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Vážení přátelé skautingu, 

je příjemné hodnotit rok nabitý pozitivními událostmi, jakým byl rok 2016. 

Tento rok byl třetím a tedy závěrečným volebního období stávající 

krajské rady. A o tom, že to bylo volební období úspěšné, hovoří 
i čísla. V Plzeňském kraji skautovalo už téměř 3400 členů. To je 

samo o sobě vysoké číslo, ale především to znamenalo 

nezanedbatelný nárůst členů proti roku 2015. 

Skautský kalendář byl i v roce 2016 naplněn akcemi družin, 

oddílů, středisek i vyšších jednotek. Tyto akce vytvářejí 

komplexní skautský program, nabídku, ze které si vybere každý. 

Tento program pro všechny věkové kategorie – od předškoláků po 

oldskauty by však nebyl možný připravit bez práce stovek dobrovolníků - 

skautských vedoucích, kteří této činnosti věnují bez nároku na finanční 

odměnu velkou část volného času a energie. 

Při této naší práci nás velmi těší podpora, které se nám dostává od 

našich partnerů - na úřadech a v orgánech Plzeňského kraje i města 

Plzně, tak těch v komerční sféře. S touto podporou můžeme hrdě vstoupit 

nejen do roku 2017, ale zároveň do nového tříletého období Krajské rady. 

Čeká nás mnoho práce, ale víra v její důležitost, stejně jako ve skautské 

ideály je tím, co nás žene vpřed. 

Rok 2016 je úspěšně za námi, ať se společné dílo daří i v roce 2017. 



ZÁKLADNA 

BÍLÝ OREL 

Jako vždy bilancujeme v textu výroční zprávy rok 

minulý, tzn. rok 2016. Opět jsme posunuli laťku 

v dosaženém počtu ubytovaných (1438), pobytových 

dnů (6070) a počtu akcí (52). 

Splnili jsme pro tento rok vytýčené cíle nejen v oblasti 

provozu, ale i oprav a obměny vybavení včetně jeho 

účelného doplnění.

S podporou, kterou máme, s nasazením 

a odborností správcovského týmu, můžeme 

směle a s hlavou vztyčenou vstoupit do roku 

2017, kde je před nás postavena největší výzva, 

kterou je převzetí základny do vlastnictví 

Junáka - Plzeňského kraje na základě 

projednávané kupní smlouvy s Městem Plzní. 

Nezbývá než si přát, aby se nám to podařilo.

To vše bylo možné jen díky podpoře 

představitelů a zaměstnanců Městského 

obvodu Plzeň 1 

v čele s 1. místostarostkou  PhDr. Ivanou 

Mádlovou, Ph.D., MBA. Zásluhu na udržení a 

zlepšování vysokého standardu objektu má 

11členný kolektiv dobrovolných správců, bez 

jejichž obětavé práce a nasazení by se 

základna nemohla rozvíjet a zabezpečovat 

potřeby skautů při jejich činnosti. 

Mimo rodinného skautingu, pobytů oddílů 

a středisek, zázemí pro spřátelené 

organizace, které se zabývají výchovou 

mládeže, je také zázemím pro náš vzdělávací 

čekatelský lesní kurz MOA. Jeho frekventanti 

tu získávají nejen potřebné odborné znalosti, 

ale hlavně mohou v praxi naplňovat skautské 

ideály a myšlenky, s jejichž pochopením se 

pak vrací do svých výchovných jednotek, kde 

je mohou předávat dál. Tím je naplňováno 

naše výchovné poslání. 

V oblasti hospodaření jsme postupovali 

v souladu se schválenými prostředky jak 

z kapitoly ÚMO 1 tak z kapitoly vyčleněné 

KRJ PK. Hospodařili jsme v černých číslech, 

promyšleně investovali do vybavení a nutných 

provozních oprav. 

Že se nám práce daří svědčí i kladné ohlasy 

našich návštěvníků, kteří se k nám 

opakovaně vrací a chválí dosažené výsledky. 

