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Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. 

Výroční zpráva 2015 

úvod 
Měli-li bychom stručně charakterizovat rok 2015 na Kaprálově mlýně, nazvali bychom jej ROKEM MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE. Kaprálův mlýn se podílel na několika společných projektech v České republice a zahraničí, díky kterým 
získal pevné místo na mapě evropských i světových skautských základen. Milníkem provozu mlýna bylo otevření domku 
pro dobrovolníky, vytvořilo se tak nutné zázemí pro existenci a rozvoj dobrovolnického programu.  

Pojďme si tento bezesporu úspěšný rok zrekapitulovat: 

V lednu jsme zahájili několikaleté partnerství s Wirtschaftsuniversität Wien prostřednictvím projektu CASE 
(Competencies for a Sustainable Socio-economical Development). Strategická porada Kaprálova mlýna se konala na 
partnerské rakouské skautské základně Zellhof.  

Od února do července jsme vyjednávali o koupi chatky vedle tábořiště mlýna. Tyto rekreační objekty zde byly postaveny 
v období socialismu a jejich majitelé převážně nejsou z konání táborů pod jejich okny nadšení. Koupě byla dokončena 
v červenci, Junák tak vlastní dvě ze čtyř chatek.  

V březnu jsme na programech přivítali studenty partnerské katedry environmentalistiky FSS MU a studenty Fakulty 
stavební VUT v Brně a zahájili jsme sezónu programů pro střední a základní školy. 

Od dubna do června probíhala evaluace programu Terénní ekologie z hlediska rozvoje vědeckých dovedností studentů 
středních škol. Na tradiční víkendovce zvané Mlýnská chasa se sešlo 36 dobrovolníků z 12 zemí. 

V květnu jsme znovu vydali knihu Zdeny Kaprálové, Zítra bude líp. Jihomoravský kraj podpořil rozšíření kapacity čistírny 
odpadních vod a kofinancování stavby domku pro dobrovolníky. 

V červnu jsme se těšili z programů pro Sheffield Hallam University i tuzemské školy. Hlavní sezóna je nyní školami 
obsazena s ročním předstihem. Předávali jsme know-how kolegům z nově vznikajícího Domu přírody Moravského krasu. 

Kolaudace domku pro dobrovolníky proběhla v červenci. V srpnu 
se do domku nastěhovali první obyvatelé. Na přelomu července a 
srpna pomáhal Kaprálův mlýn realizovat ekologické programy pro 
účastníky setkání skautů z celého světa – Jamboree v Japonsku. 
V srpnu jsme podepsali smlouvu o partnerství s Fakultou stavební 
Vysokého učení technického.  

V září se konal tradiční den otevřených dveří pro veřejnost. Ve 
spolupráci s odborníky jsme zahájili sérii vzdělávacích kurzů pro 
pracovníky národních parků a chráněných krajinných oblastí. 
Vyzkoušeli jsme si realizaci několika paralelních kurzů pro dvě školy 
zároveň. Koncem září nás hluboce zasáhla tragická smrt Petry 
Pospíšilové. 

Zástupce Kaprálova mlýna byl jedním ze šesti skautů, kteří jménem celosvětového hnutí začátkem října v Ženevě 
převzali Youth Leadership Award for the Environment. Vyvrcholením mezinárodní spolupráce byla European Guide & 
Scout Centre Manager’s Conference. Hostování této konference je pro každou skautskou základnu prestižní záležitostí.  

V listopadu jsme v rámci společného projektu s organizací SEVER zajišťovali sérii seminářů o výuce venku, které vedla 
odbornice světového formátu, Juliet Robertson ze Skotska. 

V prosinci bylo dokončeno rozšíření čistírny odpadních vod, zejména pro potřeby letního provozu. Naplno se rozběhla 
příprava konference ke světovému skautskému ekologickému programu – první  vzdělávací akce světového skautingu 
v historii Junáka, jejímž pořádáním v květnu 2016 byl pověřen Kaprálův mlýn. V prosinci absolvoval Kaprálův mlýn audit 
v rámci Certifikace kvality poskytovatelů environmentální výchovy. 

Při zpětné rekapitulaci lze těžko uvěřit, že toto všechno spolu s běžným provozem zvládl Kaprálův mlýn v sestavě čítající 
šest stálých zaměstnanců podporovaných čtyřmi až šesti dobrovolníky a desítkou externích spolupracovníků. Za jejich 
úsilí, nasazení a houževnatost jim patří dík od všech, kteří na Kaprálově mlýně prožili v roce 2015 krásné chvíle, posunuli 
horizonty svého poznání a schopností. 

