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Ohlédnu-li se za rokem 2017, napadá  
mě hned několik věcí, které byly v životě  
Junáka – českého skauta významné.

Velkou radost mi dělá dlouhodobý růst člen-
ské základny, který pokračuje již dvanáctým 
rokem. Rostoucí počet skautů a skautek  
považuji za důkaz, že skauting má své místo  
ve společnosti a jeho hodnoty jsou v dnešní  
nejisté době stále aktuálnější. Přibývá lidí,  
zejména rodičů, kteří skautské oddíly vníma-
jí jako bezpečné prostředí pro všestranný  
rozvoj dětí a mladých lidí, kterým nabízíme 
pestrý a zajímavý program.

V partě vrstevníků se učí navzájem spolupra-
covat, vést, spoléhat se sami na sebe i své  
kamarády. Rozvíjejí své komunikační schop-
nosti a sociální dovednosti, které následně 
využijí v dalším osobním a profesním životě.

Daří se nám především díky nadšení a kaž-
dodenní práci vedoucích oddílů, středisek 
a mnoha dalších činovníků, kteří zajišťují 
běžné fungování organizace. Vedení oddílu 
či střediska je pro mladé lidi zároveň skvělou 
příležitostí k osobnímu růstu a získávání  
potřebných zkušeností. Kromě kvalitního 
vzdělávání nabízíme našim dobrovolníkům 
i různé benefity, např. pojištění, společnou  
telefonní síť a další. 

Také v loňském roce proběhlo několik velkých 
i desítky menších akcí a setkání pro jednotli-
vé věkové kategorie skautů a skautek. V Trut-
nově si na Obroku společně vyměňovalo 
zkušenosti, pomáhalo okolním komunitám 
a bavilo se na dvanáct set mladých lidí. Pro-
běhl další ročník Skautského dobrého skutku, 

během nějž dva tisíce skautů a skautek všech 
věkových kategorií pomáhaly různými způ-
soby svému okolí. Skauti a skautky se pustili 
do plnění nových odborek. Na Valném sněmu 
téměř pět set zástupců středisek zvolilo nové 
vedení organizace a diskutovalo o směřování 
českého skautingu v dalších třech letech.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří  
věnují svůj čas a energii výchově skautek 
a skautů v oddílech nebo zajišťují zázemí  
pro jejich práci. A děkuji také všem našim 
podporovatelům  – institucím, firmám  
i jednotlivcům, neboť i díky jim se nám daří 
plnit naše poslání – snažit se skrze neformál-
ní radostnou výchovu dělat svět lepším.

Ing. Josef Výprachtický 
starosta Junáka – českého skauta

Od roku 2006 je nás  
o polovinu více

Jak se nám to podařilo?  
Máme atraktivní program, důvěru 

rodičů, nadšené dobrovolníky 
a jedinečnou pedagogickou metodu. 

Nabízíme dobrodružství, seberealizaci, 
vzdělávání, zábavu a dovednosti,  

se kterými se člověk ve světě neztratí.

celkem 60 522 
skautů a skautek

rosteme

do 10 let

11–15 let 

16–24 let

nad 25 let

17 454  dětí

18 302  dětí

10 826 dospívajících

13 940  dospělých
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„Jednou mě mamka zavezla na 
schůzku a mně se to zalíbilo, tak jsem 

zůstal a pokračuji až doteď. Líbí se 
mi dobrodružství, která spolu jako 

kamarádi zažíváme, a baví mě 
programy na spolupráci. Jednou jsme 
dostali omezený materiál a měli jsme 

společně upravit vejce tak,  
aby přežilo pád z okna.“

Pavel Tatíček – Pajas 
skaut  |  14 let

Fenomén skautingu mladé lidi provází 
již více než sto let. Jeho celosvětový 
symbol – lilie – symbolizuje mravní 
čistotu a její prostřední list připomíná 
střelku kompasu ukazující správný směr. 
Energii, kterou mladí lidé ze skautování 
získávají, předávají dál i v dospělosti.

Skautský zákon vede skautky a skauty 
k tomu, aby byli pravdomluvní, po c ti - 
ví, prospěšní společnosti, ale také 
sebevědomí, přátelští a optimističtí. 
Život podle skautských zásad klade  
důraz na morální hodnoty, které  
často považujeme za základ  
zdravé společnosti. 

Východiskem skautingu je 
přesvědčení, že můžeme zanechat 

svět lepší, než jsme jej poznali 
Záleží na každém, co pro lepší 
svět udělá. Skauting se snaží 
z dětí a mladých lidí vychovat 
dospělé, kteří mají pevné 
hodnotové zakotvení, znají své 
místo ve společnosti, dokážou 
najít uplatnění, které je bude 
naplňovat, budou aktivně 
vstupovat do společenského 
dění a tím zlepšovat svět.
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Netradiční zkušenosti  
i nezapomenutelné chvíle  

s přáteli – to vše je skauting
Skautská činnost je unikátní.  

Vychovává, aniž by to holky a kluci 
postřehli. Učí praktickým dovednostem, 
lásce k přírodě a lidem, nelhostejnosti 
a aktivitě. Nováčkům v oddíle kromě 

vedoucích pomáhají i zkušenější kamarádi. 
Skauting, to je celoroční práce i zábava. Každý týden se oddíly 
scházejí na schůzkách, jednou i vícekrát za měsíc vyrážejí  
na výpravy a v létě na tábor. Těch jsme v roce 2017 uskutečnili  
1 049 a jsme tak největším pořadatelem dětských táborů v Česku. 
Celoroční činnost nám společně s kvalitním vzděláním vedoucích 
umožňuje udržovat vysoký standard a získává důvěru rodičů. 
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 i starší a učí se od sebe navzájem. 
Skauti a skautky tak poznávají nejen zákonitosti přírody,  
ale i fungování zdravého lidského společenství.

