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Rádi bychom Vás informovali, že 1. dubna 2015 došlo ke změně názvu našeho spolku na 
nový: Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s. K této změně došlo proto, že 1. dubna 2015 
byla provedena změna dosavadního názvu našeho hlavního spolku Junák – svaz skautů 
a skautek ČR (IČ 00409430), jehož jsme součástí a od kterého je náš název odvozen - tak, aby 
byl v souladu s novým Občanským zákoníkem. Skautská organizace v České republice se tak 
od daného data nově jmenuje Junák - český skaut, z. s. Nový název je k dohledání ve spol-
kovém rejstříku (or.justice.cz). V souladu s tzv. novým Občanským zákoníkem se také mění 
statut organizace na zapsaný spolek. Jakkoli je změna názvu změnou nezanedbatelnou, 
nic ostatního se pro nás ani pro Vás nemění. Nejen, že trvají všechny naše smluvní i jiné 
závazky vůči druhým stranám, ale především je Junák i nadále největší výchovnou orga-
nizací u nás, která skrze svůj program a díky dobrovolnickému nasazení tisíců dospělých 
vedoucích všestranně rozvíjí desetitisíce dětí a mladých lidí, kteří se společně a v souladu se 
skautskými myšlenkami snaží dělat svět kolem nás lepším.



Vážení přátelé,

je příjemné zpětně hodnotit rok tak nabitý pozitivními událostmi, jakým byl rok 
2014. V Plzeňském kraji celý rok skautovalo více než tři tisíce skautek a skautů, 
v kraji funguje více než stovka skautských oddílů, v létě se uskutečnilo šedesát 
letních táborů (většina v kraji, některé ale i v zahraničí) - to všechno jsou 
mimořádně příjemné skutečnosti, které naší práci dávají smysl. Nic z toho by ale 
samozřejmě nebylo možné realizovat v prvé řadě bez práce stovek dobrovolníků 
- skautských vedoucích, kteří této krásné činnosti - výchově mladých lidí, vedení 
skautských oddílů, vymýšlení programů - věnují velkou část volného času. V řadě 
druhé stojí podpora, které se nám dostává od našich partnerů - Magistrát města 
Plzně nám vyšel vstříc při výběru prostor pro novou kancelář, řada partnerů nám 
pomáhá s realizací jednotlivých akcí - jim všem patří obrovský dík.

V roce 2015 nás čeká několik zásadních změn - náš kraj dokončí několik 
významných organizačních změn. Jednou z nich bude formální zrušení okresu 
Tachov (Tachovští skauti budou nadále skautovat v rámci okresu Domažlice, takže 
na Tachovsku skauting zůstane), stejně tak nás čeká dokončení stěhování kanceláří 
z nevyhovujících prostor v Palackého ulici do ulice Františkánské, které, mimo jiné, 
konečně nabídnou důstojné zázemí našim rozsáhlým archivům, včetně prostor 
pro bádání. No a konečně nás letos čeká změna ze všech nejdůležitější - změna 
názvu celé naší organizace tak, aby byl název v souladu s českou legislativou i po 
změnách, ke kterým došlo v souvislosti s novým Občanským zákoníkem. A není 
náhodou, lehce úsměvnou, že se touto změnou Junák, největší česká výchovná 
organizace, vrátí k tomu samému názvu, který používala přesně před sto lety: 
k názvu Junák - český skaut, z. s. Název naší krajské „pobočky“ se změní analogicky, 
ale to je patrné už ze stran předchozích. Takže: od 1. dubna s novým názvem 
a s novou adresou.

Práce nás čeká stejně jako v letech minulých, víra v její důležitost, stejně jako ve 
skautské ideály je tím, co nás žene vpřed. Rok 2014 byl rokem stabilizace, ustálení 
mnohých interních procesů a zvyšování efektivity fungování Krajské rady. Nechť 
je rok 2015 rokem, kdy se skautským okresům v celém kraji dostane další podpory, 
kdy zmíněným dobrovolníkům - vedoucím - z jejich beder sejmeme část starostí 
spojených s vedením jejich jednotek, rokem, kdy na táborech uvidíme ještě více 
usměvavých dětských tváří, rokem, kdy se skautingu v Plzeňském kraji bude dařit.