  

Příprava slavnostního otevření domku pro dobrovolníky. 
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co děláme 
Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. (zkráceně Junák, Kaprálův mlýn) je 
zvláštní organizační jednotka největší organizace dětí a mládeže v ČR. Naším 
posláním je vychovávat děti a mládež k lásce a úctě k přírodě, rozvíjet znalosti, 
dovednosti a postoje, které vedou k environmentálně odpovědnému jednání. 
Opíráme se při tom o prvky skautské výchovné metody a o Světový skautský 
program ekologické výchovy. K naplnění svého poslání provozujeme základnu 
Kaprálův mlýn v údolí Říčky v jižní části Moravského krasu, která je ve vlastnictví 
junáckého okresu Brno-město.  

Junák, Kaprálův mlýn poskytuje zázemí vzdělávací akce neziskových organizací, 
zejména dětí a mládeže, rovněž pro ně realizuje vzdělávací programy. Těžiště 
programové nabídky se nicméně nachází v pobytových ekologických 
programech pro školy. Tyto programy realizujeme v souladu s projektem 
Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, v rámci kterého byl areál v letech 2011-12 rekonstruován.  

Kaprálův mlýn se podílí na výuce studentů 2 fakult Masarykovy univerzity a realizuje 
programy pro studenty Fakulty stavební VUT. Na mlýně funguje lesní mateřská školka  
provozovaná samostatným občanským sdružením. 

Jedinečnou oblastí vzdělávání dospělých je program pro dobrovolníky z ČR i 
zahraničí. V rámci několikaměsíční až ročních stáží se věnujeme převážně mladým 
lidem na počátku jejich profesní kariéry. 

V letních měsících se Kaprálův mlýn stává místem táborů zahraničních skautů.  

Pozoruhodné na Kaprálově mlýně je, že jeho provoz není závislý na veřejných 
prostředcích. Dotace využíváme pro investice do rozvoje zázemí, případně zvyšování 
kvality programů. Samotné programy však dotujeme ze zisků za ubytovací a 
stravovací služby.  Nepřímou formou podpory pro Kaprálův mlýn je Evropská 
dobrovolnická služba. 

Nízkých provozních nákladů dosahujeme zaměstnáváním malého týmu 
kvalifikovaných zaměstnanců a úsporami nákladů na energie díky instalaci široké škály ekologicky šetrných technologií. 
 

 

 

  

Studenti VUT Brno analyzují snížení 
tepelných ztrát při zateplení konvice 
ohřívané svalovou prací. 

Skauti na programu o ekotechnologiích. 
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lidé Kaprálova mlýna 

Rada Junáka, Kaprálova mlýna 

Rada, která je hlavní řídícím orgánem zvláštní organizační jednotky se v roce 2015 sešla celkem pětkrát a pracovala ve 
složení: Ivo Brzobohatý (předseda), Roman Dvořák, Jakub Hruška, Hana Odehnalová, Jiří Pospíšil, Petr Šabata, Radka 
Slatkovská . Členkami revizní komise byly Jarmila Bláhová, Lucie Vladová a Oldřiška Skočíková. 

zaměstnanci 

Zaměstnanci Junáka, Kaprálova mlýna v roce 2015 byli: 

V úseku provozu Pavlína Hanáková, Hana Kalová (do června), Barbora 
Kaplánková (DPP), Barbora Palásková (DPP), Svatava Samková, 
Jaromír Šlesinger (DPP), Eliška Volková (DPP). 

V programovém úseku Pavla Glosová (DPP), Kateřina Janatová (DPP), 
Šárka Křepelková (DPP), Pavel Pracný (DPP), Sylvie Růžičková (DPP), 
Veronika Slováčková, Pavla Šlimarová (do října),  

Se specializovaným vzděláváním nám formou dohody o provedení 
práce (DPP) pomáhali Vilém Jurek, Lenka Konkoľová, Tomáš Růžička, 
Jana Staszeková, Jana Urbančíková a Tereza Vlachová. 

Statutárními zástupci byli Michal Medek (ředitel) a Jiří Pospíšil 
(zástupce ředitele). 