Podařilo se mnohé, další je jistě před námi. 
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upíry, u kterých závodní hlídky plnily nejrůznější 

úkoly, aby tak nakonec zachránily zakletou 

princeznu a prince. Závod se u dětí setkal 

s velkým úspěchem díky skvělé práci a velkému 

nasazení celé řady dobrovolníků. Toho bylo třeba 

i při pořádání okresních akcí pro veřejnost - 

tradiční domažlické městské hry Mafie, 

cestovatelských přednášek v Domažlicích 

a strašidelného Halloweenu ve Staňkově. 

Nezastupitelnou roli má v činnosti okresu také 

neustálé vzdělávání. Členové několika oddílů tak 

v tomto roce vyrazili na Elixír a pro rádce 

a rádkyně byl připraven druhý víkend okresního 

kurzu KRAP na Zelenově u Domažlic. 

Celá řada oddílů z okresu se zapojila do 

Skautského dobrého skutku. Například členové 

domažlického střediska uspořádali sbírku pro 

dětský domov Robinson, navštívili domov 

seniorů a sázeli stromky. Členové střediska 

Lípa Prapořiště v rámci akce Ukliďme Česko 

uklidili okolí klubovny i blízké lesy. Skautky 

z Tachova vlastnoručně opravily a vyzdobily 

vlastní klubovny. Z méně tradičních akcí 

můžeme uvést hromadný cyklovýlet 

prapořišťských skautů a skautek a jejich 

rodičů nebo puťák domažlických rangers po 

bulharské Rile. V létě proběhlo v okrese 

6 táborů, na kterých děti strávily dohromady 

2817 dnů. Novou energii do našeho okresu 

vneslo po podzimních sněmech nově zvolené 

vedení ve třech ze čtyř středisek. Doufáme, že 

i díky této energii naplníme další rok řadou 

úspěšných skautských akcí a službou svému 

okolí. 

Největší akcí, kterou v roce 2016 okres 

Domažlice pořádal, bylo krajské kolo Závodu 

vlčat a světlušek. To se konalo na konci 

května v Horšovském Týně v zámeckém 

parku, kde se usídlily nejrůznější pohádkové 

bytosti od víl, duchů a bílé paní až po čerty, 

čarodějnice a

Okres 

DOMAŽLICE 



Okres 

KLATOVY 

činnosti a úspěšně rozšířily své řady o nové 

sestry a bratry. Celkový počet členů narost na 

594. Meta 600 členů bude jistě v roce 2017 

překonána. 

 

Jednou z hlavních akcí okresu Klatovy bylo 

okresní kolo Závodu světlušek a vlčat. V roce 

2016 se organizace chopilo středisko Vydří stopa 

Sušice a připravilo pro účastníky velmi kvalitní 

závod. 

 

Každoroční velkou akci pořádá i středisko 

Prácheň Horažďovice. Jde o Setkání skautů na 

Otavě, které pořádají každoročně na počátku 

dubna roveři a vedoucí tamního střediska. V roce 

2016 proběhl již 21. ročník, na který dorazilo 

kolem dvou stovek skautů a skautek z širokého 

okolí.

Centrum města si během pátečního večera 

podmanil Drákula a cílem skupin nebylo nic 

jiného, než jej zlikvidovat. Což se sice 

povedlo, zbývalo však zneškodnit další bytosti 

pohybující se po Horažďovicích. Tento 

nelehký úkol skupiny během sobotního 

dopoledne zvládly a mohly jít v klidu zhlédnout 

divadelní představení Dědictví rodu 

Kapompole. Vedoucí střediska Prácheň se 

v něm převtělili do šlechty počátku 19. století. 

Celou akci zakončil slavnostní táborový oheň 

s vyhlášením vítězných družstev. 

 

Klatovská střediska Královák a Javor se 

během roku soustředila na práci v oddílech 

a spolupráci mezi nimi, ale žádnou akci, která 

by měla přesah na celookresní úroveň, 

nepřipravila. 

Rok 2016 byl pro okres Klatovy rokem 

volebním. Po dvou funkčních obdobích došlo ke 

změně ve vedení ORJ, kdy Marcelu Lenerovou 

a Jana Čížka vystřídala mladší generace 

v podobě Dana Koželuha a Terezy Sedláčkové. 