Marek Lukáš, předseda Krajské rady Junáka Plzeňského kraje

Jiří Kunc, místopředseda



21. 1. 2014
Je představena kniha Století skautingu na plzeňsku z rukou 
kolektivu skautských autorů

21. 2.
V Plzni probíhá 22. reprezentační skautský ples

12. 3.
Br. Jiří Světlík je přijat na plzeňské radnici u příležitosti 
svého životního jubilea

28. — 30. 3.
V Litomyšli zasedá Valný sněm Junáka, rozhoduje mimo jiné 
o změně názvu a strategii Junáka do roku 2022

5. 4.
V Plzni se pro zájemce uskutečnila vůdcovská zkouška

14. — 15. 6.
V Rokycanech probíhá krajské kolo Závodu vlčat a světlušek,  
mladších skautek a skautů, postupují Příchovičtí a Sušičtí

1. 7.
V kraji začíná šedesát letních skautských táborů, vystřídá se 
na nich na dva tisíce skautek a skautů

7. — 17. 8.
Probíhá letní část vzdělávacího kurzu MOA

4. 10.
Plzeňští skautští vedoucí se setkávají v Příchovicích a plánu-
jí další činnost kraje

25. 10.
Skauti se na speciálním školení seznamují s novinkami 
v legislativě

6. 12.
Probíhá kolegium západočeské oblasti Bílého orla

11. 12.
Br. biskup František Radkovský hovoří na Skautské vizi

20. 12.
Skauti tradičně přivážejí do Plzně Betlémské světlo



Okres Domažlice

Rok 2014 se v Okrese Domažlice nesl především v duchu řady tradičních akcí. Ne-
bývalému zájmu se těšila akční hra ve městě, Mafie. V okolí domažlického náměstí 
se v roli mafiánů během čtvrtého ročníku prohánělo rekordních 84 dětí a více než 
20 roverů a činovníků se hry účastnilo v roli dealerů zboží a policistů.

V polovině dubna se v Domažlicích konala i další tradiční okresní akce, Velikonoční 
turnaj v míčových hrách, kde se každoročně utkávají týmy ze všech středisek ve 
vybíjené, přehazované a volejbalu.

V polovině května se některé okresní oddíly zapojily do celostátní charitativní akce 
Český den proti rakovině (Květinový den) a podpořili tím boj proti této zákeřné 
nemoci.

Základní kolo Závodu vlčat a světlušek, které tento rok uspořádalo Středisko Lípa 
Prapořiště na téma Pevnosti Boyard, se velmi vydařilo navzdory tomu, že Okres 
Domažlice utrpěl porážku v obou soutěžních kategoriích od výborně připravených 
tachovských vlčat a světlušek. 

V létě se tradičně konaly tábory, a to celkem sedm, každý v délce jednoho až tří 
týdnů. Mezi ostatními se co do charakteru vyjímají především dva, tábor domaž-
lického Kmene rodinného skautingu na Ovčím vrchu a jeden z táborů Střediska 
Lípa Prapořiště, který je určený pro neskauty.

Koncem září se oddíl ve Staňkově přidal k celostátní akci Křížem Krážem, v rámci 
které navštívil národní technické muzeum v Praze. Další akcí Staňkovských skautů 
byl tradiční kurz rádců a podrádců „KRAP 2014“, kterého se letos zúčastnilo na 40 
účastníků a servismanů nejčastěji z Plzeňského kraje.

Novou tradici vytvořili domažličtí roveři a rangers, kteří nejprve o Velikonocích 
a pak začátkem podzimu podnikli víkendová putování po blízkém okolí. Znovuob-
novena byla v Domažlicích také polozapomenutá tradice střediskových táborových 
ohňů.

