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 kdo jsme 
  
JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR 
 
je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 
83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského 
vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 
 
Se svými 48 000 členy je největším občanským sdružením dětí a mládeže v České 
republice. 
 
Je členem světových organizací skautek WAGGGS a skautů WOSM a hlásí se 
k jejich poslání, zásadám a metodám. Je dále členem organizace dospělých skautů 
ISGF. 
 
 
POSLÁNÍ 
 
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich 
duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli 
po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě i 
celému lidskému společenství v souladu se zásadami stanovenými zakladatelem 
světového skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem, i zakladatelem českého 
skautingu, prof. Antonínem Svojsíkem. 
 
 
MISSION STATEMENT 
 
Jsme společenstvím, v němž ČEST, PŘÁTELSTVÍ, UŠLECHTILOST, ZDATNOST, 
NEZIŠTNOST a ODVAHA patřily a patří k těm nejvýše postaveným a respektovaným 
hodnotám. 
 
Vycházíme z těch nejlepších tradic, které vytvořila devadesátiletá historie Junáka 
v naší zemi. Chceme vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi 
s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám. 
 
Naším cílem je přispět k výchově generace vzdělané, sebevědomé, citlivé, 
s ambicemi a schopnostmi správně rozhodovat a řešit ty nejsložitější, malé i velké 
úkoly současnosti i budoucnosti. 
 
Věříme, že vztah a láska k vlasti a zájem o její blaho a prosperitu je tím prvním, 
správným vykročením do světového společenství. Věříme, že právě schopnosti 
našich lidí dorozumět se, spolupracovat a pomáhat dokáží, že rovnoprávnou 
přítomností naší země ve světovém společenství bude tato světová rodina o něco 
úplnější a bohatší. 
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 mladí lidé ve skautingu 
  
Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být 
respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým 
stupňům. 
 
Jsou to: 
 
světlušky a vlčata (věk 6-10 let) 
skauti a skautky (věk 11-15 let) 
roveři a roverky (věk nad 15 let). 
 
Podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých oddílech se scházejí 
samostatně jen chlapci nebo děvčata, jinde je jejich činnost společná. 
 
V roce 2005 bylo členy Junáka celkem 33 254 mladých lidí, z toho 18 622 chlapců a 
14 632 dívek. 
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 skautská činnost 
  
Hlavní výchovná činnost v Junáku se soustřeďuje do oddílů – 
základních výchovných jednotek. Oddíl se zpravidla dělí do družin – 
menších jednotek, v jejichž čele stojí nejzkušenější člen. Během roku 
se oddíly i jednotlivé družiny scházejí na pravidelných schůzkách a 
jedno a vícedenních výpravách. Skautské akce jsou plné her a 
osvojování si dovedností a vědomostí, které mladí lidé uplatní 
především v praktickém životě. 
 
 
Tábory 
 
Vyvrcholením celoroční skautské činnosti jsou letní tábory. Trvají dva 
až tři týdny a skautky a skauti se na nich především učí být platným 
členem týmu, osvojují si pravidla spravedlivého soupeření, plní 
zkoušky z praktických dovedností i teoretických vědomostí. 
 
Společné soužití v primitivních podmínkách dá plně vyniknout povaze 
každého táborníka a jeho schopnostem postarat se o sebe i o 
kamarády, pěstuje vůli i sebezapření. 
 
Největším lákadlem bývají dlouhodobé hry, které se jako červená niť 
táhnou celou dobu tábora. 
 
V roce 2005 vyjely skautské oddíly na  1 152 táborů, kterých se účastnilo 27 141 
dětí a 6 902 vedoucích. Tábory trvaly celkem 18 432 dní s průměrnou délkou 
tábora 16 dní a průměrná cena skautského tábora byla 1 700 Kč. 
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 dospělí ve skautingu 
  
Vedoucí 
 
Velká část dospělých členů Junáka pracuje přímo u oddílů jako jejich 
vůdci či zástupci. Aby mohli děti vést, musí postupně složit dvě 
zkoušky – čekatelskou a vůdcovskou, zaměřené nejen na klasické 
skautské disciplíny, ale především na pedagogiku, psychologii, 
schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, 
zdravovědy (nutné je absolvování akreditovaného zdravotnického 
kurzu) a zásad bezpečnosti. Vedoucí musí mít samozřejmě i lékařské 
osvědčení o způsobilosti k práci s dětmi. 
 
