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Junák - svaz skautů a skautek ČR

50 439 skautů a skautek / 2 113 skautských oddílů
1 045 táborů / www.skaut.cz

Junák – svaz skautů a skautek ČR je největší výchovnou organizací u nás. 
Skautské klubovny tak najdete po celé České republice. V nich se každý 
týden schází více než 30 tisíc dětských členů. Oddíl je základní jednotkou, 
kterou tvoří zpravidla 15–30 dětí a skupina vedoucích. Posláním činnosti 
oddílů je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. 
Skautské hnutí existuje ve 216 zemích světa a čeští skauti jsou jeho sou-
částí. Na světě je přes 40 milionů skautů, kteří sdílejí stejné hodnoty. Smy-
slem skautingu je skrze rozvoj jednotlivce tvořit lepší svět. Tomu pomáhá 
i setkávání napříč kulturami, překonávání jazykových bariér a poznávání 
cizích národů.

Plzeňský kraj

2 963 skautů a skautek / 119 skautských oddílů
60 táborů / www.krjplzen.cz



Vážení přátelé,
máme tu čest přivítat Vás u další výroční zprávy krajské „pobočky“ Junáka 
- svazu skautů a skautek ČR, tedy Krajské rady Junáka Plzeňského kraje (KRJ 
PK). Bylo zmíněno, že tato rada je jakousi pobočkou celostátní skautské or-
ganizace - a opravdu tomu tak je. Po celý rok se stará o komunikaci jednotli-
vých skautských okresů, pomáhá jim v jejich činnosti, zaštiťuje komunikaci 
s ústředními složkami naší organizace, koncepčně řídí vzdělávání, podpo-
ruje výjezdy skautek a skautů do zahraničí a podobně. V jejím čele stojí 
předseda a místopředseda, dále zahrnuje tým odborníků na jednotlivé ob-
lasti její činnosti (ve skautu se jim říká zpravodajové), zástupce skautských 
okresů, dospělých skautů a další. Není žádným tajemstvím, že uplynulý rok 
byl právě pro naší krajskou radu rokem plným změn: po šesti úspěšných 
letech vedení opustili její pomyslné čelo Vladimíra Čapková-Pugnerová a 
Lukáš Boubín. Stejná situace se opakovala i u mnoha okresů. Krajská rada 
se tedy od přelomu roku schází v takřka zcela novém složení,  kterému před-
sedá Marek Lukáš a jeho zástupce Jiří Kunc.
Uplynulý rok ale byl i rokem úspěchů: uskutečnilo se mnoho kurzů, které 
buď podpořili činnost skautek i skautů, a nebo se zasadili o zvýšení kvalifi-
kace jejich dospělých vedoucích. K tomu mimo jiné slouží základna, kterou 
dlouhodobě spravujeme, základna Bílý Orel v Javorné na Šumavě, o jejíž 
chod i rozvoj se stará tým správců. Kromě toho bylo úspěšně vypořádáno 
několik pozůstatků z minulosti, mimo jiné byl formálně zrušen okres Plzeň 
- sever. Skautingu na Plzni severu ale není konec, jen se formálně přesunul 
pod jiné okresy. I přes tyto změny jsme se ale opět setkali s nárůstem člen-
ské základny, středisky západočeského skautingu tak zůstávají okresy Plzeň 
- město, Plzeň - jih, Klatovy, Domažlice a Rokycany. A právě o jejich činnosti 
se více dozvíte na následujících stránkách.
Tým KRJ PK