výpravy
DOBRODRUŽSTVÍ — PŘÍRODA

schůzky
VÝZVY — CHARAKTER

Tábory
KAMARÁDI — ZÁŽITKY
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Skauting má co 
nabídnout lidem 

každého věku 

 5

16–24 let 

25+ let 

4–10 let 

11–15 let 

„Dělávám si ze sebe legraci, že jsem kariéru 
začala budovat už ve skautském oddíle. Moje první 
manažerská pozice byla vedení družiny, postupně jsem 
byla i v oddílové radě, měli jsme na starosti tábory a vůbec 
celý ten oddíl jako takový.“

Daniela Pešková 
členka představenstva České spořitelny

benjamínci, vlčata, 
světlušky a žabičky 
28,8 % — 17 454 holek a kluků
Jsou našimi nejmenšími. Oddí lová 
činnost jim přináší především  
velké zážitky, protože skautské  
aktivity zažívají poprvé. Skrze hry,  
výlety i táboření si osvojují prak-
tické dovednosti a učí se spolupra-
covat s ostatními.

skauti a skautky

30,2 %  — 18 302 holek a kluků
Skauti a skautky ve věku od  
11 do 15 let se podílejí na tvorbě 
programu. Učí se plánovat své  
činnosti a získávají sebedůvěru 
i zkušenosti díky vlastním zážit-
kům. Zdolávají překážky, radují  
se z úspěchů, učí se z nezdarů.

roveři a rangers

17,9 % — 10 826 mladých lidí
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.

dospělí skauti

23,1 % — 13 940 dospělých
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  
si doplnit kvalifikaci.
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Spaní ve stanech je nuda  
#les #skautskytabor 

Závod Chilkoot mohl sloužit jako  
dobrý nácvik na plnění odborky  

Polárník/polárnice

Sleduj  
skautské  
příběhy 
fb.com/skaut
@SKAUTcz

Velmi vydařená Tříkrálová sbírka 
#dobryskutek #team #kings 

Když nemáš rukavice, zkus ponožky.  
Prostě #budpripraven

Myslím si, že skauting má v dnešní  
uspěchané době velký smysl. Mladí lidé  
by se měli také umět odpojit od techniky  

a užívat si přítomný čas v přírodě  
s kamarády.

Skauting je společensky aktivní hnutí,        
 skauti a skautky jsou vidět a slyšet 

Skautka proti nenávisti

Fotografie skautky Lucie Myslíkové – 
Bobo z protestu proti prvomájovému 
extremistickému pochodu v ulicích 
Brna obletěla téměř celý svět. O fotce 
i o Lucii napsaly mimo jiné i americké 

noviny The Washington Post či britská veřejnoprávní 
televize BBC. „Proti nenávisti budu bojovat dál,“ řekla 
Lucie novinářům. Fotka se stala symbolem odvahy bránit 
rozmanitost, mír a porozumění. 

 a Dětský kanál České televize spojil v létě síly se skautskými 
oddíly. Ty na zajímavých místech po celé zemi ukryly tajné 
schránky s hesly do webové hry Probuď Déčko!

 a Český rozhlas Radiožurnál a Rádio Junior vymyslely společně 
se skauty prázdninovou zábavu na Planetě R – bez digitálních 
technologií a internetu, zato plnou dobrodružných úkolů. 

 a Česká televize je patronem skautské odborky Reportér/ka.  
Dvacet skautů a skautek, kteří odborku splní, se bude moci 
podívat do studií ČT a něco se přiučit od profesionálů. 
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Projekty a události 
V pestrém celoročním skautském programu mají své 
místo nejen oddílové výlety, ale i projekty a velké akce 
pro stovky účastníků z řad skautů i veřejnosti. Některé 
akce pořádáme již řadu let a každý rok vznikají další nové 
zajímavé projekty. Díky nadšení organizačních týmů 
s desítkami dobrovolníků a systematickému předávání 
zkušeností dosahují skautské akce vysoké kvality.

 a Betlémské světlo – symbol 
Vánoc, pokoje, míru, naděje a pomoci 
potřebným – každoročně putuje díky 
stovkám skautských oddílů k lidem  
po celém Česku.

 a Interaktivní pomůcka Globální 
kompas pomáhá skautským oddílům 
zorientovat se v dopadech svých 
každodenních voleb na životní prostředí 
a spravedlnost ve světě.

 a Bývalá česká skautská náčelní Vlasta 
Macková, která se podílela na všech třech 
obnovách skautingu v Česku, zesnula 
18. dubna 2017 v nedožitých 97 letech.

 a Při závodě Napříč Prahou – přes 
tři jezy zdolalo 28. září 2017 čtyři tisíce 
vodáků vltavské jezy mezi Císařskou 
loukou a Štvanicí. Ty jsou otevřené 
jednou ročně speciálně pro toto klání.

Nové odborky
Ujdu během jednoho roku na výletech 250 kilometrů. 
Vydržím 14 dnů bez smart       phonu. I takové úkoly najdou 
skauti a skautky v nových odborkách. Ty prošly velkou 
revizí, během níž dostaly atraktivní podobu aktuální 
pro dnešní dobu. Odborky prostřednictvím zajímavých 
a praktických úkolů rozvíjejí specializované dovednosti 
kluků a holek a nechávají je vyniknout v oblasti jejich 
vlastního zájmu. Skauti a skautky si tak mohou 
vyzkoušet, jaké je to být třeba reportérem, atletem  
či ajťákem, ale také trosečníkem nebo polárníkem.