Důležitou osobou pro Kaprálův mlýn je účetní Iveta Kyvířová. 

dobrovolníci 

V rámci Evropské dobrovolnické služby (EDS) na Kaprálově mlýně 
působili Jakub Bežilla (Slovensko), Alin Cristian Ciocea (Rumunsko), 
Valeriu Dospina (Rumunsko), Anina Kacejová (Slovensko), Patrik 
Mesároš (Slovensko), Olga Temnikova (Ruská federace) a Myroslava Vasylykiv (Ukrajina), Sergej Volovyk (Ukrajina).  

Dobrovolníci v rámci stáží získávají pracovní návyky, pomáhají s provozem mlýna a je pro ně připraven vzdělávací 
program. Některým dobrovolníkům se na Kaprálově mlýně zalíbilo natolik, že zde zůstali o jeden až tři měsíce déle jako 
zaměstnanci na dohodu o provedení práce. Každý z dobrovolníků nechal na Kaprálově mlýně kousek svého života a umu. 
Těší nás, když se k nám proto rádi vrací. 

Na dobrovolnickém pobytu mimo EDS u nás byli Lenka Gregorová, Adéla a Tomáš Hacurovi, Pavel Hanosek, Filip Hlinka 
(Slovensko), Tatiana Razmachninová (Ruská federace), Hana Šulerová, Zuzana Vaněčková všem patří poděkování za 
dobrovolnickou pomoc v rozsahu týdnů až měsíců. 

Spolu s nimi nám pomáhaly desítky dalších lidí, kterým patří srdečný dík. Zvláštní poděkování si za vytrvalou práci a 
držení ochranné ruky nad mlýnem zaslouží Ivo Brzobohatý. O počítačovou síť se staral Martin Karásek a s dekoracemi 
interiérů mlýna pomáhala Nikola Kolářová.  

Koordinátory dobrovolníků byla do října Pavla Šlimarová a od listopadu Pavla Glosová.  

 

Setkání dobrovolníků mlýna Mlýnská chasa se každoročně koná na 
jaře a na podzim. 

 

  
 

Činnost Kaprálova mlýna by nebyla možná bez 
pochopení partnerů zaměstnanců, kteří na 
mlýně působí. Vzorem porozumění a podpory 
byla Petra Pospíšilová. Petra zároveň patřila 
do skupiny lidí, která nazývala Kaprálův mlýn 
svým domovem. Petřina nešťastná smrt 
následkem autonehody hluboce zasáhla celou 
komunitu mlýna. I když již není na tomto 
světě, zůstává Petra a její vzor obětavosti a 
lásky v našich myslích.  

Dobrovolníci z Kaprálova mlýna pomáhají spolku Rezekvítek 
s péčí o Lysou horu v přírodní rezervaci Údolí Říčky. 
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vzdělávací programy 
V roce 2015 pokračoval růst objemu programů 

poskytovaných Kaprálovým mlýnem. Školy, které 

v letech 2013 a 2014 přijížděly na zkoušku se k nám 

v roce 2015 vracely jako stálí klienti. Učitelé na mlýně 

oceňují jednak nádherné přírodní prostředí, ale 

především nasazení lektorů, neformální atmosféru a 

vysokou odbornou úroveň programů.    

Junák, Kaprálův mlýn nabízel v roce 2015 čtyři 

pobytové environmentální programy, čtyři exkurze 

Moravským krasem, jeden jednodenní ekologický 

výukový program zaměřený na ekotechnologie a velmi 

populární prohlídku ekotechnologií Kaprálova mlýna 

v trvání 30 minut až dvou hodin. Řada skupin si v rámci 

svého několikadenního pobytu na Kaprálově mlýně 

objednala část vzdělávacího programu z naší nabídky a 

část si zajišťovala sama, tyto programy jsou v přehledu 

programů uvedeny jako jednodenní (v případě škol) 

nebo mimoškolní činnost (v případě víkendovek, 

táborů a jamboree).  

 

ROK 2015 

Výukové programy pro děti a mládež (MV = mimoškolní 

výchova) 

