyšší orgán Junáka. Schází se jednou
za tři roky a je tvořen více než 500 zástupci
skautských jednotek. Rozhodovalo se mimo jiné
o změně názvu Junáka, o členství ve světových
skautských organizacích či o nových stanovách.
Delegáti a delegátky zvolili zástupce do řídicích
funkcí a vytyčili strategii směřování organizace,
cíle a jejich plnění do roku 2022.

V mnoha městech skauti pořádají tzv. příměstské
tábory, kde děti společnými aktivitami tráví den,
ale večer se vrací domů k rodičům. Tábory bývají
určeny převážně pro „neskauty“ – děti, které do
oddílu nechodí. Možnost alespoň trochu poznat
táborové činnosti tak mají každé léto tisíce dětí
po celé republice. Zájem o příměstské tábory
neustále roste.

Skautské závody
Každoročně se po celé republice konají skautské
závody pro skauty a skautky různého věku. Bývají
zasazeny do zajímavého příběhu, v jehož rámci
si v modelových situacích otestují nejen své
znalosti a dovednosti, ale i schopnost spolupráce
či improvizace. Díky stovkám hodin vedoucích
a dalších dobrovolníků si jejich jedinečnou
atmosféru užije více než 11 000 dětí. Celostátní
kolo závodu pro nejmenší děti proběhlo 26.–28. září
v Kutné Hoře.

12 VĚCÍ, KTERÝMI VÁS
SKAUTING ZAUJME

1

Rosteme
Počet členů Junáka posledních 8 let každoročně stoupá.
Letos vzrostl o 2 589 lidí. V současné době je členy
Junáka 53 028 skautů a skautek.

2

Máme vlastní tísňovou linku

3

Jako servis svým členům provozuje Junák tísňovou
linku, skrze kterou je v případě potřeby schopen
poskytnout podporu či pomoc. Využít ji lze například
u vyplavení tábora při povodni, úrazu či řešení jiné
náročné situace.

Máme vlastní nakladatelství a časopisy
pro každou věkovou skupinu
V roce 2014 jsme vydali 15 knih či publikací a časopisy pravidelně
dostávalo více než 45 000 odběratelů.

4

Provozujeme vlastní obchod
Vybavení si naši členové mohou pořídit ve skautském obchodě, a to jak
v e-shopu, tak v kamenné prodejně. Více informací na www.junshop.cz.

5

Angažujeme se
Junák aktivně vstupuje do jednání se
státními orgány či institucemi. Z pozice
nejpočetnější výchovné organizace hájí
zájmy skautů i ostatních dětských skupin.

6

Reflektujeme kvalitu své práce
Junák má vlastní systém hodnocení kvality oddílové
činnosti, který mu pomáhá se neustále zlepšovat.

Díky efektivní spolupráci dobrovolníků a odborníků
jsou skauti schopni se kvalitou svých projektů vyrovnat
komerčním projektům s vyššími rozpočty.

12

Snažíme se předávat know-how
Dobrovolníci nastupující do nové funkce v oddíle či středisku
mají k dispozici informační balíčky, které jim pomáhají se
v nové funkci zorientovat.

11

Vytváříme vlastní online nástroje
Pro účinnou a snadno dostupnou správu administrativy
a komunikaci mezi jednotkami vyvinul Junák unikátní online
systém skautIS.

10

Máme zkušenosti s čerpáním
evropských dotacví

9

Na větší investice se snažíme využívat dostupné
evropské zdroje. Díky nim jsme zrekonstruovali již
několik základen.

Staráme se o své dobrovolníky

7

Naši dobrovolníci mohou využívat různé benefity, jejichž nabídku
se snažíme neustále rozšiřovat. Od kvalitních vzdělávací kurzů po
levné volání či energii.

Pomáháme pomáhat
Oddíly se zapojují do mnoha dobročinných
projektů, některé projekty vznikají z jejich
iniciativy. Přispívají hlavně vlastním časem
a aktivitou, často slouží jako pomyslný most
mezi potřebnými a těmi, kdo chtějí pomoct.

8

Jsme ve společnosti vidět
Junák vychovává angažované osobnosti, kterým není
společenské dění lhostejné. Skauti jsou partnery
v zajímavých občanských projektech v mnoha městech.