Valný sněm
Téměř pět set skautských vedoucích z celé země 
rozhodovalo o dalším směřování Junáka – českého 
skauta na Valném sněmu ve Velkém Meziříčí. Sněm 
se koná jednou za tři roky a tentokrát se zabýval 
například podporou skautských vedoucích a rolí 
dospělých dobrovolníků. Skautští delegáti během 
něj také volili do funkcí vedení organizace. Skautské 
aktivity si mohli vyzkoušet i místní obyvatelé, 
velkomeziříčské náměstí se totiž během sněmového 
víkendu proměnilo ve skautský tábor.

 a Své zkušenosti sdílely stovky 
skautských dobrovolníků během 
několika inspiračních setkání. Například 
to mikulášské pro dospívající mělo téma 
„Možnost volby“.

 a Mezinárodní dobrodružství 
zažilo 526 českých skautů a skautek 
v německém středověkém městě 
Warendorf, kde se v květnu uskutečnilo 
evropské skautské setkání Intercamp.

 a Dokumentární film Skauti bez lilie 
o osudech skautského hnutí v pohnutém 
období normalizace měl premiéru 
18. března v Praze a promítal se na 
desítkách míst po celém Česku.

 a Týmovou spolupráci, schopnost 
poskytnou první pomoc, dovednost 
orientovat se v terénu i na internetu  
si tisíce skautů a skautek ověřily během 
Svojsíkova závodu.
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 a Na každoroční výstup k mohyle 
na Ivančeně vyrazili skauti a skautky 
v sobotu 22. dubna. Poprvé směřovali 
k nové podobě památníku, do které  
jej přebudovaly stovky dobrovolníků.

 a Se skautem, publicistou, politickým 
vězněm a bývalým skautským starostou 
Jiřím Navrátilem, který zesnul 16. ledna 
2017 ve věku 93 let, jsme se rozloučili  
v pražském kostele sv. Salvátora.

 a Trutnovské skauty ani v nejmenším 
nezaskočily lednové přívaly sněhu. 
Chopili se lopat, hrabel, košťat a sekáčků 
na led a pomohli s odklízením sněhových 
bariér v několika ulicích.

 a Na odvážné účastníky skautského 
šifrovacího závodu Prahou plnou 
strašidel čekal v potemnělých ulicích 
mstivý vodník, zuřivý jednorožec, 
krvelačný řezník a další strašidla.

Skautský institut roste a inspiruje
Jeden milion korun získal v crowdfundingové kampani 
Skautský institut. Díky těmto penězům a stovkám 
hodin práce dobrovolníků mohl zabydlet pětipatrový 
dům v centru Brna a rozšířit prostory na Staroměstkém 
náměstí v Praze na celé jedno patro. Skautský institut 
se snaží přinášet do skautingu inovativní podněty 
a popularizovat jeho historický odkaz. V Brně, 
v Praze, ale také v Plzni a v Olomouci pořádá desítky 
inspirativních vzdělávacích přednášek, diskuzí, 
workshopů a kulturních akcí pro skauty i neskauty.

Poradní skála
Diskuze o komunikaci s rodiči, přednáška o vývojové 
psychologii či zpěv dětských písniček. To vše bylo 
možné během druhého říjnového víkendu zaslechnout 
v budově Skautského institutu na Staromáku. Sešlo 
se tu 150 vedoucích mladších skautů a skautek, aby 
se společně radili a inspirovali, jak si s touto věkovou 
kategorií poradit co nejlépe. Kromě desítek přednášek 
a aktivit byla pro účastníky připravena i procházka 
po stopách Jaroslava Foglara a noční hra po Praze, do 
které se pustili s dětským nadšením.

Skautský festival Obrok
Koncerty, kino, kavárna, rozmanité work shopy, 
netradiční sporty, desítky známých osobností  
a 7860 hodin dobrovolnické práce. I to byl Obrok 2017. 
Největší setkání dospívajících skautů a skautek v Česku 
se odehrálo ve festivalovém areálu Bojiště v Trutnově. 
O zdárný průběh akce pro 1136 účastníků se postaralo 
333 dobrovolníků. Během workshopů a debat  
se vystřídalo 324 hostů, mezi které patřil i bavič  
Kazma Kazmitch, expertka na islámské právo Kamila 
Abbasi nebo reportér Janek Rubeš. 

 a Statečnost, čestnost a smysl pro 
fair play prověřila čtyři sta holek a kluků 
Válkou o Cintru – bojovkou v přírodě  
na motivy knižní Ságy o Zaklínači.

 a Šest skautů z pražského radioklubu 
vyrobilo funkční vesmírnou sondu 
o velikosti plechovky od pití, a vyhrálo  
s ní národní kolo prestižní soutěže 
Evropské kosmické agentury.

 a  V červnu jsme oslavili 110. výročí 
narození Jaroslava Foglara – Jestřába. 
Jeho skautská dobrodružství žijí dál 
i díky nadaci, která skautům pomáhá 
s opravou kluboven a tábořišť.

 a Odborný tým Skautingu pro 
všechny dlouhodobě podporuje skautské 
vedoucí, v jejichž oddílech jsou děti 
se specifickými potřebami, například 
s tělesným postižením nebo sociálním 
znevýhodněním.
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„Mimo rodiče mě formoval i skaut. 
Čest, respekt a pochopení pro ostatní 

jsou v dnešní turbulentní době, kdy 
se na tyto hodnoty zapomíná, velice 
důležité. K vědě mě dovedla touha 

pomáhat ostatním poháněná 
zvědavostí, jak příroda a svět 

okolo mě vlastně fungují.”

Jan Lukačevič 
vědec, který spolupracuje 

s NASA na vývoji 
3D tiskárny pro 

astronauty

dobré 
skutky

V minulých letech jsme 
organizovali nebo 

pomáhali s nespočtem 
dobročinných akcí. Lokálních 

i na celostátní úrovni.

Skauti na dřeň
148 skautek a skautů se v uplynulém roce zapsalo  
do registru dárců kostní dřeně na skautských 
setkáních Obrok v Trutnově a Mikulášský seminář 
v Praze. Během pětidenního skautského festivalu 
přišlo do mobilní odběrové stanice dokonce více 
dárců, než přijde do trutnovské nemocnice za celý rok. 
Nemocným leukémií skauti a skautky pomáhají  
už 20 let během finanční sbírky Společně proti 
leukémii. Za tu dobu bylo Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně darováno už 8‚5 milionů korun. 