 
Činovníci 
 
Junák je mnohotvárnou formou spolužití a vedoucí oddílů nejsou na 
svůj úkol nikdy sami. Jsou zde ostatní dospělí – činovníci, kteří se jim 
svými schopnostmi a dovednostmi snaží pomoci, například zajišťování 
technického a hospodářského zázemí oddílů, a kteří se též podílejí na 
předávání získaných zkušeností a znalostí a organizují různé speciální 
a odborné vzdělávací programy. Mají samozřejmě také možnost dále 
rozvíjet vlastní zájmy a účastnit se nejrůznějších aktivit 
přizpůsobených jejich věku a schopnostem. 
 
 
Oldskauti 
 
Jsou další významnou skupinou dospělých členů Junáka, přestože se 
do práce s mládeží aktivně nezapojují. Mají vlastní program 
odpovídající jejich potřebám a pomáhají organizaci. 
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 organizace střediska 
  
Střediska... 
... jsou základními organizačními jednotkami Junáka s právní 
subjektivitou. 
Středisko sdružuje jednotlivé oddíly, kterým poskytuje potřebné 
ekonomické, materiální a právní zázemí nutné k jejich činnosti. 
Statutárním orgánem je vůdce střediska, kterého kontroluje kolektivní 
orgán Středisková rada, která se schází zpravidla jednou měsíčně. 
 
Vedení střediska 
Obsazení vedoucích funkcí a střediskové rady bylo na základě 
střediskového volebního sněmu z 10.4.2004 následující: 
 
Statutární orgán a jeho zástupce 

- vedoucí střediska: Martin Sovák 
- zástupce vedoucího střediska: Veronika Sováková 

 
Vůdci oddílů 

- 1. oddíl skautů – Jednička: Martin Sovák (do 1.9.2005), Ondřej 
Bartoš (od 1.9.2005) 

- 2. smečka vlčat – Permoník: Petr Hamerle 
- 5. roj světlušek – Poštolky: Veronika Sováková 
- 347. kmen oldskautů: Tomáš Hawel 

 
Jmenovaní členové Střediskové rady 

- hospodář: Jakub Šimurda (do 1.6.2005) 
- tajemník: Jan Janoch 
- tiskový zpravodaj: Jiří Mašek 
- mediální zpravodaj: Ondřej Bartoš 

 
 
 
Revizní komise 

- předseda RK: Martin Starý 
- člen RK: Petr Hamerle 
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 oddíly střediska 
  
 
V roce 2005 působily na středisku následující oddíly: 
 
 
1. oddíl skautů – Jednička, sdružující chlapce ve věku 11-15 let 
 
2. smečka vlčat – Permoník, sdružující chlapce ve věku 6-11 let 
 
5. roj světlušek – Poštolky, zahrnující dívky ve věku 6-15 let 
 
347. kmen oldskautů, který je zázemím dospělých členů střediska. 
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 celoroční činnost 
  
Družinové schůzky (jednou týdně během celého roku) 
Schůzky, při kterých se schází jednotlivé družiny, probíhají pod vedením 
nejzkušenějšího člena družiny – rádce, který si na tyto schůzky samostatně 
či s pomocí vůdce připravuje program. Náplní schůzek je skautská praxe, 
hry, rukodělné práce, výtvarná činnost, sportovní aktivity a mnoho dalších. 
 
V roce 2005 proběhlo na našem středisku přes 90 družinových schůzek. 
 