Břetislav Krejsa, předseda Okresní rady

9 oddílů / 284 skautek a skautů
Domažlice, Holýšov, Prapořiště





Okres Klatovy

V roce 2014 proběhlo v klatovském okrese několik významných událostí. Asi tou 
nejzásadnější bylo stoleté výročí založení prvního skautského oddílu v Klatovech. 
Klatovská střediska ve spolupráci s oldskauty a s podporou města uspořádala mě-
síční výstavu v místním muzeu. Rok 2014 byl také úspěšný pro středisko Prácheň 
Horažďovice, kdy uspořádali velmi kvalitní okresní kolo Závodu vlčat a světlušek 
nebo počtem rekordní Setkání skautů na Otavě. Rok 2014 byl pro všechna stře-
diska okresu klidným rokem naplněným poctivou skautskou prací, ale především 
zábavou a radostí z práce s dětmi.

Z dalších akcí:

Cestou nevyšlapanou: Česko-německý zážitkový program na celé české podzimní 
prázdniny. Program byl sestaven podle metodiky zážitkové pedagogiky, některé 
programové prvky vycházely také z běžné činnosti účastnických organizací – vzá-
jemná výměna zkušeností, sdílení „toho nejlepšího, co děláme“. Takže jsme spo-
lečně: připravovali jídla, hráli hry, plnili komunikační a strategické úkoly, zpívali 
s kytarou, pletli náramky, byli na výletě ve Velharticích na hradě, cvičili sebeobra-
nu a spoustu dalšího. Proto se sejdeme znovu.

Akce byla podpořena Dotací Plzeňského kraje, programem Rozjeď to s Tandemem! 
od Tandem - česko-německé koordinační centrum a Česko-německým fondem 
budoucnosti.

Oslavy 100 let od založení prvního skautského oddílu v Klatovech:

Skautská výstava celý duben ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech se 
slavnostní vernisáží a otevřením za přítomnosti zástupců radnice i ostatních 
spolků. Následně zábavný den pro širokou veřejnost spojenou se dnem otevřených 
dveří kluboven. 

Středisko Prácheň Horažďovice pořádalo v dubnu již 19. ročník Setkání skautů na 
Otavě s rekordní účastí 250 skautů! 

V květnu v Horažďovicích proběhlo okresní kolo Závodu vlčat a světlušek - „Ostrov 
pokladů“.

Marcela Lenerová, předsedkyně Okresní rady

27 oddílů / 553 skautek a skautů
Klatovy, Horažďovice, Sušice, Pačejov





Okres Plzeň - město

I v minulém roce jsme vyšli ze stínů lesa a ukázali se v ulicích a to třeba na květno-
vých slavnostech osvobození Plzně americkou armádou, přehlídce volnočasových 
organizací Bambiriáda, účastnili jsme se pietních akcí města Plzně a také jsme roz-
nášeli novodobý symbol Vánoc - Betlémské světlo. Aby toho nebylo málo - pořádali 
jsme Reprezentační skautský ples, dvakrát se sešli s osobnostmi společenského ži-
vota, které prošly skautingem na akci “Skautská vize” a samozřejmě jsme nezapo-
mínali ani na vzdělávací stránku naší činnosti - uspořádali jsme zdravotnický kurz, 
pro mladší vedoucí čekatelský kurz Tokaheya či rádcovský kurz Prak, pro ty starší 
vůdcovský kurz Pavučina, kde se mladí vůdci mohli dozvědět to nejdůležitější z ob-
lastí jako je pedagogika, psychologie, bezpečnost, ale také ekonomika či právo.

Některá naše střediska se účastnila Evropského dne sousedů, který se konal pod 
hlavičkou Plzně 2015. Za zmínku stojí například programové ohnisko v Českém 
údolí, kde sídlí středisko Střela. Během letních prázdnin se potom uskutečnily de-
sítky táborů, kterých se zúčastnilo víc než tisíc plzeňských dětí. I v roce 2014 jsme 
nabídli alternativu ve formě příměstských táborů pro veřejnost a musíme říci, že 
se jedná o boom mezi tábory. Zájem byl tak obrovský, že jsme museli zájemce do-
konce odmítat. Podařilo se nám také připravit zajímavý program pro skauty, kteří 
v Plzni studují na některé z našich univerzit. Vznikla skupina, která si říká „Fakulta 
roverská“ a neustále se rozrůstá. A tradičně nezapomínáme ani na ty, kteří nemají 
v životě mnoho štěstí a narodili se například s nějakým handicapem. Výtěžek z vá-
nočního stánku střediska Střela tentokrát putoval do Domova Radost v Merklíně. 