Vzdělávací programy pro 

pedagogy (včetně 

mimoškolních) a vysoké školy 

Progr

amy 

pro 

dospě

lé 

Akc

e 

pro 

veře

jnos

t 

DENNÍ POBYTOVÉ DENNÍ POBYTOVÉ   

MŠ ZŠ SŠ MV MŠ ZŠ SŠ MV 
Pedag

ogové 
VŠ 

Pedag

ogové 
VŠ 

Počet akcí  2 9 14 33 1 5 15 0 12 4 1 2 5 1 

Počet účastníků 65 200 398 3531 19 119 395 0 202 72 38 43 132 121 

Počet hodin trvání 

programů celkem 7,5 33 61 181,5 8 101,5 309 0 50 9,5 31 32,5 88 1,5 

Účastníkohodiny 252 665 1751 4276 152 2735 8394 0 927 194 1116 1118 2307 182 

Počet dnů trvání 

programu 
xxx xxx xxx xxx 2 18 46 0 12 4 5 7 14 xxx 

Účastníkodny  
xxx xxx xxx xxx 38 469 1228 0 xxx xxx 190 185 xxx xxx 

 

V přehledu nefiguruje výuka předmětů Environmentální výchova a Interpretace přírodního a kulturního 

dědictví (FSS MU) a Praktika ekologické a globální výchovy (FF MU), kterou zajišťovali naši zaměstnanci a jejíž 

část se odehrávala na Kaprálově mlýně. Protože však neprobíhala na základě přímého smluvního vztahu 

s uvedenými fakultami, nevykazujeme ji do vlastní činnosti. Do vysokoškolské výuky patří i oponentury a 

konzultace diplomových prací.  Rovněž jsme se podíleli na vedení středoškolské odborné činnosti zaměřené 

na výzkum bilance průtoků v údolí Říčky.  

výzkum vlivu pobytového programu 
Vliv programu Terénní ekologie na rozvoj výzkumných 

dovedností a porozumění vědeckým konceptům 

sledoval výzkum vedený Doc. Janem Činčerou, PhD. 

Skupiny, které absolvovaly program, byly srovnávány se 

skupinami, které se programu nezúčastnily. Výzkum 

prokázal vliv programu na porozumění vědeckým 

konceptům, avšak jeho absolvování nezvýšilo zájem 

žáků o studium přírodních věd. Je pro nás uznáním, že 

program realizovaný Kaprálovým mlýnem, je jedním z 

několika environmentálních výukových programů, 

jejichž účinnost byla prokázána nezávislým výzkumem. 

Výzkum je v recenzním řízení časopisu Journal of 

Research in Science and Technology education. 
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V přehledu nefiguruje vzdělávání vlastních pracovníků a dobrovolníků ani programy realizované lesní 

mateřskou školkou působící na Kaprálově mlýně. 

V oblasti vzdělávacích akcí pro dospělé se jedná o:  

-  sérii tří vzdělávacích seminářů o interpretaci 

přírodního dědictví pro pracovníky 

návštěvnických středisek národních parků a 

chráněných krajinných oblastí;  

- konferenci manažerů evropských skautských 

základen, kterou jsme nejenom 

spoluorganizovali, ale zajišťovali pro ni i 

podstatnou část programu; 

- sérii šesti seminářů o výuce venku vedených 

světově uznávanou odbornicí a autorkou 

publikací, Juliet Robertson. Semináře byly 

především zaměřeny na pedagogy pracující 

s dětmi předškolního a mladšího školního 

věku. 

- odborné exkurze spojené s ekologickým poradenstvím v oblasti ekologicky šetrných technologií. 

 

Akcí pro veřejnost byl tradiční den otevřených dveří. 

Kaprálův mlýn byl osloven vedoucím světového skautského programu ekologické výchovy, aby vytvořil 

několik krátkých vzdělávacích programů pro účastníky světového jamboree. Na tomto celosvětovém setkání 

skautů, které se koná jednou za čtyři roky, jsme působili v zážitkové expozici Světové skautské organizace 

(WOSM). S příběhem Kaprálova mlýna se tak seznámili nejenom tisíce návštěvníků ústředního stanu 

jamboree, ale i významné osobnosti světového skautingu a jeho výsost japonský princ Naruhito.   

Vývoj počtu účastníkohodin programů ilustrují 

následující grafy. Důvodem vysokého množství 

programů pro základní školy v roce 2014 bylo 

zapojení do projektu Gymnázia Svitavy, který byl 

zaměřen především na základní školy z okresu.  

 

Semináře pro pedagogy o vzdělávání venku vedené Juliet 
Robertson (Skotsko). 
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ochrana přírody 
 Kaprálův mlýn se aktivně podílí na ochraně přírody v údolí Říčky. Provádíme 

nejenom strážní službu, ale i úklid odpadků, likvidaci ohnišť v jeskyních a 

odstraňování vandalských nápisů. Také se podílíme na odstraňování spadlých 

stromů na turistických stezkách a čištění drenáže okolo lesní cesty na Kaprálův 

mlýn od náletových dřevin.  