Přípravou programu pro děti
a péčí o zázemí oddílu člověk
získá také možnost poznat
a rozvíjet sebe sama. V oddíle
kromě vztahu k dětem nabyde
či prohloubí mnoho užitečných
návyků – třeba schopnost
týmové spolupráce, praxi
v organizaci vlastního času
a plánování. V neposlední řadě
se stane součástí společenství
lidí s podobnými zájmy,
s nimiž prožije nespočet
nezapomenutelných momentů.

PILÍŘEM
SKAUTINGU JSOU
DOBROVOLNÍ
VEDOUCÍ ODDÍLŮ
Vedení oddílu je náročným posláním i radostí.
Motivací k přijetí odpovědnosti za oddíl bývá
především to, že člověk cítí potřebu předat dál,
co „dostal“ – co zažil a naučil se ve skautském
oddíle. Ale přibývá i vedoucích, kterým skautské
ideály učarovaly až v pozdějším věku.

Co dělá vedoucí oddílu?
1. Zajišťuje program oddílu, který děti baví, rozvíjí, učí novým
věcem a je bezpečný.
2. Spolupracuje s oddílovou radou a zástupci vedoucího,
s vedením střediska.
3. Stará se o zázemí oddílu – finance, administrativu, klubovnu.
4. Komunikuje s rodiči dětí, institucemi.
5. Připravuje tábor – zařizuje tábořiště, program, dopravu aj.
6. Snaží se o získání financí na činnost oddílu.
7. Dále se vzdělává.

SKAUTSKÝM VEDOUCÍM
POSKYTUJEME KVALITNÍ
VZDĚLÁNÍ
Možnosti skautského vzdělávání jsou široké a podporují vedoucí nejen
v klíčových momentech převzetí oddílu, ale nabízí jim i další možnosti
seberozvoje v průběhu jeho vedení. Propracovaný systém vzdělávání
nám pomáhá držet vysokou kvalitu skautských oddílů.
1. V oddílech předáváme zkušenosti přirozeně zapojováním mladších
členů do příprav programu či zajištění zázemí.
2. Sdílíme zkušenosti na celostátních akcích a kurzech, každý rok pořádáme
zhruba stovku vzdělávacích kurzů s účastí více než tří tisíc lidí.
3. Sledujeme a uplatňujeme moderní pedagogické trendy.
4. Vytváříme vlastní metodiky a příručky.
Aby mohl samostatně vést skautský oddíl, musí každý vedoucí složit tzv. vůdcovskou zkoušku.
Jde o státem akreditovanou kvalifikaci, která ověřuje kompetence z oblasti psychologie,
bezpečnosti, řízení týmu, práva, pedagogiky a dalších oborů. Podmínkou přiznání kvalifikace
je navíc absolvování zdravotnického kurzu.

V roce 2014
- dospívající
a dospělí skauti
a skautky
strávili 21 993
vzdělávacích
osobodnů
na skautských
kurzech
- 328 z nich
získalo kvalifikaci
pro vedení
oddílu - přibližně
750 dalších se
zúčastnilo kurzů
pro začínající
vedoucí - loni se
konalo celkem
50 kurzů pro
oddílové vedoucí
- na skautských
kurzech jsme
měli 3 138
účastníků.

Dana Lukášová
vedoucí skautského střediska, Plzeň
„Při pořádání příměstských letních táborů pro veřejnost jsem
si ještě více uvědomila, kolik toho dětem – i po sto letech své
existence – skauting nabízí. Podpora zvídavosti, zdravý pohyb
v přírodě, přátelské a bezpečné prostředí, prostor chybovat
i vyjádřit nesouhlas. Uvědomila jsem si, že co vnímám jako
přirozené, je pro mnohé děti nové a překvapivé. A pokud dětem
a mladým lidem ze širokého okolí toto poznání nabízíme,
měníme svět k lepšímu víc, než si myslíme.“

Kateřina Tučková
spisovatelka, kurátorka
„Skauting pro mě znamená šťastné
dětství, navázání řady přátelství, vztahů,
které přetrvávají celý život. Naučila jsem
se tam hrát fair play a vštípila si principy,
které bych chtěla, aby jednou přijaly
i mé děti. Patří k nim tolerance, respekt
k lidem a úcta k přírodě. A hlavně jsem
si ve skautu užila spoustu legrace…“

benjamínci,
vlčata, světlušky
a žabičky

29,4 %

4–10 let / 29,4 % / 15 551 dětí
Jsou našimi nejmenšími.
Program je založen především
na hrách a poznávání světa
okolo sebe společně s kamarády.
Oddílová činnost jim přináší
velké zážitky – skautské aktivity
zažívají poprvé. U dětí ve věku
od 8 do 10 let podporujeme
praktické dovednosti formou
her, výletů i táboření.