Jednotlivým střediskům se dařilo v jejich 



Okres 

Plzeň-MĚSTO 

Velký zájem o skauting také vedl ke vzniku 

nového oddílu ve Štěnovicích. Velká poptávka po 

navštěvování oddílů je pro okres a především pro 

střediska a oddíly velký závazek. Musí udržet 

kvalitu činnosti na nejlepší možné úrovni, 

vychovávat kvalifikované vedoucí, držet krok 

s dobou a nabízet dětem dobrodružný, zajímavý 

a moderní program, ale také dbát na zachovávání 

skautských principů a hodnot. Právě z toho 

důvodu okres Plzeň-město pořádá či podporuje 

řadu vzdělávacích kurzů – např.čekatelský kurz 

Tokaheya. V roce 2016 se konaly stovky různých 

akcí pod hlavičkou jednotlivých oddílů a středisek. 

Okresu se podařilo tyto akce rozšířit i o další. Pod 

vedením Martina Kolovského vzniklo v Plzni 

fórum Skautského Institutu. Jeho první půlrok se 

soustředil hlavně na krajinu a skautský život 

v přírodě.

Kromě Perplexu, který se věnuje aktuálnímu 

a společenského dění, tak může okres nabídnout 

další akce určené především pro ně, protože jsou 

to právě oni, na kterých stojí odpovědnost za 

kvalitní fungování skautských oddílů. 

V roce 2016 nechyběli v Plzni tradiční akce pro 

veřejnost Skauti dětem, oblíbený Opravdu 

skautský ples, Maškarák a samozřejmě letní 

a příměstské tábory. Někteří skauti se 

také účastnili mezinárodních setkání Intercamp v

Josefově nebo středoevropského jamboree v 

Polsku. Rok 2016 byl zajisté úspěšným a všechny 

předpoklady nasvědčují tomu, že rok 2017 nebude 

v tomto ohledu jiný. V Plzni se začne opravovat 

skautská základna u Seneckého rybníka, a tak 

stovky dětí nejen ze severní části Plzně získají 

moderní klubovny i zázemí. 

Největší krajský okres Plzeň-město tvoří 8 

skautských středisek a jeden přístav vodních 

skautů – v lednu 2016 se totiž k okresu oficiálně 

připojilo i středisko Omaha Kralovice. Už několik 

let se ukazuje, že je o skauting v Plzni a okolí 

stále vzrůstající zájem a počet skautů a skautek 

v Plzni vzrostl na téměř 1700.



Okres 

Plzeň-jih 

Ve všech střediscích byl rok 2016 opět plný 

oddílových a střediskových akcí, ale i akcí pro 

veřejnost. Vedle pravidelných schůzek byly 

samozřejmostí jak jednodenní, tak i víkendové 

výpravy. Napříč středisky se pořádaly maškarní 

bály, dětské dny, přespávání v klubovnách, či 

různé brigády. V Dobřanech se již opakovaně 

dařilo pořádat akce, kterých se účastnila 

veřejnost v počtu několika set návštěvníků, jsou 

jimi např. Pohádkový les nebo Hororový ostrov. 

Pro většinu středisek je již tradicí Květinový den 

a rozdávání Betlémského světla. Některá 

střediska se zapojila do akce Skautský dobrý 

skutek. 

Vyvrcholením skautského roku je jistě ve většině 

středisek tábor. Všechna naše střediska táboří na 

tradičních místech.

Přeštice u Chumeckého mlýna , Dobřany 

v Trpístech, Spálené Poříčí v Údolí Devětsilu. 