Oddílové schůzky (během celého roku, jednou za týden nebo 14 dní) 
Na těchto schůzkách se schází celý oddíl. Jednotliví členové i družiny zde 
mohou formou zdravého soutěžení porovnávat svoji úroveň v rozličných 
oblastech dovedností či znalostí, dozví se informace k programu oddílu – 
výpravám a dalším akcím apod. 
 
Výpravy (nepravidelně během celého roku) 
Jsou nedílnou součástí oddílového života. Jedná se o jedno- či vícedenní 
výlety do přírody, za památkami nebo kulturou, kdy nám jako ubytovací 
zázemí slouží buď stany nebo skautské klubovny po celé republice. Program 
takové výpravy je zaměřen z velké části na poznání navštíveného místa, je 
zde velký prostor pro další soutěže a hry, zážitkové programy, noční a bojové 
hry a další aktivity, které v klubovně na schůzce nelze uskutečnit. 
 
Vánoční besídky (prosinec 2005) 
Jsou pro oddíly slavnostním vyvrcholením půlroční činnosti, příležitostí 
předávání dárků mezi členy oddílu a oslavou Vánoc. 
 
Letní tábory (červenec – srpen 2005) 
Jsou dlouho očekávaným vyvrcholením celoroční skautské činnosti. 
Program letního tábora je koncipován v duchu celotáborové etapové hry, 
zaměřená na nějaké dobrodružné téma. Další náplní táborů je samozřejmě 
skautská praxe, nejrůznější akční a dobrodružné hry, výlety do okolí tábora, 
koupání, ale také samostatná práce při řezání dřeva, mytí nádobí nebo 
pomoc při vaření. 
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 další akce v roce 2005 
  
Den zamyšlení (Thinking Day) 
Jde o tradiční, celosvětový svátek skautů, ustanovený původně na počest výročí 
narození zakladatelů skautingu manželů Baden-Powellových 22. února.  
 
I členové našeho střediska si v roce 2005 připomněli toto výročí uspořádáním 
společného slavnostního ohně. 
 
IV. ročník skautského plesu – Krkonošská pohádka 
Další úspěšný ročník skautského plesu si v Kulturním domě Střelnice ve Vrchlabí 
nenechalo ujít asi 120 lidí z Vrchlabí i blízkého či vzdáleného okolí – skauti, přátelé 
vrchlabského skautingu i široká veřejnost.  
 
Celý ples byl pojat v tématu „Krkonošské pohádky“, a na plese tak bylo možné 
potkat pořadatele v kostýmech postav z příběhů M. Kubátové – Trautenberka, 
Ančete, Kuby, hajného i Krakonoše. 
 
Akce spojené s oslavami výročí 60 let od založení střediska 
V roce 2005 slavilo naše středisko významné jubileum – uplynulo totiž 60 let od 
jeho založení v roce 1945. Při této příležitosti byla uspořádána tématická výstava 
v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí, mapující celé dlouhé období existence 
skautingu ve Vrchlabí. Vernisáže výstavy se zúčastnily významné vrchlabské 
osobnosti, reprezentace Města Vrchlabí i zástupci z Okresní rady Junáka 
v Trutnově.  
 
V souvislosti s výstavou se konaly i nejrůznější akce pro skauty i veřejnost 
(jubilejní skautské závody, besedy s pamětníky střediska nebo „odpoledne pro 
šikovné ruce“, kdy si veřejnost spolu s našimi skautkami mohla vyzkoušet 
nejrůznější rukodělné činnosti). Celé oslavy proběhly za výrazné finanční podpory 
Královéhradeckého kraje, Města Vrchlabí a Skautské nadace Jaroslava Foglara. 
 
Postavme školu v Africe II. 
Zúčastnili jsme se druhého ročníku sbírky, kterou pořádá Junák společně s o.p.s. 
Člověk v tísni. Cílem sbírky je podpořit školství v rozvojových zemích Afriky. 
Vybraná částka byla použita na postavení školy v Asore v jižní Etiopii.  
 