Martin Štěrba, předseda Okresní rady

45 oddílů / 1399 skautek a skautů
Slovany, Bory, Doubravka, Bolevec, Doudlevce,  Starý Plzenec, Tlučná





Okres Plzeň - jih

V roce 2014 působilo v okrese Plzeň – jih 372 skautů a skautek v 5 střediscích: 
v Přešticích, Příchovicích, Dobřanech, Dnešicích a Spáleném Poříčí. Pro středisko ve 
Spáleném Poříčí bylo úspěchem, že se zde oproti minulým létům pomalu začala 
posilovat členská základna, což umožnilo nově vytvořit družinu světlušek. 

Ve všech střediscích byl rok 2014 opět plný oddílových a střediskových akcí, ale 
i akcí pro veřejnost. Vedle pravidelných schůzek byly samozřejmostí jednodenní 
i víkendové výpravy. Většina středisek využila k některé ze svých výprav také zá-
kladnu na Javorné. Napříč středisky se pořádaly maškarní bály, dětské dny, přes-
pávání v klubovnách, či různé brigády, kdy skauti zvelebovali nejen své klubovny, 
tábořiště, ale např. v Přešticích pomáhali s čištěním řeky Úhlavy. V Dobřanech se 
již opakovaně dařilo pořádat akce, kterých se veřejnost účastnila v počtu několika 
set návštěvníků, jsou jimi např. Pohádkový les nebo Hororový ostrov. Pro většinu 
středisek je již samozřejmostí Květinový den nebo rozdávání Betlémského světla.

Velkým úspěchem světlušek  z Příchovic byla účast na celostátním kole Závodu 
vlčat a světlušek, ze kterého přivezly krásné třetí místo. 

Nejdůležitějším bodem skautského roku jsou tábory. Přeštický tábor proběhl již po 
desáté u Chumeckého mlýna nedalo Chudenic, dobřanští tábořili v Trpístech, pro 
Dnešice je tradicí tábor Bejkárna a pro příchovické  tábor na Drnovce. Letošní tábor 
Příchovického střediska se nesl v oslavné náladě, protože to byl jubilejní 25. tábor. 
V prvním týdnu tábora se zde pořádala velká oslava, na které byly účastníkům 
věnovány výroční skautské šátky, nechyběl ani dort se svíčkami, které společně 
sfoukli účastníci tábora v roce 1990. 

Tereza Pfeiferová, předsedkyně Okresní rady

20 oddílů / 372 skautek a skautů
Přeštice, Dnešice, Příchovice, Dobřany, Spálené Poříčí





Okres Rokycany

V roce 2014 se v pěti střediscích našeho okresu zaregistrovalo 319 členů a okres se 
tak nadále rozrůstá. V první polovině roku jsme se hlavně připravovali na závody. 
Základní kolo Závodu vlčat a světlušek se konalo ve Zbiroze a družiny podnikly 
Šmoulí cestu. V červnu se v Rokycanech konalo Krajské kolo závodu, na které se sje-
lo 21 hlídek. Okres reprezentovaly 4 hlídky. Želvičky z Rokycan a Havrani ze Zbiroha 
obsadili v závodě třetí místa.

O prázdninách se oddíly rozjely na tábory do Jablečna, Sedlčan, Jesenice a Vimper-
ku. Celý skautský rok pokračovali tradiční střediskové, oddílové i družinové akce. 
Všechna střediska se jako každoročně zúčastnila rozdávání Betlémského světla 
nebo tradiční Tříkrálové sbírky.  Na konci roku okresní rada zahájila přípravy na 
rádcovský kurz, který se uskuteční na jaře.

Středisko Rarášek Rokycany letos oslavilo 95 let své existence. Oslavilo to velko-
lepě vystoupením skautského sboru na Setkání pod Rokycanskou věží.  Konaly se 
tradiční akce jako Turnaj v karetních hrách, Sportohrátky, Mikulášská besídka. Na 
výpravy se vyrazilo do Air parku ve Zruči, do hamru v Dobřívě, na novou rozhlednu 
na Kotli, nebo na základnu Bílý orel na Šumavě.