Okres Domažlice

Domažlice | Holýšov | Prapořiště

Břetislav Krejsa
předseda okresní rady



Střediska a oddíly z Okresu Domažlice dlouhodobě usilují o co nejpestřej-
ší činnost a nejinak tomu bylo v roce 2013. Na programu se tak objevily 
nejen tradiční výpravy do přírody a letní tábory, ale i řada charitativních 
akcí, soutěží a akcí pro veřejnost.
Na začátku roku se většina oddílů zapojila do Tříkrálové sbírky. Středisko 
Lípa Prapořiště uspořádalo ve spolupráci se Ski School Špičák lyžařskou 
školu pro skauty i veřejnost. Holýšovští roveři změřili své síly během vý-
sadku. V březnu se pak všechny oddíly sjely do Domažlic, aby si zahrály 
Mafii, akční hru ve městě a brzy na to se v Domažlicích konal také tradiční 
Velikonoční turnaj v míčových hrách. Některé oddíly se zapojily do sbírky 
Kuře – Pomozte dětem!, další prodávaly kytičky v rámci Českého dne proti 
rakovině.
Základní kolo Svojsíkova závodu pořádalo Středisko Jiřinky Paroubkové na 
Zelenově. Účastníci se během něho přenesli do dob 2. světové války a vzali 
na sebe roli skautů, kteří se tehdy aktivně účastnili odboje.
V červenci proběhly tábory všech oddílů včetně tábora domažlického Od-
dílu rodinného skautingu na Ovčím vrchu. Domažličtí Bazilišci podnikli 
v srpnu ještě puťák po Beskydech, jehož vyvrcholením bylo položení ka-
mene na mohylu Ivančenu.
Významnou vzdělávací akcí je pro celý okres KRAP – Kurz rádců a podrád-
ců, který už řadu let pořádá Pestrý kroužek Staňkov a který měl i tento 
rok v říjnu velký úspěch. V listopadu se kromě sněmů konala soutěž ve 
zpěvu a ve hře na hudební nástroje, Podzimní trylkování, již tradiční akce 
domažlického střediska.
Konec roku se nesl v duchu obdarovávání druhých. Před začátkem Adven-
tu roznášeli Bazilišci domažlickým oldskautům vlastnoručně vyrobené 
adventní věnce, oddíl Ještěrek ozdobil stromek pro zvířátka v lese a v ce-
lém okrese se skauti zapojili do rozdávání Betlémského světla.

Břetislav Krejsa
předseda okresní rady



Okres Klatovy

Klatovy | Horažďovice | Sušice | Pačejov

Marcela Lenerová
předsedkyně okresní rady



Okres Klatovy během roku 2013 výrazně posílil svou členskou základnu, 
kdy bylo registrováno 553 členů. To představuje více než 10% nárůst. Nej-
důležitější ale je, že tento nárůst byl způsobem především nárůstem po-
čtu členů do 18let, kterých je registrováno 353 a meziroční nárůst před-
stavuje 15%. V rámci okresu působí 5 středisek a 25 oddílů. Mezi hlavní 
celookresní akce tradičně patří skautský závod a Setkání skautů na Otavě. 
Je symbolické, že pořádání akcí opět zajistilo více oddílů. Spolupráce mezi 
středisky v rámci těchto akcí funguje dobře, účast je pravidelná. 
Středisko Javor
Středisko Javor uspořádalo na Svarožné Základní kolo Svojsíkova závodu. 
Celý závod byl ovlivněn počasím, které moc nepřálo. Délka závodu byla 
přibližně 6 km v terénu, hlídky se musely poprat s deštěm a sněhem.
Středisko Prácheň Horažďovice
Největší akcí, kterou středisko pořádalo, bylo bezesporu Setkání skautů 
na Otavě. Sjelo se na něj více než sto účastníků z Plzeňského a Jihočeské-
ho kraje. Horažďovičtí skauti si tradičně připravili divadelní představení, 
opět s velkým úspěchem. Ze střediskových akcí stojí za zmínku ty největší, 
tedy výprava skautů a skautek do Jindřichova Hradce nebo středisková vý-
prava do Železné Rudy. 
Středisko Královák
Propojování klatovských oddílů pokračovalo jak na úrovni vedoucích tak 
i dětí, kdy bylo uspořádáno několik akcí pro všechny oddíly. Velkou akcí 
bylo pořádání prvního ročníku příměstského táboru u klatovských klubo-
ven. Díky této akci se opět rozšířila myšlenka skautingu mezi veřejnost a 
oddíly získaly nové členy.
Střediska Vydří stopa Sušice a Jestřáb Pačejov pokračovala v poctivé oddí-
lové práci s cílem posílit členskou základnu. 

