
Dopis vůdce oddílu rodičům členů oddílu k registraci 
 

Vážení rodiče, 
v lednu probíhá každoročně výběr členských příspěvků do Junáku - českého skautu, z.s. a registrace 
nových členů. Registrace se skládá z několika částí, které putují na různé účely. Složení částky 
objasňuje následující tabulka - některé položky jsou povinné (na šedém pozadí), jiné jsou volitelné 
(na bílém pozadí) a výsledná částka se tak může u každého lišit:  
 

Členské příspěvky 
vyšším organizačním 
jednotkám Junáka 
(okres, kraj, ústředí) 

Hrazení mezd a provozu ústředí Junáka, členství Junáka v 
mezinárodních skautských organizacích, tvorba účelových fondů (Fond 
nemovitostí, fond spolkového časopisu), spolufinancování projektů, 
úrazové pojištění pro všechny účastníky na všech akcích Junáka, 
vytváření dlouhodobé rezervy, podpora skautských závodů, podpora 
vzdělávacích kurzů, lesních škol apod. 

250 Kč 

Příspěvek pro 
Středisko Boskovice 

Podpora vzdělávání vedoucích (např. rádcovské, vůdcovské nebo 
zdravotnické kurzy), podpora střediskových akcí (ples, plavání, bruslení, 
Junácká stezka aj.), příspěvky na účast družin ve skautských závodech... 

30 Kč 

Skautské časopisy 5x ročně dojde členovi časopis (Světýlko pro vlčata, časopis Skaut pro 
skauty).  40 Kč 

Příspěvek pro náš 
oddíl Nibowaka 

Hrazení běžné oddílové činnosti, vybavení a údržba klubovny, krojová 
výbava nováčků, Wakand, krytí případných ztrát akcí apod. 0 - ?? Kč 

 

Neobjednávat skautský časopis je výhodné například, když z jedné rodiny chodí do skautu do stejné 
věkové skupiny sourozenci a mít tedy stejný časopis vícekrát by nemělo smysl. 
Příspěvek na oddíl je  volitelnou položkou proto, abychom vyšli vstříc finančním možnostem každé 
rodiny. Záleží tedy čistě na rodičích jestli a kolik přispějí. Přispět je samozřejmě možné i materiálně. 
 

Příklad: Chci registraci s časopisem a oddílu přispět 80 Kč: 280 + 40 + 90 = 400 Kč = výsledná 
registrace. Jednotlivé položky a výslednou částku vyplním do přiložené návratky. 
 

Další benefity, které členství v Junáku nabízí: 

 Členská karta Junáka - EYCA (European Youth Card). Jedná se o plastovou kartičku s fotkou, 
jménem a věkem dítěte. Členské kartičky jsou zapojené do slevové sítě Evropské karty 
mládeže (www.eyca.cz). U starších dětí při dodání potvrzení o studiu budou fungovat i jako 
standardní studentská karta (obdoba ISIC karty). Kartička je výhodná k uplatnění různých slev 
v rámci sítě karet EYCA (např. skiareály, Junshop, HUSKY, divadla, kina, Student Agency, 
celoroční cestovní pojištění a další). Kartička by také měla být většinou dopravců uznána jako 
doklad prokazující věk dítěte a jeho nárok na zlevněné jízdné. V případe zájmu o tuto kartičku 
je potřeba zaplatit navíc 24 Kč a elektronicky dodat (emailem vůdci oddílu) fotografii dítěte v 
pasovém formátu. 

 Skautská telefonní síť (STS). Jedná se o formu firemní sítě, kterou mají právo využívat všichni 
členové Junáku i jejich rodinní příslušníci. Tato síť je zprostředkovaná společností T-Mobile a 
veškeré služby jsou v průměru o 40 - 65% levnější než běžné tarify a telefonování v rámci sítě 
je bezplatné. STS je ovšem vhodná spíše pro dlouhodobé členy Junáku (nebo jejich rodičů), 
protože se zde předpokládá využívání služeb po delší dobu než jeden školní rok a také zde za 
členy STS ručí boskovické středisko. V případě zřízení STS se k registraci navíc platí 200 Kč. 

 Skautská energie - Junák nabízí svým členům přístup k levnějším dodávkám elektřiny a 
zemního plynu. Službu mohou využívat mimo členy Junáku také jejich rodinní příslušníci nebo 
blízcí. 

 

V případě zájmu o některou z těchto služeb, kontaktujte prosím vůdce oddílu. Jejich zřizování je 
složitější a je potřeba spolupracovat individuálně. Bližší info k benefitům - www.krizovatka.skaut.cz 
 

S přáním spokojeného nového roku, 
Václav Klíč - Kunhút, vůdce oddílu 



Jméno Příjmení Rodné číslo* Adresa* Mobil (osobní)* Mobil (rodiče)* Email (osobní) Email (rodiče)*

280 Kč

40 Kč

0 - ? Kč

Návratka k registraci - ODEVZDAT I S PENĚZI DO 20.1.2017!!

* povinné pouze pokud váš syn ještě nebyl v Junáku registrován a ani neodevzdal přihlášku do oddílu v tomto šk. roce

Další služby nebo poznámky:Příspěvek organizaci a středisku

Skautský časopis ANO / NE

Příspěvek na oddíl

CELKEM