SKAUTING JE
SPOLEČENSTVÍ,
KTERÉ MÁ CO
NABÍDNOUT LIDEM
KAŽDÉHO VĚKU
29,6 %

skauti a skautky
11–15 let / 29,6 % / 15 685 dětí

Děti ve věku od 11 do 14 let se podílejí na tvorbě programu –
učí se plánovat své činnosti a získávají sebedůvěru i zkušenosti
díky vlastním zážitkům. Zdolávají překážky,
radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.

23,1 %
dospělí skauti
25 a více let / 23,1 % / 12 317 dospělých

roveři a rangers

Dospělým nabízí skauting především
radost z dobrovolnictví. Skauting
znamená možnost strávit volný čas
smysluplnou prací pro druhé a zároveň
získat přátelský kolektiv, společenské
uznání nebo doplnit si kvalifikaci.

Starší holky a kluci si z velké míry určují program
sami. Možností je mnoho – poznat nové kamarády
na skautských akcích doma i v zahraničí, vyzkoušet
si rafting, slaňování, cestování s kamarády nebo se
zapojit do společensky prospěšných projektů.

16–24 let / 17,9 % / 9 475 mladých lidí

17,9 %

Junák je
společenství
postavené na
principech
diskuze
a spolupráce, což
se promítá i do
struktury řízení
organizace.
Demokracie
je podstatou
rozhodování
organizace.
To je také jedním
z důvodů,
proč byla vždy
zakazována
totalitními
režimy.

Náčelnictvo

Výkonná rada

Eva Měřínská - náčelní
Marek Baláš - náčelník
Vendula Bušková - místonáčelní
Michal Tarant - místonáčelní

Josef Výprachtický – starosta
Jiří Navrátil – 1. místostarosta
Bořek Slunéčko – místostarosta a ekonomický zpravodaj
Anežka Novotná – zahraniční zpravodajka
Barbora Tichavová – zpravodajka pro vzdělávání a oblast dospělých
Ondřej Peřina – organizační zpravodaj a zpravodaj pro ICT
Ondřej Kupka – zpravodaj pro program
Vít Koutenský – zpravodaj pro obchodní aktivity

Tomáš Bartoň
Vladimír Cvrček
Jan Dočekal
Roman Dvořák
Jakub Hájek
Kryštof Horn
Kateřina Jonášová
Hana Kaprálková
Stanislav Koptiš
Vít Masopust
Vojtěch Olbrecht
Michaela Olléová
Ladislav Pelcl
Zdeněk Petržela
Kryštof Pilnáček
Jakub Procházka
Ondřej Pytela
Michala K. Rocmanová
Vladimír Stránský
David Svoboda
Iva Urbánková
Jiří Vítek
Žaneta Vítů
Stanislav Vojíř
Martin Volf
Zora Záchová

Ústřední
revizní komise

Rozhodčí
a smírčí rada

Eliška Kaprasová – předsedkyně
Lenka Tymočová
Jiří Velinský
Radim Brož
Ondřej Bartoš

Petr Pavlok – předseda
Tomáš Řehák – místopředseda
Lucie Procházková
Jan Stejskal
Jiří Kubala

Kancelář
ústředí
zaměstnanci k 31. 12. 2014
*částečné úvazky
Hana Bejčková
Kateřina Musilová
Eva Novotná
Ondřej Peřina
Bořek Slunéčko

Michaela Škaloudová
Barbora Tichavová
Petr Vaněk
Petra Vlčková
Josef Výprachtický
* Petr Beránek
* Barbora Brtnová
* Jan Mesl
* Ludmila Hobzová
* Miloš Říha
* Lenka Šablová

JAK A KÝM JE JUNÁK ŘÍZEN?
Organizaci řídí Náčelnictvo, Výkonná rada,
Rozhodčí a smírčí rada a Ústřední revizní komise.

Náčelnictvo je představenstvem Junáka.
Náčelnictvo má zákonodárnou moc. Tvoří
řády, určuje strategická rozhodnutí
organizace a jmenuje starostu.

ními projekty a akcemi a podporuje svojí
činností rozvoj organizace.

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

Rozhodčí a smírčí rada plní roli soudu.
Dbá na to, aby orgány Junáka ve svých
rozhodnutích postupovaly v souladu
s právním řádem ČR a stanovami Junáka.
Řeší případné spory mezi členy nebo
jednotkami Junáka.