V červenci jsme s dobrovolníky přiložili ruku k dílu při výzkumech perspektivního 

portálu jeskyňky, který prováděla speleologická skupina 3S.  

Samostatnou kapitolou je spolupráce se spolkem Rezekvítek – pomoc 

dobrovolníků z Kaprálova mlýna při péči o významné přírodní lokality 

Moravského krasu a okolí Brna.  Obdobně jsme pomáhali i prostějovskému ČSOP 

Iris.  

 

publikace 
Junák, Kaprálův mlýn i v roce 2015 přispíval do časopisu pro ekogramotnost Bedrník. V nákladu 1000 výtisků 

znovu vyšla kniha Zdeny Kaprálové Zítra bude líp.  

Programové know-how Kaprálova mlýna jsme sdíleli jednak v rámci Veletrhu ekologických výukových 

programů (představení programu Technologie pro XXI. století), tak i v rámci poradenství a školení pro kolegy 

z dalších neziskových organizací. Úzkou spolupráci jsme navázali s nově vzniklým Domem přírody 

Moravského krasu. 

V průběhu června byla v prostoru pro návštěvníky Kaprálova mlýna umístěna výstava speleologické skupiny 

3S o výzkumech v údolí Říčky. 

 

projekty 
Projekty realizované s partnery: 

Projektem realizovaným společně se skautským okresem Brno-město byl projekt Dům pro dobrovolníky 

v ekologické výchově a ochraně přírody. V rámci Osy VII OPŽP se nám podařilo získat 3 066 916,45,- Kč na 

dostavbu domku pro dobrovolníky, stavba byla zkolaudována v červenci. Administrativní část uzavření 

projektu se nicméně posunula až do roku 2016. 

Díky spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS Masarykovy univerzity jsme se stali jako modelový 

sociální podnik partnery mezinárodního akademického projektu Competencies for a Sustainable Socio-

Economic Development, projekt probíhá v letech 2015-17. 

V rámci programu Erasmus plus jsme partnery několika mezinárodních projektů, pro které zajišťujeme 

dobrovolníky z České republiky. Našimi partnery byly Cercetașii României (Rumunská národní skautská 

organizace), Nadácia Badena Powella (Slovensko) a Scouts of Malta. 

Stali jsme se nositeli zakázky Vzdělávací kurzy pro provozovatele domů přírody. Na realizaci zakázky MŽP jsme 

spolupracovali s odborníky ze Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR. 

Pokosená louka u Němčan - 
pomoc dobrovolníků ČSOP 
Prostějov. 



  Výroční zpráva 2015 
 

7 

 

Ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky 

Rýchory SEVER, Horní Maršov jsme se jako subdodavatel 

podíleli na větší části zakázky MŽP Zajištění seminářů a 

konference zaměřených na výměnu zkušeností a rozvoj 

metodického zázemí environmentálních subjektů. 

Školeními organizovanými Kaprálovým mlýnem s lektorkou 

Juliet Robertson prošlo 130 pedagogů, kteří se seznamovali 

s technikami výuky běžných předmětů ve venkovním 

prostředí a s výsledky výzkumů o vlivu venkovního 

prostředí a nestrukturované hry na rozvoj dětí 

předškolního a mladšího školního věku. Semináře byly 

velmi úspěšné, některé reakce pedagogů zachycuje 

infobox. 

 

Samostatně jsme realizovali tyto projekty: 

Splnění hygienických podmínek pro rozšíření činnosti (Jihomoravský kraj, 185 700,- Kč) díky projektu se 

vytvořil prostor pro skladování odpadů, rozšířila se čistírna odpadních vod a posílilo čerpadlo ve studni.  

Environmental Volunteer Centre (Dům zahraniční spolupráce, 59 345,- €)  projekt Evropské dobrovolnické 

služby, který byl zahájen v září 2015 a potrvá do srpna 2017. 

Junák, Kaprálův mlýn, podpora provozu – 2015 (Magistrát města Brna, 26 000,- Kč) je jedinou provozní dotací, 

kterou Kaprálův mlýn získává. Díky této podpoře bylo možné udržet nízké ceny pro vzdělávací akce organizací 

dětí a mládeže z Brna (330 osobonocí za symbolickou cenu 50 Kč/noc). Samotná dotace byla využita na 

pokrytí části provozních nákladů – služby, obnova a nákup materiálu apod. 