Skauti z Příchovic a Dnešic však měli 

v letošním roce změnu. Dnešičtí 

neplánovanou -  těsně před začátkem tábora 

vyplavily jejich tábořiště povodně, museli tedy 

narychlo shánět jiné. Naštěstí našli zázemí 

u dobřanských skautů. Příchovičtí změnili 

místo dobrovolně a pro letošní léto si 

vzájemně vyměnili tábořiště se skauty 

z Horažďovic. Vrchol skautského léta pro 

11 členů okresu nastal až v srpnu, kdy se 

vypravili na středoevropské jamboree do 

Polska. Pro všechny z nich to byla první velká 

mezinárodní akce. Zpět se vrátili nadšení, 

s novými přáteli a s odhodláním co nejdříve 

vyrazit na další mezinárodní setkání.

V roce 2016 působilo v okrese Plzeň – jih 425 

skautů a skautek v pěti střediscích: v Přešticích, 

Příchovicích, Dobřanech, Dnešicích 

a Spáleném Poříčí.



Okres 

ROKYCANY 

rokycanského střediska zajistila postup do 

celostátního kola. To se konalo v Novém městě 

nad Metují,kde vlčata podala bojovný výkon 

a skončila na nádherném 5.-6. místě. Rok 2016 

byl pro rokycanské skauty opět plný aktivit. 

Nejmladší z družiny Žabiček zavítali do divadla 

Alfa a překonávala rekordy při výpravě na Žďár. 

5. oddíl Smíškové se vydal na třídenní výpravu do 

Roudnice nad Labem, při které vylezl na Říp. 

3. smečka vlčat podnikla výpravy do Břas nebo 

na Klabavské tunely. Pro rodiče byly uspořádány 

Carusozpívánky, kde družiny předvedly svoje 

taneční i pěvecká vystoupení, nebo tradiční 

skautsko-sokolské Šibřinky. 

Skauti a skautky vyrazili na 135 km dlouhý 

putovní tábor podél Lužnice z rakouského 

Litschau až do Tábora. Vlčata a světlušky 

cestovali časem na tábořišti v Jablečně u Zbiroha. 

Také členové střediska Omaha Radnice měli 

pestrý program. Na začátku roku se zapojili do 

Tříkrálové sbírky. V květnu se dvacetičlenná 

výprava vydal na Intercamp. V červnu 

připravilo v Radnicích dětský den. 

O prázdninách se vydali táborovou Cestou 

faraonů. Na podzim společně zdolali 

Mt. Hlohovec a konec roku si roveři zpestřili 
zimním tábořením.  

  Chlapci ze střediska Čertovka Zbiroh 

pracovali na konání dobrých skutků, vyrazili 

na skautské základny v Rokycanech nebo 

v Táboře. Dívky i chlapci pomáhali uklidit 

Česko, postoupili do krajského kolo ZVaS 

a pořádali vánoční besídku. Děvčata 

uspořádala například cyklovýpravu na Točník 

nebo výpravu do Prahy do Skautského 

institutu. 

Na začátku roku 2016 jsme ve čtyřech 

střediscích okresu zaregistrovali 308 členů. 

V dubnu proběhlo základní kolo Závodu vlčat

a světlušek, kterého se zúčastnilo  13 družin. 

V krajském kole v Horšovském Týně rokycanská 

Modrá šestka vlčat překvapila a vyhrála. Tím si 

vlčata jako první v novodobé historii



kmen 

dospělých 

Od ledna je v okresu Domažlice registrován i klub 

OS ze zrušeného okresu Tachov. Čtrnáct klubů z 

šestadvaceti registrovaných se schází, mají 

zajímavou činnost, např. znovuobnovení 

tradičního memoriálu br. Jožky Knappa, soutěž ve 

vaření, výpravy, návštěvy divadel, koncertů, 

výstav a další akce. 

Čtvrtého Národního Oldskautského Jamboree v 

Miletíně ve dnech 3. - 5. 6. 2016, se zúčastnilo za 

náš kraj 12 oldskautů. Zde jsme mimo jiné spolu s 

oldskauty z Jihočeského kraje vytvořili výstavku s 

historicky cennými fotografiemi a dokumenty z 

pozůstalosti br. Kuděje o situaci po osvobození 

části Československa v r. 1945 americkou 

armádou. Dva generálové US army se stali

čestnými vůdci skautského střediska a okresu ve 

Strakonicích. Na Jamboree byli oceněni tři 
oldskauti z našeho kraje Bronzovou syrinx. 