Výkonná rada je tým manažerů skautské
organizace, orgán výkonné moci podporující starostu Junáka. Jeden manažer má na
starost finance, další vzdělávání vedoucích, jiný inovace ve skautském programu.
Výkonná rada drží patronát nad celostát-

Ústřední revizní komise dohlíží na veškeré
hospodaření Junáka. Kontroluje, zda
je účetnictví v pořádku. Dbá na účelné
a hospodárné využívání dotací i dalších
prostředků tak, aby pomáhaly Junáku
plnit jeho poslání.

Junák je tvořen 2 093 oddíly.
Ty jsou seskupeny do 478 středisek
v 63 okresech a 14 krajích.

Rozvaha (v tis. Kč)
aktiva

rok 2012

nehmotný majetek
hmotný majetek

rok 2014

638

958

54,198

54,629

55,227

majetkové podíly
dlouhodobé půjčky

rok 2013

208
100

100

100

11,072

16,344

12,840

zásoby

114

89

73

hotovost a ceniny

205

311

232

běžné účty

4,517

3,626

6,281

krátkodobý finanční majetek

4,458

3,278

3,309

pohledávky

6,618

5,146

5,769

369

434

8,250

81,861

84,595

93,039

ostatní aktiva

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.

S PENĚZI I MAJETKEM
ZACHÁZÍME ŠETRNĚ
Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč)
výnosy
členské příspěvky
tržby
dary a granty
úroky
ostatní výnosy

rok 2012

rok 2013

10,120

11,263

rok 2014

90

167

71

1,374

1,607

1,138

9

25

20

133

93

548

12,411

výnosy z prodeje nemovitého majetku

3,247

výnosy z prodeje cenných papírů

2,060

výnosy akcí a projektů pod ústředím

3,006

1,639

3,324

dotace ze státního rozpočtu

34,267

33,840

36,090

celkem výnosy

54,306

49,903

53,604

1,269

náklady
provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí

11,502

11,078

13,081

akce a projekty pod ústředím

5,472

4,798

7,027

náklady na prodaný nemovitý majetek

3,007
989

zahraniční členské příspěvky

886

906

poskytnuté příspěvky

108

204

115

3,400

4,030

4,317

příspěvky na činnost Tiskového a distr. centra
náklady na prodej cenných papírů

1,991

1,203

dotace pro nižší organizační jednotky

26,833

26,214

27,264

náklady celkem

53,199

48,433

52,793

1,107

1,470

810

zisk běžného roku

pasiva
základní jmění

rok 2012

rok 2013

rok 2014

70,847

72,096

74,448

7,284

8,280

8,868

256

210

241

zisk běžného roku

1,107

1,470

810

závazky

1,228

1,461

1,518

ostatní pasiva

1,140

1,078

7,154

81,861

84,595

93,039

fondy organizace
oceňovací rozdíly z přecenění majetku

Náklady na provoz kanceláře
a činovníků ústředí (tis. Kč)

rok 2012

rok 2013

rok 2014

materiál

192

100

96

vybavení

319

252

296

opravy

14

38

7

214

220

301

cestovné zahraniční

173

200

387

telefonní poplatky, poštovné

152

136

82

3,015

3,129

3,650

493

526

481

75

122

132

5,299

5,575

6,533
78

cestovné tuzemské

služby
nájmy a související služby
propagace
mzdy a pojištění
reprezentace, občerstvení
odpisy
prodané zboží
tvorba účelových fondů
ostatní náklady
celkem

Projekty podpořené
z dotací (v tis. Kč)
Titul
provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí
náklady na činnost nižších jednotek
opravy kluboven a základen
celostátní akce

35

46

119

109

91

26

25

16

1,267

480

504

109

120

427

11,502

11,078

13,081

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

Dotace

7,069

6,561

99,517

15,489

9,079

6,620

911

276

projekty zaměřené na neorganizovanou mládež

1,492

746

vzdělávání vedoucích

5,715

2,505

mezinárodní aktivity

865

350

5,745

4,550

investiční projekty
projekt práce s dětmi ohroženými sociálním vyloučením

254

175

projekt mezinárodní spolupráce dobrovolníků

156

112

projekt sportovních a branných aktivit
celkem dotace ze státního rozpočtu

38

26

130,841

37,410

Staráme se, opravujeme… a sháníme finance
Desítky základen, které po celé
republice vlastníme, jsou celoročně
vytížené – vzhledem k počtu oddílů
není divu. Žádáme o evropské
dotace, s jejichž pomocí se podařilo
zrekonstruovat některé z budov,
jiné opravy probíhají svépomocí.
Na opravách se podílí mnoho
dobrovolníků, kteří věnují svůj čas
a někdy i finanční prostředky. Naše
možnosti jsou ale omezené a mnoho
objektů na opravu stále čeká.