Marcela Lenerová
předsedkyně okresní rady



Okres Plzeň - město

www.plzen.skauting.cz
Plzeň | Tlučná

Mgr. Martin Štěrba
předseda okresní rady



Rok 2013 byl pro plzeňské skauty nabitý stejně jako roky předešlé. Náš 
úkol je vcelku jasný - být středobodem zájmové činnosti v západočeské 
metropoli a podpořit práci desítek dobrovolníků, kteří se dennodenně vě-
nují dětem, starají se o ně, vymýšlí pro ně program, a vedou oddíly. I když 
úkolem okresní rady Junáka je hlavně podpora materiální, administrativ-
ní a produkční, je vždy velice milé dostat se mezi ty, pro které to všechno 
děláme - mezi děti. Proto se i v roce minulém, tedy v roce 2013 konalo 
mnoho akcí, které už vnímáme takřka rutinně a neumíme si představit, 
že bychom na nich nebyli. Takovými akcemi jsou třeba květnové Slavnosti 
svobody, přehlídka neziskových organizací Bambiriáda, účast na pietních 
akcích města Plzně či roznášení Betlémského světla v prosinci. Nedale-
ko Plzně, na vodním hradě Švihov, se v září sešlo třináct stovek mladých 
lidí na akci Obrok 2013 a akce se zúčastnila i řada plzeňských skautů. Za 
zmínku také stojí říci, že skauti byli největší hybnou silou při bleskových 
červnových povodních, kdy ukázali, že jsou skutečně připraveni pomoci 
bližnímu svému. A aby toho nebylo málo - nevynecháváme ani vzdělávací 
stránku naší činnosti - uspořádali jsme zdravotnický kurz, pro mladší ve-
doucí čekatelský kurz Tokaheya či rádcovský kurz Prak, pro ty starší vůd-
covský kurz Pavučina, na kterém se budoucí vůdci oddílů mohli dozvědět 
to nejdůležitější z oblastí jako je pedagogika, psychologie, bezpečnost, ale 
také ekonomika či právo. Jsme si vědomi, že některé děti se na tábory do 
přírody nedostanou, i pro ně jsme zvládli zařídit alternativu ve formě pří-
městských táborů. Nezapomínáme ani na ty, kteří nemají v životě mnoho 
štěstí a narodili se například s nějakým handicapem. Během prosince se 
snažíme pomáhat ZŠ a MŠ pro zrakově postižené. A jsme moc rádi, že se 
nám to daří.
Rok 2013 byl rokem beze zbytku nabitým. Rok se čtyřkou na konci nebude 
jiný, čeká nás mnoho radostné práce. Práce nás těší a zavazuje zároveň, ale 
my víme, že má smysl.