Skauti a skautky ze Zbiroha podnikli tradiční akce jako Zbirožský puchýř, nebo 
zimní přechod Brd. Na výlety se rozjeli například na Čertovu skálu, na keltskou 
výpravu do Radnic, na výlet do Aquaparku v Berouně nebo do Horažďovic.

Kralovičtí zahájili rok výpravou Čistá – Kůsová – Hrádecko- Kralovice, podnikli tra-
diční Třemošenskou padesátku nebo výlet na Odlezelské jezero.

Středisko Omaha Radnice zahájilo rok 2014 dobročinnou Tříkrálovou sbírkou. Na 
výpravy se vydali do Stupna, Přívětic nebo na třídenní výpravu do Rožmitálu pod 
Třemšínem.

Členové střediska ze Strašic se nadále věnují hlavně trénování a zápasům v lakro-
su.

Tomáš Šach, předseda Okresní rady

17 oddílů / 319 skautek a skautů
Rokycany, Radnice, Strašice, Kralovice, Zbiroh





Okres Tachov

Rok 2014 se v Okrese Domažlice nesl především v duchu řady tradičních akcí. Ne-
bývalému zájmu se těšila akční hra ve městě, Mafie. V okolí domažlického náměstí 
se v roli mafiánů během čtvrtého ročníku prohánělo rekordních 84 dětí a více než 
20 roverů a činovníků se hry účastnilo v roli dealerů zboží a policistů.

V polovině dubna se v Domažlicích konala i další tradiční okresní akce, Velikonoční 
turnaj v míčových hrách, kde se každoročně utkávají týmy ze všech středisek ve 
vybíjené, přehazované a volejbalu.

V polovině května se některé okresní oddíly zapojily do celostátní charitativní akce 
Český den proti rakovině (Květinový den) a podpořili tím boj proti této zákeřné 
nemoci.

Základní kolo Závodu vlčat a světlušek, které tento rok uspořádalo Středisko Lípa 
Prapořiště na téma Pevnosti Boyard, se velmi vydařilo navzdory tomu, že Okres 
Domažlice utrpěl porážku v obou soutěžních kategoriích od výborně připravených 
tachovských vlčat a světlušek. 

V létě se tradičně konaly tábory, a to celkem sedm, každý v délce jednoho až tří 
týdnů. Mezi ostatními se co do charakteru vyjímají především dva, tábor domaž-
lického Kmene rodinného skautingu na Ovčím vrchu a jeden z táborů Střediska 
Lípa Prapořiště, který je určený pro neskauty.

Koncem září se oddíl ve Staňkově přidal k celostátní akci Křížem Krážem, v rámci 
které navštívil národní technické muzeum v Praze. Další akcí Staňkovských skautů 
byl tradiční kurz rádců a podrádců „KRAP 2014“, kterého se letos zúčastnilo na 40 
účastníků a servismanů nejčastěji z Plzeňského kraje.

Novou tradici vytvořili domažličtí roveři a rangers, kteří nejprve o Velikonocích 
a pak začátkem podzimu podnikli víkendová putování po blízkém okolí. Znovuob-
novena byla v Domažlicích také polozapomenutá tradice střediskových táborových 
ohňů.

Radovan Končický, předseda Okresní rady

3 oddíly / 36 skautek a skautů
Tachov





Svojsíkův oddíl a kmen dospělých

Západočeská družina Svojsíkova oddílu - Družina Bílého orla - má 24 členů, z toho 
14 aktivních, kteří pro skauting pracují jako členové klubů dospělých členů - 
takzvaných oldskautů - při jednotlivých oddílech a střediscích.

Družinová setkání jsou tři až čtyři do roka, republikové potom jedno, vždy 
na podzim v Praze. Družina Bílého orla působí na území západočeského 
a karlovarského kraje. Na setkáních se probírají aktuální záležitosti Junáka, 
beseduje na různá témata nejen skautská, referuje o činnosti členů v jednotlivých 
klubech. Členové navštěvují jako hosté zasedání Krajské rady, Okresní rady 
i rad jednotlivých středisek. Členové taktéž dobročinně přispívají na studium 
indických dívek. Během roku byla podány dva návrhy na přijetí nových členů, oba 
Náčelnictvo schválilo.

