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SKAUTSKÉ ČASOPISY
Pět čísel časopisů bylo rozesláno průměrně na 57 259 adres.
Kromě pravidelných příloh, drobných inzercí a katalogů rozesíláme i speciální vklady dle specifického zadání, například činovníkům dle funkce. V únoru jsme posílali leták k Družinovému
systému, v dubnu Speciál Kmene dospěých, v červnu Výroční
zprávu Junáka, Družinový kalendář, krizový lístek a leták
propagující STS, v říjnu Roverský diář a Roverský začátek
a v prosinci publikace Jak mluvit o Skautingu, Skautská pátrání
a přehled Vzdělávacích akcí. Rozjeli jsme podcasty Po uši ve
skautu – články ze skautských časopisů v audio podobě.

EXTERNÍ KOMUNIKACE junáka
Staráme se kompletně o mediální obraz Junáka. Zajišťujeme
služby tiskové mluvčí, vydáváme výroční zprávy a PF, vyhledáváme komunikační příležitosti, řešíme kampaně a staráme se o
profily na sociálních sítích pro veřejnost: na Facebooku Junáka
sleduje 47 560 lidí, na Instagramu 22 100 lidí, na Twitteru
11 100 lidí.
Tým externí komunikace se také intenzivně věnuje projektům
služby společnosti, v roce 2021 byla stále jednou z hlavních
skautská pomoc Lince seniorů a také podpora skautských
dobrovolníků pomáhajících na Hodonínsku po ničivém tornádu.
skaut.cz/propagace

V roce 2021 jsme na e-shopu vyřídili 1 554 objednávek. Obchod
nabízí stovky publikací, e-knih, textilu, her a propagačních
materiálů.
skaut.cz/obchod

Inzerce ve skautských časopisech je důležitou součástí příjmů. Za
rok 2021 se nám podařilo zprostředkovat inzerci za 1 131 935 Kč.
TDC také zajišťuje propagaci skautů inzercí v systémech Google
a Facebook.

PODPORA NÁBORŮ
144 oddílům, které se rozhodly uspořádat nábor nováčků, jsme
jako vždy poskytli balíčky propagačních předmětů zdarma
a další materiály s 20% slevou. K dispozici mají zpracovanou
metodiku k náborům na skautské křižovatce nebo vzorovou
tiskovou zprávu.

KNIHY

skaut.cz/obchod

DALŠÍ PUBLIKAČNÍ A PRODUKČNÍ ČINNOST
Pro ústředí, celostátní skautské projekty i organizační jednotky
zprostředkováváme zakázkovou výrobu nejrůznějších materiálů,
jako jsou bannerové plachty a roll-upy, vizitky, vzdělávací dekrety
a další.

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY
Průběžně obnovujeme nabídku skautských propagačních
materiálů od letáků přes placky a propisky po prémiové zboží.
V roce 2021 jsme vydali nové náborové plakáty a také hravé
stírací kartičky, kterými mohou naši členové pozvat do oddílu své
kamarády.
skaut.cz/obchod

SKAUTSKÁ TELEFONNÍ SÍŤ
Na začátku roku jsme uzavřeli smlouvu s novým operátorem –
Vodafone. Tím se podařilo prolomit limit 10 000 hlasových čísel
a do STS mohou vstupovat noví uživatelé, kteří si mezi sebou
nejen volají, ale nově i posílají SMS zdarma bez omezení.
skaut.cz/sts

PRODEJ A NÁKUP INZERCE

skaut.cz/nabory

Po třiceti letech se nového vydání dočkala „bible“ českého
skautingu – Základy junáctví. Velmi úspěšným vydavatelským
počinem byla sbírka skautských komiksových stripů Buď
pobaven v originálním formátu, vyprodaná a dotištěná dva
měsíce po vydání. Vyšla publikace Jak mluvit o skautingu – rady,
tipy a návody, jak představit skauting světu.
Většina vydaných knih je k dispozici také v elektronické podobě.
Příručky a metodiky zdarma na www.skaut.cz/obchod; beletrie,
deníky a rozhovory na www.kosmas.cz nebo www.palmknihy.cz
(placené).

Zajišťujeme účetnictví pro skautský Kraj Praha.

BETLÉMSKÉ SVĚTLO

skaut.cz/casopisy, casopis.skauting.cz, kmen.skauting.cz

SKAUTSKÝ ESHOP

ÚČETNÍ SLUŽBY

KRIZOVÁ KOMUNIKACE
Poskytujeme non stop službu krizové linky, kam se mohou
obrátit skautští vedoucí v případě závažných situací. Linka je
využívána především v období letních táborů.
skaut.cz/krize

interní komunikace
Každý týden rozesíláme e-mail s přehledem novinek ve Skautském zpravodajství a jednou měsíčně Balíček kanceláře ústředí.
Z více než 10 000 rozesílaných emailů s novinkami je otevřeno
pravidelně cca 25 %. Provozujeme i facebookové skupiny pro
skauty – SkautINFO se 7 203 a SkautFórum se 7 786 členy.