Mgr. Martin Štěrba
předseda okresní rady



Okres Plzeň - jih

Přeštice | Dnešice | Příchovice
Dobřany | Spálené poříčí

Mgr. Tereza Pfeiferová
předsedkyně okresní rady



Středisko Dr. Bečváře Přeštice: Vedle pravidelných schůzek nebo výprav uspo-
řádalo středisko několik akcí pro své oddíly i pro město. K tradici již patří např. 
májové hry pro veřejnost nebo Květinový den, nová byla náborová „Pohádková 
cesta“. Samozřejmostí je letní střediskový tábor. Na podzim středisko umístilo 
pamětní kámen k lipám, které v předchozím roce vysadilo u příležitosti sta let 
českého skautingu. Na konci roku však čekalo všechny nepříjemné překvapení, 
když byly lípy nenávratně poničeny neznámým vandalem.
Středisko Příchovice: Rok 2013 byl plný akcí oddílových i střediskových. K největ-
ším patřil tradiční víkend na šumavské Javorné. Středisko také pořádalo na tá-
bořišti Březník okresní kolo Svojsíkova závodu na téma vojenské polní nemoc-
nice M.A.S.H. Středisko se účastnilo Květinového dne a Tříkrálové sbírky, celkem 
bylo vybráno 31 680 Kč. Vyvrcholením roční činnosti byl střediskový letní tábor.
Středisko Zelený šíp Dobřany: Středisko úzce spolupracuje s městem Dobřany, 
se základní školou a s hudební školou J. S. Bacha. Mezi řadu akcí, které proběhly 
v roce 2013 patřil např. Květinový den, účast skautů a skautek na základním 
kole Svojsíkova závodu a závodu Zelená stezka -  Zlatý list. V květnu proběh-
la vzpomínková akce na F. X. Nohu, v červenci proběhly v Trpístech dva běhy 
skautského tábora. V prosinci byli skauti a skautky popřát v domově důchodců 
Harmonie, kde předali dárečky vyráběné na schůzkách.
Středisko Palcát Dnešice: Základem činnosti střediska je pravidelná každotý-
denní schůzková činnost všech dětských oddílů a družin a pořádání víkendo-
vých akcí – výpravy, hry, přespání v klubovně apod. Středisko v roce 2013 pro-
vedlo velkou regulaci a odvodnění pozemků na tábořišti Bejkárna a následně 
se zaměřilo na rozsáhlou opravu a do jisté míry i přestavbu klubovny.
Středisko Devětsil Spálené Poříčí: Nejdůležitější událostí roku 2013 bylo uspo-
řádání 10denního letního skautského tábora. Vzhledem k nárůstu počtu členů 
si oddíly začali organizovat i vlastní oddílové podniky, což v dříve nebylo prak-
ticky možné.

Mgr. Tereza Pfeiferová
předsedkyně okresní rady



Okres Rokycany

Rokycany | Radnice | Strašice
Kralovice | Zbiroh

Michal Čapek
místopředseda okresní rady



Na začátku roku 2013 jsme v pěti střediscích našeho okresu zaregistrovali 299 
členů a potvrdili tak nárůst z předchozích let. V první polovině roku žil náš 
okres hlavně přípravou dvou kol Svojsíkových závodů. Základní kolo pořádali 
rokycanští v dubnu na Skautské louce v Rokycanech a celý závod byl laděn 
na téma Rychlých šípů. Na konci května v Rokycanech proběhlo krajské kolo 
těchto tradičních závodů. O prázdninách se oddíly rozjely na tábory do Jableč-
na, Křínova, Jesenice, ale také na Orlík nebo na putovní po Českém ráji. Celý 
skautský rok pokračovali tradiční střediskové, oddílové i družinové akce.
Na výlety se skauti a skautky vydali například do Stříbra, na Kokotské rybníky, 
na rozhlednu Chlum a nebo na cyklovýlet. Během schůzek navštívili členové 
také keramiku, tvořivé dílny, plavecký areál nebo výstavy v rokycanském mu-
zeu. 
Skauti a skautky ze Zbiroha podnikli výlety do Vrchotových Janovic, do muzea 
čokolády v Praze, do Berouna či na kole do Skryjí a šli i na Zimní přechod Brd. 
Kromě toho děvčata podnikly několik společných akcí s rokycanskými svět-
luškami a skautkami jako třeba Pohádkové přespání ve Zbiroze a Zvířátkové 
přespání v Rokycanech.
Kralovičtí se tradičně zúčastnili akce Gympl na cestách, vydali se na Neočeká-
vanou cestu a na Třemošenskou padesátku. Na podzimní prázdniny vyrazili 
do Prahy a Svíčkárny v Šestajovicích. Kromě toho měli několik brigád na klu-
bovně, kterou se jim podařilo koupit a nyní se jí snaží co nejvíce zvelebit. Také 
se jim podařilo opravit chatu v Plasích, kterou nyní nabízí k pronájmu.
Radničtí měli zimní víkendovou akci v klubovně, navštívili pivovar, strávili 
víkend ve Zruči a promítali fotografie ze své činnosti v synagoze. Roverský 
kmen šel na Čundr s taškami na kolečkách 2013. Světlušky a skautky si vyma-
lovaly klubovny. Na rovery a rangers čekal náročný úkol vybudování nového 
tábořiště. Povedlo se a děti se mohli těšit na tábor v novém prostředí u Jese-
nice u Rakovníka.