Nemovité zázemí je podmínkou
dobrého fungování oddílů. To se
týká především kluboven, základen
či tábořišť – míst, která jsou nezbytná
pro naši činnost. Stávající majetek
zušlechťujeme a využívané nemovitosti
se snažíme získávat do vlastnictví.

Skautské
centrum
v Kopřivnici
Skautské centrum VANAIVAN funguje
od roku 2010. Na výstavbu centra
za 20,5 milionu korun byla využita
evropská dotace. Je otevřeno skautům,
ale i veřejnosti – konají se zde
příměstské tábory, vzdělávací
kurzy, hodiny jógy a další
veřejné akce.

DÍKY SKAUTINGU
MŮŽEME PLNIT
DĚTSKÉ SNY

Děkujeme za finanční,

mediální i materiální podporu:

Aktion Renovabis, e. V., České dráhy, a.s., Česká televize,
Český rozhlas, Dům zahraniční spolupráce MŠMT, e-kolo.cz,
Economia, a.s., Princip a.s., GLOBTECH spol. s r.o., H1.cz, s.r.o.,
HitHit, s.r.o., Jiří Buček, K2 Lešení, s.r.o., Karel Janeček,
KOSTKA - kolobka, s.r.o., Koučink Centrum, s.r.o.,
LASSELSBERGER, s.r.o., Masarykova univerzita, Microsoft, s.r.o.,
Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zahraničních věcí ČR,
město Doksy, Nadace ČEZ, Nadace Vodafone, Optimato, s. r. o.,
Rekreační areál Poslův Mlýn, Sportovní areál Ještěd, a.s.,
Statutární město Most, Synergic s. r. o, Škoda auto, a. s.,
T-Mobile Czech Republic, a.s., TeamTest, s.r.o., TENT WOOD, s.r.o.,
The Boston Consulting Group, s.r.o, ToiToi,
sanitární systémy, s.r.o., T.R.I., s. r. o., Ústecký kraj,
Vladimír Koblovský, Vladimír Král, Výbor dobré vůle - Nadace
Olgy Havlové, WOSM (Messengers of Peace)
… a tisícům dalších jednotlivců a společností, kteří podporují
skautské oddíly ve svých městech a obcích
Chcete nás podpořit?
Kontaktujte Bořka Slunéčka:
234 621 225 / borek.slunecko@junak.cz

SKAUTI STŘEDNÍ
EVROPY NA
SEVERU ČECH

Středoevropské jamboree pořádali
v roce 2014 čeští skauti a skautky
Čeští skauti a skautky mezinárodní akce nejen
navštěvují, ale také pořádají. Podílejí se tak
na rozvoji mezinárodní skautské spolupráce.
Sedmidenní setkání skautů (nejen) střední Evropy,
které se v létě konalo v Doksech, přineslo kromě
nezapomenutelných zážitků i mnoho zkušeností
pro pořádající tým a dobrovolníky zajišťující akci.
•
•
•
•
•
•
•

11 měsíců příprav
270 stanů
603 účastníků (12–17 let)
68 vedoucích
rozpočet 2 500 000 Kč
skauti a skautky z osmi zemí světa
258 dobrovolníků zajišťujících akci

SE SKAUTY
DO JAPONSKA!

Jamboree 2015 – setkání skautů
a skautek z celého světa
Jamboree je mezinárodní setkání skautů
a skautek, které se koná jednou za 4 roky.
Pořadatelské země se střídají, poslední proběhlo
v roce 2011 ve Švédsku a na příští rok
se připravují v Japonsku.
Na jamboree se setkávají desetitisíce dětí, mladých lidí
i dospělých dobrovolníků. Cílem je poznávání kultur a zvyklostí,
sdílení, objevování. Účastníky z celého světa spojují myšlenky
skautingu a chuť si setkání maximálně užít, takže i v Japonsku
je člověk vlastně „mezi svými“. Není třeba ostychu či strachu,
jen se naladit na společnou vlnu. Skautské mezinárodní akce
přinášejí dětem příležitost bezpečně a zábavně cestovat bez
rodičů, starším pak získat mezinárodní zkušenosti v servisních
týmech zajišťujících chod akce.
• do 9 000 km vzdáleného Japonska
• celkem 300 českých účastníků
• 114 členů servistýmu

Světová organizace
skautského hnutí
(WOSM)

Světová asociace
skautek (WAGGGS)

Junák je členem obou
světových skautských
organizací
Členky a členové kmene
dospělých jsou na světové
úrovni sdružováni do
Světového společenství
dospělých skautů a skautek
(ISGF).