Našim skautům a skautkám se ve Vrchlabí podařilo vybrat přes 12 000 Kč. 
 
Betlémské světlo 2005 (24.12.2005) 
Už tradičně se vrchlabští skauti a skautky vypravili do ulic, aby lidem na mnoha 
místech rozdávali Betlémské světlo. Naše světlušky a skautky zašly s tímto 
symbolem  dobra a pohody do vrchlabské nemocnice a domova důchodců a 
potěšily tak lidi, kteří nemohli být o těchto svátkách se svými blízkými. 
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 ekonomická bilance 
  
PŘÍJMY 
 
 příspěvky od členů1 9150,00 
 příspěvky členů na tábory, výpravy 51 613,00 
 příjmy za ubytování 7 863,00 
 grant Města Vrchlabí2 5 000,00 
 časopis Puls3 2 500,00 
 grant Královéhradeckého kraje4 5 7 000,00 
 dar Rady Královéhradeckého kraje3 40 000,00 
 grant Skautské nadace J. Foglara3 2 000,00 
 dotace MŠMT6 16 776,00 
 příjmy celkem 141 902,00 
    
    
 
 
VÝDAJE 
 
 provozní výdaje7 18 652,00 
 vzdělávání vedoucích 4 250,00 
 výstava „60 let skautingu ve Vrchlabí“ 47 000,00 
 výpravy, tábory, akce pro veřejnost 72 000,00 
 výdaje celkem 141 902,00 
 
 
  
CELKOVÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 
 
 

 

                                                 
1 roční členský registrační poplatek 300 Kč, z toho 150 Kč činily odvody vyšším organizačním 
jednotkám a 150 Kč připadá středisku 
2 odměna za pravidelné dodávání článků do místního časopisu 
3 odměna za pravidelné dodávání článků do místního časopisu 
4 prostředky získané na realizaci oslav spojených s výročím 60 let založení skautingu ve Vrchlabí 
5 prostředky získané na nákup digitálního fotoaparátu 
6 dotace, kterou Junák rozděluje jednotlivým organizačním jednotkám 
7 v této položce je zahrnuta spotřeba energií, cestovné, služby, spotřební materiál aj. 
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 středisko na Internetu 
  
Již od roku 2004 má středisko nové webové stránky. Stránky 
odpovídají trendům moderních internetových prezentací jak po 
stránce obsahové, tak po stránce designové. Návštěvník stránek zde 
může najít mnoho informací o středisku, o činnosti jednotlivých 
oddílů, samozřejmě fotogalerii z posledních akcí a v neposlední řadě 
zde funguje i hojně využívané diskuzní fórum. 
 
 
Naši internetovou prezentaci najdete na  
 

www.skauting.cz/vrchlabi 
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 kontakty 
  
Junák – svaz skautů a skautek ČR 
středisko „Krakonoš“ Vrchlabí  
Josefa Suka 843 
543 01 Vrchlabí 
 
IČ: 150 384 67 
 
Bank. spojení:  ČSOB Vrchlabí, č.ú. 164786222/0300 
 
www.skauting.cz/vrchlabí 
 
 
Vůdce střediska 
 
Martin Sovák 
č.p. 67, Dolní Lánov 
728 052 350, sovakmartin@seznam.cz  
 
 
Kontakty na vůdce oddílů 
 
1. oddíl skautů - Jednička 
Ondřej Bartoš 
Škroupova 715, Vrchlabí 
602 306 344, ondrej_bartos@seznam.cz 
 
2. smečka vlčat - Permoník 
Petr Hamerle 
chata Gall, Dolní Dvůr 
731 803 132, smudla.ul@post.cz 
 
5. roj světlušek - Poštolky 
Veronika Sováková 
č.p. 67, Dolní Lánov 
607 148 778, veronika.sovakova@seznam.cz 
 
347. kmen oldskautů 
Tomáš Hawel 
Školní 1394, Vrchlabí 
607 633 153, hawelto@centrum.cz 
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