Skautský dobrý skutek
Společné konání dobrých skutků je pro skauty 
a skautky inspirací i motivací, jak naplňovat skautské 
heslo „alespoň jeden dobrý skutek denně“. Celostátní 
projekt Skautský dobrý skutek, který se koná  
na přelomu dubna a května, slouží jako pomyslný 
most mezi potřebnými a těmi, kdo chtějí pomoci. 
V roce 2017 naše oddíly uskutečnily 94 dobročinných 
projektů. Například v České Skalici skauti a skautky 
otevřeli veřejnou knihovničku na nádraží a v Jirnech 
uspořádali dobročinný bazar oblečení.
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Skautská dobrovolnická  
práce má roční hodnotu 

 jedné 
miliardy
 Kč

  skauting

v číslech
za rok 2017

Jsme největší  
pořadatel dětských táborů

1 049 
táborů celkem

858 táborů o délce do 14 dní 
173 táborů o délce 15−21 dní 

18 táborů o délce 22 a více dní

V roce 2017  
pravidelně dostávalo  

skautské časopisy více než 

      Od roku 1989 prošlo skautingem v Česku více než 

půl milionu
  lidí

8 804 dobrovolníků 
podporuje skauting napříč celou organizací

94 projektů 
Skautského dobrého skutku

3 770 skautských 
dobrovolníků 
se účastnilo 
vzdělávacích kurzů

60 522 
skautek a skautů  
je registrovanými členy v březnu 2018

Co si  
o skautingu  
myslí veřejnost?

Skauting 
podporuje 
samostatnost 
a kreativitu
82 % dotázaných si myslí, že ve skautu  
se člověk stává samostatnějším,  
a že skauting podporuje tvořivost.

Výzkum, který pro  
Junák – český skaut 
uskutečnila agentura  
Ipsos jako pro bono projekt.

Skauting není 
jen o hraní 
70 % dotázaných odmítá 
tvrzení, že si skauti jen hrají,  
a 80 % nesouhlasí s tím, že by se děti  
ve skautu nenaučily nic užitečného.

Skauting  
děti směřuje 
ke spolupráci 
a pomoci druhým
89 % lidí souhlasí s tvrzením, že  
ve skautu se člověk naučí spolupracovat  
s druhými, a 87 % má za to, že se děti  
ve skautu naučí druhým pomáhat.

Skautskými 
hodnotami jsou 
ochrana přírody, 
spolupráce a fair play
79 % lidí označilo za skautskou 
hodnotu ochranu přírody,  
42 % spolupráci a 36 % férovou hru.

50 000 
odběratelů

89 %

82 %

80 %

79 %
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„Při vzdělávání vedoucích se 
nezaměřujeme jen na předání 

znalostí a sdílení zkušeností. 
Důležitou roli hrají i silné zážitky 

a individuální rozvoj každého 
účastníka kurzu.“

Vojtěch Petr  
  instruktor skautského 

vzdělávacího kurzu

Oddílovým vedoucím  
poskytujeme 

kvalitní  
vzdělání

Vedení oddílu je náročným posláním i radostí. 
Přípravou programu pro děti a péčí o zázemí 
oddílu člověk dostává možnost rozvíjet sebe 
sama v týmové spolupráci, organizaci času 
a plánování. Ať už je pro něj motivací vrátit 
to, co v oddíle získal, či mu skautské ideály 
učarovaly až v pozdějším věku, jako vedoucí 
prožije nezapomenutelné momenty.

Dobrovolní
vedoucí 

jsou pilířem kvality 
skautských oddílů

V oddílech si předáváme zkušenosti přirozeným způsobem – 
zapojováním mladších členů do příprav programu či zajištění 
zázemí • sdílíme zkušenosti na celostátních akcích a kurzech, 
každý rok pořádáme zhruba stovku vzdělávacích kurzů • 
sledujeme a uplatňujeme moderní pedagogické trendy • 
vytváříme vlastní metodiky a příručky 

V roce 2017 strávili dospívající a dospělí  
skauti a skautky 33 887 vzdělávacích 
osobodnů na skautských kurzech • z nich 
333 z nich získalo kvalifikaci pro vedení 
oddílu • dalších 775 se zúčastnilo kurzů pro 
začínající vedoucí • konalo se celkem 57 kurzů 
pro oddílové vedoucí • na všech skautských 
kurzech jsme měli 3 770 účastníků

Propracovaný systém vzdělávání pro začínající i zkušené vedoucí 
nám pomáhá držet vysokou kvalitu skautských oddílů. Aby člověk 
mohl samostatně vést skautský oddíl, musí složit tzv. vůdcovskou 
zkoušku. Ta ověřuje kompetence z oblasti psychologie, bezpečnosti, 
řízení týmu, práva, pedagogiky a dalších oblastí. Kromě toho musí 
vedoucí oddílu absolvovat také zdravotnický kurz. 

V rozmanitém skautském 
společenství je radost 
tvořit a čerpat zkušenosti. 

Co dělá vedoucí oddílu: Zajišťuje program  
oddílu, který děti baví a učí je novým věcem •  
spolupracuje s dalšími vedoucími a s vedením 
střediska • stará se o zázemí oddílu • komuni-
kuje s rodiči dětí a s institucemi. • připravuje 
tábor – zařizuje tábořiště, dopravu aj. •  
snaží se o získávat finance na činnost oddílu •  
dlouhodobě se vzdělává
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5 zajímavostí  
o podpoře  

dobrovolnické  
práce

podpora 
činnosti

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

zkušenosti i nezapomenutelné chvíle s přáteli, to všechno je skauting. V Junáku – českém 
skautu působí více než 8 tisíc dobrovolníků, kterým záleží na budoucnosti mladých lidí 
i celé společnosti. Stojíme na hodnotách zodpovědnosti vůči sobě i svému okolí, které 

jsou stejně platné dnes, jako byly i před sto lety, kdy skauting spatřil světlo světa. 

 

Pro krizové chvíle máme 
vlastní tísňovou linku

Tábor vyplavený velkou vodou, vážné zranění 
nebo psychický problém dítěte. I takové situace 
musejí občas vedoucí dětských oddílů řešit.  
Proto má Junák – český skaut pro skautské 
vedoucí k dispozici nepřetržitou tísňovou  
linku, na které jim zkušení pracovníci pomohou 
krizovou situaci zvládnout, a pokud je potřeba, 
zprostředkují další pomoc a podporu.