JSME AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ

Junák patří k evropsky výrazným a aktivním skautským organizacím. V roce 1922 byl jedním ze zakládajících
členů Světové organizace skautského hnutí (WOSM), v roce 1929 pak i Světové asociace skautek (WAGGGS).
Hranice překračujeme nejen na úrovni vedení organizace – vysíláme dobrovolníky na stáže do USA a do
skautských evropských center. V roce 2014 jsme v Česku hostili dva mezinárodní semináře (Diversity Event
a Young Spokespersons Training) a pořádali Středoevropské jamboree.
Kromě velkých akcí probíhají i malé, ale velmi důležité zahraniční spolupráce. Desítky oddílů přivítaly
na svých táborech skautky a skauty ze zahraničí nebo se vydaly tábořit za hranice.

Český skauting
v celosvětovém
kontextu
		 „Ze skupiny 20 chlapců se skauting stal
celosvětovou rodinou 40 milionů členů – chlapců
a dívek, žen a mužů. To je fantastická cesta a naším
cílem je v ní pokračovat.

Budu sledovat budoucí vývoj Junáka se zájmem
a očekávám, že světový skauting bude i nadále
těžit z talentu jeho členů a dobré práce, kterou
odvádějí.”

Čeští skauti a skautky jsou součástí této velké
rodiny a hrají aktivní roli v kolektivním úsilí
o neustálé zlepšování světového skautingu.
Vím to, protože jsem měl tu čest po řadu let s nimi
úzce spolupracovat a sledovat jejich pokroky
a také fascinující růst organizace, který je inspirací
a motivací pro tolik skautských organizací
po celém světě.

João Armando Gonçalves je předsedou Světového
skautského výboru stojícího v čele Světové
organizace skautského hnutí (WOSM). Zvolen
byl Světovou skautskou konferencí v srpnu 2014
a Junák je jednou ze tří národních skautských
organizací, které jej do této pozice navrhly.

Junák – Czech Scouting is the largest non-formal education
NGO for children and youth in the Czech Republic. It has
experienced continuous growth in membership for the last
eight years through which Junák has surpassed the number of
50,000 members. As a member of the World Organisation of
the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl
Guides and Girl Scouts (WAGGGS) Junák operates in accordance
with their missions, principles and methods. Moreover, Junák
is a member of the International Scout and Guide Fellowship
(ISGF). In the Czech Republic Junák is one of the founding
members of the Czech Council of Children and Youth (CRDM).
Czech Scouting was established in 1911 and during its
subsequent existence it was outlawed by totalitarian regimes
three times. It always came back with energy and commitment.
The mission of Junák is to encourage the development of
children’s and young people’s personalities, their spiritual,
moral, intellectual, social and physical skills, so that for
throughout their lives they are prepared to be responsible
towards themselves, to others, their country, nature and
the whole human society in harmony with the principles
established by the founders of the Scout movement.
In 2014 several large events and projects took place:
The joy of camping in the city! In many cities Scouts organize
suburban camps, where children spend the day in joint
activities, but return in the evening home to their parents. The
camps are mostly designed for „non-scouts“ – children who are
not members of any troop. Every summer thousands of children
across the country have an opportunity to experience a bit
from the Scout camp’s activities. Interest in suburban camps
continues to grow.
In 2014 Junák organised a Central European Jamboree, taking
place in Doksy the first week of August. This international
meeting of Scouts from Central Europe (and some other
countries), brought unforgettable and valuable experience
not only to participants but also to the organizing team and
volunteers providing the event. Service team numbered
258 volunteers who took care of the background for
603 participants aged 12-17 years and 68 supervisors
accompanying them.
In 2014, the General Assembly was held. The Assembly decided
about the new name of organization, discussed Junák’s
membership in world Scout organizations, approved a new
constitution etc. Delegates elected representatives to the
National Board and other bodies and set targets and strategies
for their implementation by 2022.
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