 

provoz a rozvoj základny 
Kaprálův mlýn dosáhl v roce 2015 využití v rozsahu 13 603 osobonocí. To je úctyhodný výkon, uvědomíme-li 

si, že maximální teoretický počet osobonocí za rok při 6 nocích za týden je 19 084. Podíl jednotlivých 

 
- „Byla jsem u nás už na řadě seminářů, které si 
byly podobné, ale tady vidíme úplně jiný 
přístup a filozofii pedagogiky, kterou můžeme 
použít při práci s dětmi.“ 

- „Výborně připravený seminář, ani chvilku jsme 
se nezastavili a líbila se mi i souhra přednášející 
a tlumočníka.“  

- „Kdyby mi to někdo říkal včera, nevěřila bych 
tomu, ale po tolika letech práce ve školce jsem 
získala úplně nový pohled na to, co dělat 
venku.“ 

- „Škoda, že to bylo tak krátké, bude nějaké 
pokračování?“ 

- „Přesvědčilo mě to, že ke kvalitní výuce nejsou 
potřeba  drahé pomůcky, ale dobré nápady.“ 
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účtovaných standardů ubytování ukazuje graf výše. Důležité je upozornit na fakt, že při obsazení pokojů se 

společnými koupelnami jsou ve stejné kategorii účtovány i pokoje s vlastními koupelnami. 

V roce 2015 pokračovalo zvelebování interiérů, ale naše pozornost byla zcela zaměřena na dostavbu domku 

pro dobrovolníky. Budova doplňuje portfolio Kaprálova mlýna o modelové ekologicky šetrné budovy o dům 

s nízkou uhlíkovou stopou: je vybudován z přírodních materiálů a část elektřiny zajišťuje hybridní 

fotovoltaická elektrárna. Vysněný domek byl kolaudován v červenci a v srpnu se do něj nastěhovali první 

obyvatelé. 

Na podzim byl pod vedením ing. Jiřího Pospíšila vybudován prostor pro odpadní nádoby a rozšířena kapacita 

čistírny odpadních vod. Tím byl částečně vyřešen jeden z neuralgických bodů provozu mlýna – nedostatečná 

kapacita čistírny v letních měsících. Posílila se i kapacita čerpadla pitné vody ve studni.  

Pro uchovávání potravin tábory během léta byl zrekonstruován sklípek ve svahu nad mlýnem. Možnosti 

mlýna byly rozšířeny o koupi chatky u louky, kde se konají tábory. 

V sadu přibylo několik stromů a prostor za bránou ozdobila malá lípa. Do portfolia nemovitostí areálu 

Kaprálova mlýna kromě slaměného domku přibyla i chatka u tábořiště. 

 

mezinárodní spolupráce 
Rozsáhlou mezinárodní spolupráci realizuje Kaprálův mlýn v oblasti 

dobrovolnických pobytů, jak zahraničních stážistů v ČR, tak mladých 

lidí z České republiky v zahraničí. Pokračovalo naše zaměření na státy 

východní Evropy, kde jsme měli partnery v Polsku, Slovensku, Ukrajině, 

Rumunsku a Rusku. 

Velkou ctí nám je účast v projektu Wirtschaftsuniversität Wien, který 

slučuje několik desítek partnerů z evropských i mimoevropských 

univerzit, korporátní a neziskové sféry. Jeho cílem je vytvořit 

akademické kurikulum pro oblast zelené ekonomiky.  

Hned několikrát jsme se mohli přesvědčit o tom, že světový skauting 

počítá s Kaprálovým mlýnem jako významnou mezinárodní základnou 

zaměřenou na environmentální výchovu: 

- od začátku roku jsme pracovali na přípravě konference 

manažerů evropských skautských základen, která se na 

Kaprálově mlýně konala 12. – 15. října a které předcházelo 

dvoudenní setkání šéfů sítě základen Goose Network. Konference pro 40 účastníků z téměř 

dvacítky skautských organizací byla účastníky velmi vysoce hodnocena. 

- Kaprálův mlýn připravoval programy pro stánek, který se zabýval Světovým programem 

ekologické výchovy skautingu (World Scout Environment Programme) na světovém setkání 

skautů, tzv. jamboree, v Japonsku. Stánek byl umístěn ve stanu Světové skautské organizace 

(World Organisation of Scout Movement) a Kaprálův mlýn zde zároveň reprezentoval střediska 

SCENES (Scout Centres of Excellence for Nature and Environment). 