  

Spolupracujeme na 
podpoře dětí a mládeže

Jsme členem České rady dětí a mládeže, 
jejímž cílem je zastupovat zájmy dětí 
a mladých lidí v Česku. Rada se snaží 
zlepšovat podmínky pro činnost dětských 
a mládežnických organizací. Připomínkuje 
zákony, které se dětí a mládeže dotýkají. 
Její členové spolupracují na získávání 
finanční zdrojů. Junák – český skaut patří 
k zakládajícím členům a zůstává v ČRDM 
aktivním partnerem. 

Vydáváme vlastní  
knihy a časopisy

V roce 2017 jsme vydali 19 publikací  
a 33 čísel sedmi skautských časopisů 
dostalo více než 50 000 odběratelů. 
Časopis pro předškoláky Ben Já Mína, 
který začal vycházet teprve před 
dvěma lety, si oblíbili nejen malí skauti 
a skautky a jejich vedoucí, ale také rodiče 
a učitelé z mateřských i základních škol.

Nabízíme podporu  
pro práci v oddílech

Naši dobrovolníci mohou pro svou 
činnost využít konzultací a podpory 
profesionálů v kanceláři ústředí. 
Pomohou jim mimo jiné se zpraco-
váním žádostí o dotace, při jednáních 
o tábořištích a klubovnách či s jejich 
rekonstrukcí. Oddíly mohou také 
využít interních dotačních rozvojových 
programů nebo podpory Skautské 
nadace Jaroslava Foglara.

Dobrovolníky podporujeme, 
vzděláváme i oceňujeme

Naši dobrovolníci mohou využívat stále se 
rozšiřující nabídku benefitů. Od vzdělávacích 
kurzů po levné volání či energie. Do systému 
Skautské energie mohou členové Junáka – 
českého skauta pozvat i své rodiče či kamarády. 
Projekt jim přináší finanční úspory za elektřinu 
a plyn, ale zároveň podporuje aktivity 
skautských oddílů. Za každou odebranou 
megawatthodinu dostávají skauti a skautky  
25 korun na svou výchovnou činnost.

1

43

2

5
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Výkaz zisků a ztrát ( v tis. Kč )
výnosy rok 2015 rok 2016 rok 2017

členské příspěvky 13 627 14 861 15 481

tržby 147 225 241

dary a granty 2 833 2 841 3 075

ostatní výnosy 139 195 530

mimořádné výnosy 398

výnosy z prodeje nemovitého majetku 32 127 233

výnosy akcí a projektů pod ústředím 10 188 4 102 2 293

dotace ze státního rozpočtu 41 440 42 525 46 833

celkem výnosy 68 407 64 876 69 084

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

rok 2015 rok 2016 rok 2017

materiál 95 169 281

vybavení 657 580 799

opravy 100 26 108

cestovné tuzemské 230 298 290

cestovné zahraniční 259 355 300

telefonní poplatky, poštovné 62 72 75

služby 3 850 4 056 4 524

nájmy a související služby 449 503 799

propagace 317 183 263

mzdy a pojištění 7 642 9 394 11 032

reprezentace, občerstvení 87 91 192

odpisy 37 319 415

prodané zboží 27 35 48

tvorba účelových fondů 530 555 848

ostatní náklady 176 113 239

celkem 14 519 16 749 20 212

náklady rok 2015 rok 2016 rok 2017

provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 14 519 16 749 20 212

akce a projekty pod ústředím 15 178 8 291 6 105

náklady na prodaný nemovitý majetek 32 95 77

zahraniční členské příspěvky 989 1 044 926

poskytnuté příspěvky 128 276 613

příspěvky na činnost Tisk. a distr. centra 4 250 4 250 4 250

dotace pro nižší organizační jednotky 31 420 32 641 37 203

náklady celkem 66 517 63 346 69 386

zisk běžného roku 1 890 1 530 -302

Rozvaha ( v tis. Kč )
aktiva rok 2015 rok 2016 rok 2017 pasiva rok 2015 rok 2016 rok 2017

nehmotný majetek 1 130 1 227 984 základní jmění 76 204 75 740 73 634

hmotný majetek 55 352 54 786 54 227 fondy organizace 8 856 7 868 11 562

majetkové podíly 100 100 100 oceňovací rozdíly z přecenění majetku 270 292 298

dlouhodobé půjčky 5 080 7 250 5 540 zisk běžného roku 1 890 1 530 -302

zásoby 111 262 232 závazky 1 858 1 694 1 448

hotovost a ceniny 226 181 323 ostatní pasiva 1 361 2 990 7 398

běžné účty 17 842 13 997 18 519 90 439 90 114 94 038

krátkodobý finanční majetek 3 339 3 361 3 367

pohledávky 6 810 8 272 9 079

ostatní aktiva 450 678 1 667

90 439 90 114 94 038

Projekty podpořené  
z dotací ( v tis. Kč )
titul náklady dotace

provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 11 176 8 940

náklady na činnost nižších jednotek 46 384 20 950

opravy kluboven a základen 11 006 7 055

celostátní akce 2 968 347

projekty zaměřené na neorganizovanou mládež 2 029 1 040

vzdělávání vedoucích 7 998 3 481

mezinárodní aktivity 1 836 421

podpora projektů org. jednotek ve Strategii 2022 457 250

projekty podpořené ministerstvem obrany 469 125

investiční projekty * 4 225

celkem dotace ze státního rozpočtu 84 323 46 834

Dlouhodobé půjčky jsou poskytnuty organizačním 
jednotkám Junáka – českého skauta zejména v souvislosti 
s uskutečněním projektů financovaných ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Část z nich tvoří půjčka vlastní 
obchodní společnosti JUN, s. r. o.

* Investiční projekty jsou často víceleté  
 projekty pobočných spolků, uvádíme  
 zde dotaci na rok 2017.