Michal Čapek
místopředseda okresní rady



Okres Tachov

Tachov

Radovan Končický
předseda okresní rady



Okres Tachov se řadí mezi malé venkovské skautské okresy. Sdružuje pouze 
dvě malá skautská střediska, středisko Tajfun Tachov a zanikající středisko 
Bílá labuť Bor. V roce 2013 se uskutečnilo mnoho pravidelných družinových a 
oddílových schůzek včetně jedno či vícedenních tradičních či netradičních vý-
prav za poznáváním přírody či historie v blízkém či vzdáleném okolí Tachova. 
Mezi tradičními akcemi můžeme zmínit Novoroční výpravu do okolí Tachova. 
Dále se mezi tradiční akce zařadil již 2. ročník Turnaje v pexesu, kterého se zú-
častnilo na 30 soutěžících ve třech kategoriích, což je mnohem více než v před-
chozím ročníku. I v roce 2013 jsme se aktivně zúčastnili celonárodní sbírkové 
preventivní akce Český den proti rakovině, při které se podařilo v Tachově pro-
dejem kytiček získat částku 10.032,- Kč. V uplynulém roce se jako každý rok 
uskutečnil letní tábor, který je jakýmsi završením celoroční činnosti. 
V září jsme zahájili nový skautský rok slavnostním ohněm na skautské chatě 
u Pořejova. V říjnu jsme opět uspořádali Drakiádu s grilováním, jen ten vítr 
trochu chyběl. Dále jsme zorganizovali tradiční Setkání u Lípy republiky pro 
tachovskou veřejnost, které bylo již 19. setkáním. V prosinci se pak uskuteč-
nily tradiční skautské Vánoce ve střediskových klubovnách, na které navázalo 
přinesení Betlémského světla do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově. 
Následně jsme pak 23. prosince na tachovském náměstí rozdávali všem zá-
jemcům Betlémské světlo. Z těch netradičních akcí stojí za zmínku vydařená 
výprava do Bečova nad Teplou s přespáním na zámku, skvělou noční i denní 
prohlídkou, krásnou vycházkou do okolí Bečova s návštěvou Bečovské bota-
nické zahrady. Okres Tachov získal srubovou základnu u Pístova, která posky-
tuje zázemí pro výchovnou činnost nejen oddílům z našeho okresu. Jako velký 
úspěch považuji hodně odvedené práce s malým počtem dospělých členů při 
výchovné činnosti s dětmi a zajištění všech dalších činností, za což patří velký 
dík všem, kdož se na takto odvedené práci podíleli. Děkujeme městu Tachov 
za budovu, kde má středisko Tajfun Tachov a okres Tachov skautský domov.