Kluby rodinného skautingu ze 4. střediska 

úspěšně uskutečnily letní tábory. Ostatní „Oldíci“ 

sloužili u svých oddílů. 13. OS klub Bílá Střela 

tábořil v Bavorsku na hradě u Bavorských 

oldskautů.  KD se podílel na výstavě v Městské 

knihovně v Plzni o br. A. B. Svojsíkovi. I další 

výstava, která následovala k výročí založení 

republiky v roce 1918 a o historii skautingu v 

Plzni před Studijní a vědeckou knihovnou, se 

povedla. V říjnu proběhlo jednání 10. sněmu KD 

v Šumperku, kde bylo zvoleno Náčelnictvo 

Kmene dospělých. Dne 17. 11. 2016 uspořádal 

13. Oldskautský klub Bílá střela výpravu v rámci 

podzimního brdského toulání s cílem v zámku v 

Nebílovech. Účastníci zažili perfektní prohlídku s 

výkladem o historii zámku. Následně u hořícího 

krbu potěšil zpěv a hudba kytary uši přítomných. 

V Plzeňském kraji bylo v roce 2016 registrováno 

celkem 26 klubů s 310 dospělými členy. 

Členský stav se tak zvýšil proti předchozímu 

roku o 16 členů. Od začátku roku si v klubech 

volili své vůdce klubů a delegáty na okresní 

sněmy KD, které proběhly v okresech 

Plzeň-město, Klatovy, Rokycany a Plzeň – jih.



Čekatelský lesní kurz MOA je akce pro skautky a 

skauty ve věku 15 - 26 let, kteří se v desetidenní letní 

táborové části a podzimním víkendu připravují na 

složení čekatelské zkoušky, což je základní stupeň 

skautského vzdělání činovníků. Cílem je zároveň 

výměna zkušeností, navázání nových přátelství, 

možnost vyzkoušení si nových aktivit i „nabití baterek“ 

na další období skautské činnosti. Kurz probíhá 

formou přednášek, her a mnoha různých prožitkových 

aktivit. V roce 2016 absolvovalo kurz a úspěšně 

složilo čekatelskou zkoušku 26 nových činovníků.  



STATISTIKY  

A HOSPODAŘENÍ  

VÝNOSY KRAJE

Příspěvky zaúčtované mezi 

organizačními složkami 

Tržby za vlastní výkony a za zboží 

Členské příspěvky 

Ostatní výnosy celkem

CELKEM 

Benjamínci 

Světlušky 

Vlčata 

Skautky 

Skauti 

Rangers 

Roveři 
Celkem  
(včetně dospělých)  

NÁKLADY KRAJE

Poskytnuté příspěvky 

Spotřeba materiálu 

Služby 

Ostatní náklady  

Odpisy a prodaný majetek  

CELKEM 

  1 166 000 Kč
536 000 Kč
98 000 Kč
95 000 Kč

1 895 000 Kč

976 000 Kč
478 000 Kč
188 000 Kč
 35 000 Kč

6 000 Kč
1 683 000 Kč

ČLENSKÁ ZÁKLADNA POČTY JEDNOTLIVÝCH 

VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

Prosinec 

2015

Prosinec 

2016

3 381

3 297

 237
581
654
327
382
219
270

3 381



DĚKUJEME VŠEM SKAUTSKÝM DOBROVOLNÍKŮM A PODPOROVATELŮM

VÝROČNÍ 

 ZPRÁVA 2016 

Junák - český skaut, 

Plzeňský kraj, z.s.

KONTAKT 

Františkánská 123/16 

Plzeň 

301 00 

tel.: 777 126 539 

email: krjplzen@skaut.cz 

web: www.krjplzen.cz

Vlastimilu Stříbrnému, Lence Stroserové s rodinou, 1. místostarostce ÚMO Plzeň 1 PhDr. Ivaně Mádlové, Ph.D., MBA a zaměstnancům 

majetkového odboru ÚMO Plzeň 1, kolektivu správců základny Bílý Orel