Kompletní znění účetní 
závěrky je k dispozici ve 
veřejném rejstříku spolků

Veškeré prostředky, které máme 
k dispozici, spravujeme pečlivě a šetrně

÷  ÷ · •  · • ÷ • · ÷  ÷ · ¶· • • ÷· ¶ • ¶÷·
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výnosy rok 2015 rok 2016 rok 2017

členské příspěvky 13 627 14 861 15 481

tržby 147 225 241

dary a granty 2 833 2 841 3 075

ostatní výnosy 139 195 530

mimořádné výnosy 398

výnosy z prodeje nemovitého majetku 32 127 233

výnosy akcí a projektů pod ústředím 10 188 4 102 2 293

dotace ze státního rozpočtu 41 440 42 525 46 833

celkem výnosy 68 407 64 876 69 084

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

rok 2015 rok 2016 rok 2017

materiál 95 169 281

vybavení 657 580 799

opravy 100 26 108

cestovné tuzemské 230 298 290

cestovné zahraniční 259 355 300

telefonní poplatky, poštovné 62 72 75

služby 3 850 4 056 4 524

nájmy a související služby 449 503 799

propagace 317 183 263

mzdy a pojištění 7 642 9 394 11 032

reprezentace, občerstvení 87 91 192

odpisy 37 319 415

prodané zboží 27 35 48

tvorba účelových fondů 530 555 848

ostatní náklady 176 113 239

celkem 14 519 16 749 20 212

náklady rok 2015 rok 2016 rok 2017

provoz kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 14 519 16 749 20 212

akce a projekty pod ústředím 15 178 8 291 6 105

náklady na prodaný nemovitý majetek 32 95 77

zahraniční členské příspěvky 989 1 044 926

poskytnuté příspěvky 128 276 613

příspěvky na činnost Tisk. a distr. centra 4 250 4 250 4 250

dotace pro nižší organizační jednotky 31 420 32 641 37 203

náklady celkem 66 517 63 346 69 386

zisk běžného roku 1 890 1 530 -302

Rozvaha ( v tis. Kč )
aktiva rok 2015 rok 2016 rok 2017 pasiva rok 2015 rok 2016 rok 2017

nehmotný majetek 1 130 1 227 984 základní jmění 76 204 75 740 73 634

hmotný majetek 55 352 54 786 54 227 fondy organizace 8 856 7 868 11 562

majetkové podíly 100 100 100 oceňovací rozdíly z přecenění majetku 270 292 298

dlouhodobé půjčky 5 080 7 250 5 540 zisk běžného roku 1 890 1 530 -302

zásoby 111 262 232 závazky 1 858 1 694 1 448

hotovost a ceniny 226 181 323 ostatní pasiva 1 361 2 990 7 398

běžné účty 17 842 13 997 18 519 90 439 90 114 94 038

krátkodobý finanční majetek 3 339 3 361 3 367

pohledávky 6 810 8 272 9 079

ostatní aktiva 450 678 1 667

90 439 90 114 94 038

Projekty podpořené  
z dotací ( v tis. Kč )
titul náklady dotace

provozní náklady kanceláře, orgánů a činovníků ústředí 11 176 8 940

náklady na činnost nižších jednotek 46 384 20 950

opravy kluboven a základen 11 006 7 055

celostátní akce 2 968 347

projekty zaměřené na neorganizovanou mládež 2 029 1 040

vzdělávání vedoucích 7 998 3 481

mezinárodní aktivity 1 836 421

podpora projektů org. jednotek ve Strategii 2022 457 250

projekty podpořené ministerstvem obrany 469 125

investiční projekty * 4 225

celkem dotace ze státního rozpočtu 84 323 46 834

Dlouhodobé půjčky jsou poskytnuty organizačním 
jednotkám Junáka – českého skauta zejména v souvislosti 
s uskutečněním projektů financovaných ze strukturálních 
fondů Evropské unie. Část z nich tvoří půjčka vlastní 
obchodní společnosti JUN, s. r. o.

* Investiční projekty jsou často víceleté  
 projekty pobočných spolků, uvádíme  
 zde dotaci na rok 2017.

Kompletní znění účetní 
závěrky je k dispozici ve 
veřejném rejstříku spolků

Veškeré prostředky, které máme 
k dispozici, spravujeme pečlivě a šetrně

÷  ÷ · •  · • ÷ • · ÷  ÷ · ¶· • • ÷· ¶ • ¶÷·
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Skauting stojí na principech dialogu a spolupráce ,  
což se promítá i do struktury řízení organizace

oddílů 

středisek  

okresů  
krajů

Valný sněm je nejvyšším orgánem 
Junáka – českého skauta. Koná se jednou 
za tři roky a scházejí se na něm zástupci 
oddílů z celé republiky. Volí Náčelnictvo 
a rozhoduje o zásadních otázkách 
směřování skautské organizace.

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

NÁČELNICTVO: Eva Měřínská – náčelní • Marek Baláš – náčelník • Vendula Bušková – místonáčelní • Michal Tarant – místonáčelník • Tomáš Bartoň •  
Jan Berki • Roman Dvořák • Mariana Ermlová • Jakub Hájek • Ladislava Marešová • Stanislav Koptiš • Vít Koutenský • Martin Křivánek • Jiří 
Křížek • Petr Kubát • Ivana Kučerová • Petr Macek • Kristýna Menclová • Jan Michna • Kateřina Parvonič • Ladislav Pelcl • Ondřej Pytela • Dagmar  
Rychnovská • Marek Matýsek • David Svoboda • Ladislav Šinágl • Martin Štěrba • Helena Večeřová • Ondřej Vokál • Hana Žampachová    
ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE: Ondřej Bartoš – předseda • Jiří Velinský – místopředseda • Radim Brož • Jakub Procházka • Jakub Šimurda • 

Řízení 
organizace

je svěřeno  
velkému množství lidí, 
dobrovolníkům i profesionálům

Ústřední revizní komise 
dohlíží na hospodaření a ověřuje, zdali  
organizace jedná v souladu se svými 
stanovami a se zákonem. Dbá na účelné 
a hospodárné využívání finančních 
i dalších prostředků.

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

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

Výkonná rada je tým manažerů, 
orgán výkonné moci podporující starostu. 
Drží patronát nad celostátními projekty  
i akcemi a podporuje svou činností rozvoj 
organizace.