Zajišťujeme oddílům propagační servis i podpůrné materiály
k roznášení Betlémského světla. Společně s pořadatelským
střediskem jsme připravili nové logo Betlémského světla
a pro oddíly rozšířili nabídku o placky.
skaut.cz/betlemskesvetlo

HOSPODAŘENÍ
ROZVAHA K 31. 12. 2021 (V TIS. KČ)

AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému majetku
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

2524
21
-714
2 627
10 559
8 470

Aktiva celkem

23 487

PASIVA
Jmění
Výsledek hospodaření
Krátkodobé závazky
Jiná pasiva

4 194
1 917
3 490
13 886

Pasiva celkem

23 487

SKAUTSKÁ ENERGIE
Po osmi velmi úspěšných letech čekala projekt Skautské energie
v roce 2021 tvrdá zkouška. Dodavatel Kolibřík Energie v půlce
října ukončil zákazníkům dodávky elektřiny a plynu a všechna
naše odběrná místa přešla pod dodavatele poslední instance.
Udělali jsme maximum pro to, abychom odběratelům Skautské
energie v komplikované situaci pomohli a dobré jméno Junáka
neutrpělo. S osobním nasazením jsme provozovali krizovou
infolinku, sehnali nové dodavatele a začali pracovat na právním
vymáhání škody na původním dodavateli, který nedostál
smlouvě. Nabídku na přechodné řešení u nových dodavatelů
využilo cca 18 tisíc zákazníků.
skautskaenergie.cz

ČLENSKÁ KARTA
TDC zajistilo výrobu a distribuci 3x v průběhu roku. Vzhledem
k dlouhodobě přerušené činnosti a menšímu množství možností, jak kartu během lockdownu využít, si členskou kartu v roce
2021 objednalo přes skautIS jen 1 496 lidí, tedy asi polovina
toho, co v běžné roky. Většina z nich může využívat slevovou síť
EYCA.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY K 31. 12. 2021 (V TIS. KČ)

NÁKLADY
Spotřebované nákupy a nakupované služby
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Osobní náklady
Ostatní náklady
Odpisy
Daň z příjmů

16 334
193
7 176
11
367
1 237

Náklady celkem

25 318

VÝNOSY
Přijaté příspěvky
Tržby za vlastní výkony a za zboží
Ostatní výnosy
Tržby z prodeje majetku

3 760
23 462
9
4

Výnosy celkem
Výsledek hospodaření

27 235
1 917

skaut.cz/karta

krizovatka.skaut.cz

vývoj a SPRÁVA SKAUTSKÝCH WEBŮ
Po několika letech příprav jsme spustili nové interní weby
odpovídající aktuálním potřebám organizace: Skautskou křižovatku, Zpravodajství, Databázi vzdělávacích akcí a Databázi základen.
krizovatka.skaut.cz, zpravodajstvi.skaut.cz
kurzy.skaut.cz, zakladny.skaut.cz

LIDÉ

/stav k únoru 2022/

Tomáš Slavík (Fred) – ředitel, Marie Řeháková (Maru) – ekonomka, Michaela Čakrtová (Střízla) – asistentka, Jana Hořáková –
administrátorka Skautské energie, Lucie Vaňková – účetní, Jan Dočekal (Lupen) – vedoucí vydavatelství a grafik, Lucie Horáková
(Basa) – grafička, Petra Daněčková (Peťule) – redaktorka interní komunikace, Barbora Trojak – tisková mluvčí, Tomáš Brettl (Vóřa)
a Eliška Jonášová (Keliška) – redaktoři externí komunikace, Jiří Richter (Rick) – prodejce inzerce, Kateřina Zavřelová – koordinátorka
časopisů, Václav Zeman (Šík) – šéfredaktor Skautského světa, Vojtěch Kousal (Kousy) a Kristýna Pechová – šéfredaktoři Roverského
kmene, Libor Brzobohatý (Boro) – šéfredaktor Skautingu, Zdeněk Chval – šéfredaktor Skauta-Junáka a Světýlka, Julie Dominika
Zemanová – šéfredaktorka Ben Já Míny a řada dalších (korektoři, redaktoři, grafici, projektoví pracovníci).
David Černý – předseda, Eva Staněk, Zuzana Sedláková (Koumes), Pavel Konečný (Flek), Petr Zaremba, František Šereda (Moulin) –
členové Rady TDC.