Radovan Končický
předseda okresní rady



Kmen dospělých Pavel Pokorný
krajský zpravodaj KD



Poradní sbor krajského zpravodaje Kmene dospělých (PSKZKD) Plzeňského 
kraje se schází pravidelně každý v měsíc v Plzni a projednává informace o čin-
nosti pro a od klubů oldskautů (OS). Vydal Metodickou příručku pro zájemce 
dospělých neskautů o vstup mezi OS a rozdal ji všem vůdcům klubů celé re-
publice. V kraji je registrováno 28 klubů KD. Daří se podporovat vznik nových 
klubů Kmene dospělých v kraji a vysvětlovat jejich význam. V Plzni vznikly 
další dva kluby OS. Poradní sbor krajského zpravodaje KD si váží rozhodnutí 
těchto skautů, roverů a emeritních činovníků, že se tak rozhodli založit klub a 
nedopustit, aby se tak sehraný kolektiv- parta, rozprchl do světa. Dál mohou 
být společně připraveni pomáhat mladším kmenům naší organizace, pokra-
čovat ve své činnosti a prosazovat skautské heslo: povinnost-kázeň-odpověd-
nost!
Od ledna se soustředil na výběr činovníků pro službu v KD a na zdárný prů-
běh valných hromad, okresních sněmů a přípravu krajského sněmu KD. Toto 
volební období vyvrcholilo 9.sněmem KD v Kutné Hoře 18.-20. října 2013. Kde 
byly OS projednány i důležité změny, které budou řešeny na Valném sněmu 
Junáka v r. 2014. 
Když jeden z okresních zpravodajů  opustil tento svět, vznikla myšlenka zma-
povat místa jejich posledního odpočinku. Aby se na zemřelé skauty nezapo-
mínalo a byla možnost uctít jejich památku. Tato služba byla nazvána v kraji 
„Skautský Slavín.“ V listopadu na ně vzpomněli u pamětní desky na náměstí 
TGM v Plzni. 
Oldskauti se zapojili do sbírky na zvony katedrály sv. Bartoloměje. Výsledek 
sbírky mezi sebou byl oceněn darovacím certifikátem a odlitý název „Skautky 
a skauti Plzeňského kraje“ se objevil na jednom ze zvonů. 
Významným okamžikem bylo nejvyšší ocenění jednoho z nás br. Havla Šmída 
skautským Řádem Stříbrného Vlka v kapli sv. Víta na Pražském hradě. Závěr 
roku se tradičně zakončil při pomoci rozdávání Betlémského světla a PF 2014. 

Pavel Pokorný
krajský zpravodaj KD



Hospodaření
Výsledovka

Náklady hlavní činnost hospodářská činnost
spotřeba materiálu 308 371
služby 137 47
osobní náklady - mzdy 36
daně a poplatky 1
ostatní náklady 14
odpisy, prodaný majetek 46
poskytnuté příspěvky 720
celkem 1262 418

Výnosy
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 381
ostatní výnosy celkem 220
přijaté příspěvky zúčtované mezi OS 936
dary 5
přijaté členské příspěvky 82
provozní dotace 10
celkem 1253 381
Výsledek hospodaření -9 -37

V tisících Kč



Rozvaha

Aktiva Stav k prvnímu dni ÚO stav k poslednímu dni ÚO
dlouhodobý hmotný majetek 711 819
oprávky k dlouhodobému majetku -625 -587
zboží na skladě a v prodejnách (kniha) 162
odběratelé 29
poskytnuté provozní zálohy 85 101
ostatní pohledávky 50
pokladna 55 10
účty v bankách 1273 1007
náklady příštích období 15
Aktiva celkem 1514 1591

Pasiva
vlastní jmění 285 391
fondy 911
výsledek hospodaření celkem 1131 173
krátkodobé závazky 88 116
jiná pasiva 10
Pasiva celkem 1514 1591

V tisících Kč



Základna Bílý orel

CHKO Šumava
Osada Šukačka, Javorná

11 pokojů, 36 lůžek
Wi-fi, kuchyně, TV, pračka, sportovní potřeby,

úschovna lyží a kol

Základna Bílý orel je ve vlastnictví statutárního města Plzeň, 
zastoupeného Úřadem městského obvodu Plzeň 1. Na základě 
smlouvy ji spravuje organizační jednotka Junák - svaz skautů 
a skautek ČR, Plzeňský kraj. Základna se nachází v atraktiv-
ním prostředí CHKO Šumava, v osadě Šukačka, 1,5 km stranou 
od hlavní silnice mezi obcemi Čachrov a Javorná v nadmořské 
výšce 900 m n.m. Nabízí možnost ubytování v atraktivním 
prostředí CHKO Šumava.
www.krjplzen.cz/bilyorel
Kontakt: Ing. Michal Mertens, tel. 603 298 596



Kontakty

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
Plzeňský kraj

Palackého 16, 301 00 Plzeň
IČ 70848556

Statutární zástupce - předseda KRJ PK
Marek Lukáš
marek.lukas@skaut.cz
tel. 777 156 539

místopředseda KRJ PK
Jiří Kunc
jiri.kunc@skaut.cz
tel. 603 774 646



www.skaut.cz
www.krjplzen.cz

Junák - svaz skautů a skautek ČR,
Plzeňský kraj