Filipínští skauti se seznamují s příběhem SCENES 
Kaprálův mlýn. 
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- začátkem října převzal zástupce Kaprálova mlýna v Ženevě spolu s dalšími 5 skauty z různých 

kontinentů Youth Leadership Award for the Environment, která je oceněním pro 40 milionů 

skautů za jejich přínos k ochraně životního prostředí.  

 

- od listopadu jsme začali s přípravou World Scout Seminar on Environment Education, který se 

bude na Kaprálově mlýně konat v květnu 2016. Jedná se o první setkání svého druhu, které 

navazuje na trienální setkání ekologických základen SCENES a koná se zpravidla na různých 

kontinentech.  

Lze konstatovat, že jako mezinárodní skautská základna jsme tímto 

dosáhli nejvyšších možných met na poli světového skautingu. Vstoupili 

jsme v povědomost nejenom mezi dalšími základnami WOSM a 

WAGGGS, ale i do povědomí ústředních skautských kanceláří v Kuala 

Lumpur a Ženevě. 

Kaprálův mlýn je jednou z dvou desítek skautských základen SCENES (Scout 

Centres of Excellence for Nature and Environment) a je členem 

spolupracující sítě evropských skautských základen Goose Network.  

 

Samozřejmostí je využívání tábořišť u Kaprálova mlýna skupinami zahraničních skautů, v roce 2015 jsme 

přivítali skauty z Belgie, Německa, Nizozemska, Rakouska. Kromě táboření mají skupiny zájem i o část 

programu. Takřka domovskou základnou jsme se stali pro některé skupiny skautů z Vídně.  

V obchůdku Kaprálova mlýna lze nalézt kromě výrobků fair-trade, zrakově postižených a skautských potřeb i 

několik předmětů, jejichž nákupem je možné podpořit vybudování skautského ekologického centra v Brazílii.  

Metodicky jsme pomáhali skautskému středisku v Rumunsku a Pavla Šlimarová se v říjnu zúčastnila setkání 

skautských organizací spolupracujích v rámci Evropské dobrovolnické služby na Maltě. 
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hospodaření 
Stejně jako v předchozích letech, hospodařil Kaprálův mlýn s mírnou ztrátou. Díky dotacím a darům jsme opět 

docílili kladného hospodářského výsledku. 

 
Hospodářský výkaz za rok: 2015  

Aktiva Pasiva 

Položka výkazu Částka Položka výkazu Částka 

A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Kč A.I. Jmění 1 501 104,82 Kč 

A.II. Dlouhodobý hmotný majetek 
394 958,40 Kč 

A.II. Výsledek 
hospodaření 

264 909,37 Kč 

z toho: A.II.1 Pozemky 0,00 Kč B.I. Rezervy 0,00 Kč 

z toho: A.II.3 Stavby 394 958,40 Kč B.II. Dlouhodobé závazky 28 000,00 Kč 

A.III. Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Kč B.III. Krátkodobé závazky 436 271,59 Kč 

A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku -5 530,00 Kč B.IV. Jiná pasiva 0,00 Kč 

z toho: A.IV.6 Oprávky ke stavbám -5 530,00 Kč Pasiva celkem: 2 230 285,78 Kč 

B.I. Zásoby 261 738,67 Kč     

B.II. Pohledávky 996 616,53 Kč     

B.III. Krátkodobý finanční majetek 1 795 873,67     

z toho: B.III.1 Pokladna 114 861,26 Kč     

z toho: B.III.3 Účty v bankách 1 681 012,41 Kč     

B.IV. Jiná aktiva -1 213 371,49 Kč     

Aktiva celkem: 2 230 285,78 Kč     

Náklady Výnosy 

Položka výkazu Částka Položka výkazu Částka 

A.I. Spotřebované nákupy 
1 685 873,50 Kč 

B.I. Tržby za vlastní 
výkony a za zboží 

4 454 167,17 Kč 

A.II. Služby 
922 865,58 Kč 

B.II. Změny stavu 
vnitroorganizačních zásob 

0,00 Kč 

A.III. Osobní náklady 2 574 442,63 Kč B.III. Aktivace 0,00 Kč 

A.IV. Daně a poplatky 161 533,92 Kč B.IV. Ostatní výnosy 19 349,60 Kč 

A.V. Ostatní náklady 
37 912,07 Kč 

B.V. Tržby z prodeje 
majetku, zúčtování rezerv 
a oprav. a položek 

0,00 Kč 

A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a 
opravných položek 

5 530,00 Kč 
B.VI. Přijaté příspěvky 

193 500,00 Kč 

A.VII. Poskytnuté příspěvky 
0,00 Kč 

z toho: B.VI.26 Přijaté 
příspěvky zúčtované mezi 
organizačními složkami 

0,00 Kč 

z toho: A.VII.31 Poskytnuté příspěvky 
zúčtované mezi organizačními složkami 

0,00 Kč 
z toho: B.VI.27 Přijaté 
příspěvky (dary) 