Pavel Šiřina

V našem kraji je v Kmeni dospělých registrováno 26 klubů s 268 členy. Kluby 
navštěvovali tábory a vyráží do přírody, jsou zapojeni jako správcové základny 
Bílého Orla na Šumavě, navštěvují muzea a galerie. Např. zajímavé muzeum pro 
český národ u Míšova v Brdech, kde byl utajovaný kryt, uložiště atomových hlavic 
- majetek Sovětského svazu. Klatovští OS navštívili část Šumavy a kótu odkud 
převáděli skauti nešťastné české občany po r. 1948 a byli odsouzeni vysokými 
tresty. Ve středisku získali vlastní klubovnu.

Překvapením byla obnova 13. OS klubu Bílá Střela se 17 členy, který z bohatého 
programu uskutečnil tábor „Raků“ typu rodinného skautingu. Obnovil Plzní 
pozapomenutý „Knappův memoriál“ pro oldskauty, pořádá výpravy a hudební 
vystoupení v domově seniorů.

53. klub OS se rozhodl pomoci napravit nedostatečné zkušenosti a určitou 
neznalost v chování a jednání skautů, kteří pomáhají při slavnostních a pietních 
akcích na veřejnosti. Hradní stráž nás pozvala na návštěvu s praktickými ukázkami 
a výukou spojenou s výcvikem.

Na zesnulé bratry a sestry vzpomněli OS  2.11. zavěšením věnečku a zapálením 
svíčky u pamětní desky na náměstí T.G.M. Pomáhali s roznášením Betlémského 
světla. 

Pavel Pokorný, krajský zpravodaj Kmene dospělých





Hospodaření

Výkaz zisků a ztrát

Náklady
hlavní 

činnost

hospo-
dářská 
činnost

celkem

spotřeba materiálu 195 277 472

služby 235 56 291

osobní náklady - mzdy 0 0 0

daně a poplatky 0 0 0

ostaní náklady 12 12 24

odpisy, prodaný majetek 26 0 26

poskytnuté příspěvky 870 0 870

celkem 1 338 345 1 683

Výnosy

tržby za vlastní výkony a za zboží 0 497 497

ostatní výnosy celkem 205 0 205

přijaté příspěvky mezi o. s. 1072 0 1 072

dary 0 0 0

přijaté členské příspěvky 88 0 88

provozní dotace 0 0 0

celkem 1 365 497 1862

výsledek hospodaření 27 152 179

v tisících Kč



Rozvaha

Aktiva
Stav k 1.dni účetního 

období
stav k poslednímu dni 

účetního období

dlouhodobý hmotný majetek 819 819

oprávky k dlouhodob.  majetku - 587 - 613

zboží na skladě a v prodejnách 162 134

odběratelé 29 0

poskytnuté provozní zálohy 101 81

ostatní pohledávky 50 35

pokladna 10 139

účty v bankách 1 007 1 169

náklady příštích období 0 0

aktiva celkem 1 591 1 764

Pasiva

vlastní jmění 391 386

fondy 911 911

výsledek hospodaření celkem 173 352

krátkodobé závazky 116 115

jiná pasiva 0 0

pasiva celkem 1 591 1 764

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 se v roce 2014 řídila zpracovaným plánem v oblastech zajištění pobytů 
skautských i neskautských skupin, zajištění zázemí pro vzdělávací Čekatelský lesní 
kurz  MOA 2014, zajištění plánů oprav, investic a údržby, zajištění financování 
provozu, spolupráce s představiteli ÚMO 1 a vedením KRJ PK.

Realizované aktivity v roce 2014:
• Podařilo se splnit plán oprav a investic dle schváleného rozpočtu a harmono-

gramu. Přidělené i vlastní finanční prostředky jsme využili s vysokou mírou 
efektivnosti, která se odráží na stavu objektu i v zajištění jeho provozu.

• Základna slouží v souladu se svým posláním pro pořádání skautských akcí, 
akcí vzdělávacích, rodinnému skautingu i široké veřejnosti. V průběhu roku se 
na ní uskutečnilo 51 pobytových akcí s 1217 účastníky, kteří zde strávili celkem 
5737 pobytových dnů.