2 148 

477  

61  

14

Lenka Tymočová   VÝKONNÁ RADA: Josef Výprachtický – starosta • Bořek Slunéčko – místostarosta • Vojtěch Olbrecht – zahraniční zpravodaj •  
Barbora Tichavová – zpravodajka pro dospělé a vzdělávání • Denisa Sochorcová – zpravodajka pro program • Petr Vaněk – zpravodaj pro 
komunikaci a projekty služby společnosti • Ondřej Peřina – zpravodaj pro ICT a organizaci   ROZHODČÍ A SMÍRČÍ RADA: Petr Pavlok – předseda •  
Tomáš Řehák – místopředseda • Lucie Procházková • Jan Stejskal • Jiří Kubala   KANCELÁŘ ÚSTŘEDÍ zaměstnanci k 31. 12.2017: Martina Adamcová •  
Hana Bejčková • Markéta Byrtusová • Ludmila Hobzová • Kateřina Horáková • Martin Hrouza • Kateřina Musilová • Michal Peroutka • Ondřej 
Peřina • Bořek Slunéčko • Denisa Sochorcová  • Pavla Sýkorová • Lucie Růžičková • Barbora Tichavová • Petra Vacková • Petr Vaněk • Josef 
Výprachtický • Filip Hlavinka • Marie Konečná • Tomáš Kozel • Jan Novák • Markéta Olišarová • Šárka Pavlásková • Lenka Šablová • David Tureček
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oddílů 

středisek  

okresů  
krajů

Valný sněm je nejvyšším orgánem 
Junáka – českého skauta. Koná se jednou 
za tři roky a scházejí se na něm zástupci 
oddílů z celé republiky. Volí Náčelnictvo 
a rozhoduje o zásadních otázkách 
směřování skautské organizace.

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

NÁČELNICTVO: Eva Měřínská – náčelní • Marek Baláš – náčelník • Vendula Bušková – místonáčelní • Michal Tarant – místonáčelník • Tomáš Bartoň •  
Jan Berki • Roman Dvořák • Mariana Ermlová • Jakub Hájek • Ladislava Marešová • Stanislav Koptiš • Vít Koutenský • Martin Křivánek • Jiří 
Křížek • Petr Kubát • Ivana Kučerová • Petr Macek • Kristýna Menclová • Jan Michna • Kateřina Parvonič • Ladislav Pelcl • Ondřej Pytela • Dagmar  
Rychnovská • Marek Matýsek • David Svoboda • Ladislav Šinágl • Martin Štěrba • Helena Večeřová • Ondřej Vokál • Hana Žampachová    
ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE: Ondřej Bartoš – předseda • Jiří Velinský – místopředseda • Radim Brož • Jakub Procházka • Jakub Šimurda • 

Řízení 
organizace

je svěřeno  
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klubovny a základny 
svědomitě opravujeme a udržujeme,  

bez finanční podpory se však neobejdeme
Skautky a skauti v Úvalech 
rekonstruovali klubovnu
Starý zahradní domek proměnili skauti a skautky z Úval v novou 
klubovnu a nenechávají si ji jen pro sebe! Zatímco odpoledne a večer 
slouží skautským schůzkám, během týdne v ní dopoledne potkáte 
děti z místní lesní školky DÚLEK a o víkendech je otevřená pro skautky 
a skauty z celé republiky. Najdou v ní místo pro 15 nocležníků, malou 
kuchyňku, sociální zařízení a zahradu kolem. Rekonstrukce celé 
dřevostavby stála téměř dva miliony korun.

Chcete skauty podpořit?
Kontaktujte finanční manažerku 
Hanu Bejčkovou → 234 621 284 

kancelar@skaut.cz

Desítky základen, které po celé republice vlastníme, jsou 
celoročně vytížené. Vzhledem k počtu oddílů není divu. 

Žádáme o evropské dotace, s jejichž pomocí se již podařilo 
některé budovy zrekonstruovat. 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 a tábořišť. 
Jsou to místa nezbytná pro naši 

činnost. Stávající majetek opravujeme, 
udržujeme a využívané nemovitosti 

se snažíme získávat do vlastnictví.



 5 dnů NA EXPEDICI 
  3 dny  NA SPOLEČNÉM  
        TÁBOŘIŠTI

 5000 účastníků 
Z CELÉHO SVĚTA 

 58 ČESKÝCH SKAUTŮ 
A SKAUTEK 
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Změň sebe! Změň svět!
Světový Moot

je setkání mladých dospělých skautů 
a skautek z celého světa. V roce 2017 

proběhlo na Islandu a čeští skauti 
a skautky na něm nechyběli.

Ledovcová jezera, lávová pole, studené vodopády i nejstarší 
parlament na světě měli možnost navštívit účastníci 
celosvětového skautského setkání na Islandu. Na prvním 
Světovém mootu se skauti setkali v roce 1931 ve Švýcarsku.  
Ten islandský byl už patnáctý v pořadí a konal se od 25. července 
do 2. srpna. Skauti a skautky se nejprve vydali na pětidenní 
expedice v menších skupinkách a pak si se všemi 5000 účastníky 
užili společné táboření na břehu jezera Úlfljótsvatn.

Během expedice se poprali se silným větrem, naučili se vařit 
islandská jídla, lezli po skalních útesech, pozorovali tektonické 
procesy nebo objevovali krásy Reykjavíku. Ti odvážní se 
vykoupali v horkých pramenech i ve dvanáctistupňovém moři. 
Speciální pozornosti se během celého setkání dostalo životnímu 
prostředí a udržitelnosti. Na Světovém mootu se proto používalo 
kompostovatelné nádobí z kukuřičného škrobu a místo tištěné 
příručky měli účastníci aplikaci do mobilu.
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Světová organizace 
skautského hnutí 

(WOSM)

Junák – český skaut je členem 
světových skautských organizací
Patříme k evropsky výrazným a aktivním skautským organizacím. 
V roce 1922 byl Junák – český skaut jedním ze zakládajících členů 
Světové organizace skautského hnutí (WOSM  – World Organization 
of the Scout Movement), v roce 1929 pak i Světové asociace skautek 
(WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts). 

Hranice překračujeme nejen na úrovni vedení organizace – vysíláme 
dobrovolníky na stáže do USA a do skautských evropských center. 
Kromě velkých akcí probíhají i malé, ale velmi důležité projekty 
zahraniční spolupráce. Desítky oddílů přivítaly na svých táborech 
skautky a skauty ze zahraničí nebo se vydaly tábořit za hranice.