193 500,00 Kč 

A.VIII. Daň z příjmů 
0,00 Kč 

z toho: B.VI.28 Přijaté 
členské příspěvky 

0,00 Kč 

Náklady celkem: 5 388 157,70 Kč B.VII. Poskytnuté dotace 986 050,30 Kč 

    Výnosy celkem: 5 653 067,07 Kč 

Výnosy celkem  

Souhrn Částka 

  C. Výsledek hospodaření před zdaněním 264 909,37 Kč 

34. Daň z příjmu 0,00 Kč 

D. Výsledek hospodaření po zdanění 264 909,37 Kč 
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poděkování 
Děkujeme spolupracujícím institucím, zejména Junáku – českému skautu, okres Brno-město, z.s.,  městu 

Blansku, Domu zahraniční spolupráce, Jihomoravskému kraji, Katedře environmentálních studií FSS MU, LMŠ 

Dobroděj, z.s., firmě LIKO-s, a.s., Sdružení TEREZA, Správě CHKO Moravský kras, Statutárnímu městu Brnu, a 

dále Ekocentru Paleta, EVC Švýcárna, Fakultě stavební VUT, Hnutí Brontosaurus, Ministerstvu životního 

prostředí, Místní akční skupině Moravský kras, Nadácii Badena Powella, Pfadfinderdorf Zellhof International 

Scout and Guide Centre, Rezekvítku, Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, Sdružení středisek 

ekologické výchovy Pavučina, SOZE – Sdružení občanů zabývajících se emigranty, Státnímu fondu životního 

prostředí, firmě TOMA Olomouc, a.s., TyfloCentru Brno, o.p.s, Ústavu pedagogických věd FF MU, 

zahraničnímu a ekologickému odboru Junáka, ZO ČSOP Veronica, obci Ochoz u Brna. 

a dále těmto jednotlivcům 

Tomáši Blahovi, rodině Brzobohatých z Mokré, Vojtěchu Burešovi, Richardu Cendelínovi, Janu Činčerovi, 

Vojtěchu Dabrowskému, Svatopluku Dojivovi, Romanu Dvořákovi, Martinu Eliassonovi, Myriam Heidelberger 

Kaufmann, Robertu Helbichovi, bratrům Petru a Janu Himmelovým, Svatavě Hradecké, Tomáši Imrichovi, 

Jozefu Jančovi, Haně Janečkové, Bruici Johnsonovi, manželům Kalouskovým, Uzairu Kamalovi, Martinu 

Karáskovi, Tomáši Kažmierskému, Nikol Kolářové, Bohuslavu Kouteckému, Jiřímu a Kláře Kučerovým, Jiřímu 

Kulichovi, Miroslavu Kvasničkovi, Ivetě Kyvířové, Vilému Leonhardovi, Jarmile Lerchové, Blance a Petru 

Ličkovým, Martinu Macharikovi, Veronice Maršálkové, manželům Musilovým, Vojtěchu Nečasovi, Miroslavu 

Novákovi, manželům Pakostovým, Josefu Pokornému, Janu Pospíšilovi, Pavlu Pracnému, Tatjáně 

Razmachninové, Petru Revendovi, Juliet Robertson, Janu Skalíkovi, Ladislavu Slezákovi, Dianě Sutea, 

manželům Šabatovým, Anně Šlechtové, Monice Špačkové, Leoši Štefkovi, Markétě Táborské, Tanyi Tulloch, 

Antonínu Tůmovi, manželům Uzlovým, sestrám Vaněčkovým, Jiřímu Veselému, Petru Veselému, Ivetě 

Zieglové a všem zaměstnancům, jejich partnerům a rodinám, dobrovolníkům, mlýnské chase a dalším 

podporovatelům Kaprálova mlýna. 

 

 

Šéfové evropských skautských základen, účastníci Centre Managers' Conference,  
která se konala v říjnu na Kaprálově mlýně. 