• V jednotlivých kategoriích je kapacitní využití základny následující - skautské 
akce 58%, rodinný skauting 16%, ostatní akce 26 %

• Tým správců odpracoval bezplatně na údržbě a při zajištění provozu základny 
stovky hodin

• Podařilo se realizovat za spolupráce s Úřadem městského obvodu 1 v Plzni 
plánovanou údržbu a investice

• Správcovský tým zajišťoval provozní záležitosti, drobné opravy a údržbu sou-
visející s chodem základny, generální jarní úklid vlastní budovy a generální 
podzimní úklid venkovních ploch kolem objektu (průběžně byly odstraňovány 
vzniklé závady a vyřazován majetek opotřebený provozem, je zpracován zámy-
sl rozvoje objektu včetně možného rozšíření ubytovací kapacity, byla doplněna 
část běžného provozního vybavení převážně formou darů našich příznivců 
a sponzorů, průběžně byla prováděna rezervace pobytů)

Bylo by možné jmenovat ještě celou řadu oblastí, které jsme realizovali v rámci 
činnosti v objektu za uplynulý kalendářní rok. Není to však třeba. O rozsahu naší 
práce svědčí stále se zlepšující stav základny a skutečnost, že se k nám mnoho 
oddílů a skupin opakovaně vrací.
Naše výsledky by nebylo možné dosáhnout bez pomoci a podpory řady činovníků 
napříč organizační strukturou, vedení KRJ PK, Úřadu městského obvodu 1 Plzeň, 
spřátelených firem, sponzorů a řady lidí – neskautů, kteří s námi dlouhodobě spo-
lupracují. Nesmím zapomenout ani na členy správcovského týmu, kteří chápou 
zajištění provozu a údržby základny jako své poslání a službu hnutí.
Těm všem bych chtěl v závěru své zprávy poděkovat.

Michal Mertens, hlavní správce základny
  

 



Složení Krajské rady PK

předseda KRJ PK   Marek Lukáš

místopředseda KRJ PK  Jiří Kunc

   

krajský zpravodaj KD  Pavel Pokorný

krajský kapitán VS  Pavel Křeček — Milan Legát

   

Revizní komise

předseda revizní komise  Josef Janda

člen    Petr Doležel

člen    Eva Trefancová

   

Zástupci okresů

ORJ Domažlice   Břetislav Krejsa

ORJ Klatovy   Marcela Lenerová

ORJ Plzeň - jih   Tereza Pfeiferová

ORJ Plzeň - město  Martin Štěrba

ORJ Rokycany   Tomáš Šach

ORJ Tachov   Radovan Končický

   

Výkonná část

tajemník   Olga Zítková

výchovný zpravodaj  Jana Habermannová

právní zpravodaj  Kryštof Horn

technický zpravodaj  Jiří Hais

zpravodaj pro zpč. oblast Jan Kacerovský

hlavní správce základny B. orla Michal Mertens 

zpravodaj pro registraci   Ondřej Steidl

rádce zpč. družiny SO  Pavel Šiřina

archivář   David Koura

zástupce v Náčelnictvu Junáka  Kryštof Horn





Kontakty

Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s.

Františkánská 123/16, 301 00 Plzeň

IČ: 70848556 DIČ: CZ70848556

Bankovní spojení: 282571353/0300

www.krjplzen.cz

Marek Lukáš

předseda, statutární zástupce

tel: 777 126 539

e-mail: marek.lukas@skaut.cz

Jiří Kunc

místopředseda, kontakt pro média

tel:603 774 646

e-mail: jiri.kunc@skaut.cz

Michal Mertens

hlavní správce základny Bílý orel

tel: 603 298 596

e-mail: michal.mertens@email.cz

David Koura

archivář

tel: 773 444 910

e-mail: dodys@centrum.cz

Junák - český skaut, Plzeňský kraj, z. s. je vyšší organizační jednotka Junáka - české-
ho skauta, z. s., což je největší česká organizace, která pracuje s dětmi a mládeží.

www.skaut.cz





Buď připraven!

— heslo skautů —