Junák – Czech Scouting is the largest
nonformal educational NGO of children
and youth in the Czech Republic. The
number of members rose to 60 522, which
represents a 50% increase in membership
since 2006.

Czech Scouting and Guiding movement
stays faithful to the missions, methods and
principles of the World Organisation of
the Scout Movement (WOSM), the World
Association of Girl Guides and Girl Scouts
(WAGGGS) and the International Scout and
Guide Fellowship (ISGF), keeping an active
and collaborative membership.

Světová asociace 
skautek (WAGGGS)

Světové společenství 
dospělých skautů 
a skautek (ISGF)

Anna Bělková  |  19 let 
Účastnice mezinárodního semináře o komunikaci

„Když člověk poprvé opustí svou komfortní zónu, může zažít 
šok, ale také potkat partu kamarádů, která si dokáže pomáhat 
a dávat zpětnou vazbu. Přesně to mne čekalo, když jsem se 
na jaře vydala na seminář skautské komunikace na Islandu. 
S nadšením jsem se na sever vrátila v létě, abych pomáhala jako 
dobrovolnice na Světovém mootu. Skautské mezinárodní akce 
mne naučily, že pozitivní přístup, otevřená mysl a široký úsměv 
nejsou nikdy špatný nápad.“

Summary
Junák – Czech Scouting commenced
its activities in 1911 and later in the 20th
century experienced a lengthy persecution
from both the Nazi and Communist
regimes. Yet, it always proved resilience
in following its mission.

It continues to encourage positive
forming of children’s and youth’s intellect,
spirituality, moral and social and physical
skills. Czech Scouting and Guiding
movement helps to prepare the new
generations to become responsible not
only to themselves, but also to their country,
nature and the whole human society.

Scouting and Guiding in the Czech
Republic has experienced a great
increase in popularity during the
last 12 years. A cornerstone of such
a success is a large pool of engaged
volunteers, whoenjoy quality
education and opportunities for
personal growth. The organization
is trusted by parents and benefits
from an attractive programme focused
on adventure, fun and learning skills
for life. Thanks to that Junak – Czech
Scouting keeps the trend of steady
growth and succeeded in attracting
20 000 new members since 2006.
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Patříme k evropsky výrazným a aktivním skautským organizacím. 
V roce 1922 byl Junák – český skaut jedním ze zakládajících členů 
Světové organizace skautského hnutí (WOSM  – World Organization 
of the Scout Movement), v roce 1929 pak i Světové asociace skautek 
(WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl Scouts). 
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Kromě velkých akcí probíhají i malé, ale velmi důležité projekty 
zahraniční spolupráce. Desítky oddílů přivítaly na svých táborech 
skautky a skauty ze zahraničí nebo se vydaly tábořit za hranice.

Junák – Czech Scouting is the largest 
nonformal educational NGO of children 
and youth in the Czech Republic. The 
number of members rose to 60 522, which 
represents a 50% increase in membership 
since 2006.

Czech Scouting and Guiding movement 
stays faithful to the missions, methods and 
principles of the World Organisation of 
the Scout Movement (WOSM), the World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) and the International Scout and 
Guide Fellowship (ISGF), keeping an active 
and collaborative membership.

Světová asociace 
skautek (WAGGGS)

Světové společenství 
dospělých skautů 
a skautek (ISGF)

Anna Bělková  |  23 let 
Účastnice mezinárodního semináře o komunikaci

„Když člověk poprvé opustí svou komfortní zónu, může zažít 
šok, ale také potkat partu kamarádů, která si dokáže pomáhat 
a dávat zpětnou vazbu. Přesně to mne čekalo, když jsem se 
na jaře vydala na seminář skautské komunikace na Islandu. 
S nadšením jsem se na sever vrátila v létě, abych pomáhala jako 
dobrovolnice na Světovém mootu. Skautské mezinárodní akce 
mne naučily, že pozitivní přístup, otevřená mysl a široký úsměv 
nejsou nikdy špatný nápad.“

Summary
Junák – Czech Scouting commenced   
its activities in 1911 and later in the 20th 
century experienced a lengthy persecution 
from both the Nazi and Communist 
regimes. Yet, it always proved resilience  
in following its mission.

It continues to encourage positive 
forming of children’s and youth’s intellect, 
spirituality, moral and social and physical 
skills. Czech Scouting and Guiding 
movement helps to prepare the new 
generations to become responsible not 
only to themselves, but also to their country, 
nature and the whole human society.

Scouting and Guiding in the Czech 
Republic has experienced a great 
increase in popularity during the 
last 12 years. A cornerstone of such 
a success is a large pool of engaged 
volunteers, whoenjoy quality 
education and opportunities for 
personal growth. The organization  
is trusted by parents and benefits  
from an attractive programme focused 
on adventure, fun and learning skills 
for life. Thanks to that Junak – Czech 
Scouting keeps the trend of steady 
growth and succeeded in attracting  
20 000 new members since 2006.
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… a tisícům dalších jednotlivců a společností, kteří podporují skautské oddíly ve svých městech a obcích.
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ČR  •  Nadace ČEZ  •  PilsFree, z.s.  •  Poštulka Jan  •  Radioklub OK1KVK  •  Radioklub OK1RAJ  •  Renovabis  •   
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„Myslím
 si, ž

e by si skautin
gem měl 

projít 
každý. Já

 jsem se díky němu 

naučila mnoho věcí, k
teré bych se 

v běžném životě nenaučila. Nejen 

stavění stanu nebo rozdělávání ohně, 

ale i ja
k se chovat a spolupracovat.  

Líbí se mi, ž
e skautin

g spojuje celý 

svět a nabízí m
noho možností.“

Aurélie Káňová – Aura | 1
4 let

členka družiny Kukaček
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Výrazně rosteme,  

za posledních 12 let 

o 50 procent

Skautská dobrovolnická  

práce má hodnotu jedné 

miliardy Kč ročně

Jsme největším pořadatelem 

dětských táborů

89 % lidí věří, že skauti zažijí 

spoustu dobrodružství
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