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STŘEDISKO říp
roudnice nad labem

VEDOUCÍ STŘEDISKA

Mgr. Pavel Chaloupka - Sámo

ZÁSTUPCI VEDOUCÍHO STŘEDISKA

Ing. Martin Pětník - Minikrálík

David Haniš - Medvídek

HOSPODÁŘSKÝ ZPRAVODAJ

Barbora Krejzová

VEDOUCÍ ODDÍLŮ

Mgr. Michal Svoboda, DiS. - Myšák, 

Ing. Lucie Hanišová - Angie, Pavel Čepek - Čepy, 

Anna Štorová - Skřítek, Martin Rott - Maty, 

Bc. Michaela Pětníková, Jakub Červenka - Čerw

LIDÉZAJÍMAVÁ ČÍSLA

Jaroslav Cimr s rodinou, Jaroslav Tesař, 

Václav Gabriel, Lucie Šťástková,

Tomáš Haniš, Ing. Ivo Šreiber, 

Farní charita - Roudnice nad Labem, 

manželé Lysáčkovi, rodina Jelenova, 

Domov důchodců Roudnice nad Labem, 

MUDr. Ivana Tylová, František Suchý, Jan Gratias,

manželé Herrmannovi, Monika Karasová, 

Milena Jiránková, Ondřej Bačina, Luboš Manda,

Kiwanis klub Roudnice nad Labem, 

PNsP Roudnice nad Labem, EMCO, 

Jaroslav Honzajk, 

Aleš Gabrysz - Diakonie ČCE Krabčice, 

Adéla Beranová - Farma Krabčice, s.r.o., 

Zdeněk Beran - HB Media s.r.o., 

město Roudnice n.L., 

Ústecký kraj za poskytované dotace pro činnost

střediska, 

aeroklub Roudnice n.L., konkrétně Vlastimil Dvořák

a jeho letitá pomoc středisku Říp Roudnice n.L.

NÁKLADY STŘEDISKA

V Roudnici nad Labem 30. 1. 2020
Ing. Nicole Vaněčková - předsedkyně revizní komise střediska

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.

Účetnictví je vedeno v souladu s platnými právními předpisy. 

hospodaření

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM
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VÝNOSY STŘEDISKA



ÚVODNÍ SLOVO

LEDEN a ÚNOR

Novoroční slaňování

Skautské hory

Oprava plachetnice

Výlet na Říp

Den zamyšlení / Den sesterství

Polární Žirafa

Milé skautky a skauti V roce 1989 se skauti vrátili do své klubovny v

parku nad gymnáziem, která byla roudnickými skauty postavena v

roce 1934. Až v roce 2000 byla oficiálně i po soudních tahanicích

vrácena do rukou skautského hnutí, čemuž nejvíce přispěl br.Karel

Snětina. V roce 2005 byla dokončena kompletní přístavba a

rekonstrukce celé klubovny, která v této podobě slouží dodnes. Rok

2019 se opět stává v historii našeho střediska významným a to díky

zakoupení naší táborové základny, u rybníku Kačerna, v blízkosti

obce Buková u Merklína. Zvýšil se nám rozsah naší činnosti,

začínáme budovat vlastní tábořiště, které bude sloužit dalším

generacím a zůstane tak po nás hmatatelná stopa, která bude

přinášet radost našim dětem a dětem našich dětí. Máme možnost

více zapojit rodiče a naše rovery při budování našeho útočiště, koutu

země, který nám přinese spoustu romantických a dobrodružných

chvil, místo, které naplníme prožitými historkami a nesmazatelnými

zážitky. Dotkneme se několika řemesel, kterými budeme muset

projít, než naše dílo dokončíme. Zkrátka a stručně řečeno opět

máme možnost našim členům ukázat spoustu věcí, které se hodí pro

život. Věřím, že všichni v sobě najdeme tu energii, která nás spojuje

při výchově našich dětí a zároveň formuje i naše charaktery. Jsem

hrdý na všechny z vás, kteří svůj volný čas věnujete činnostem pod

Junáckou vlajkou a velice si toho vážím. Všem nám přeji dobrý vítr

do plachet v roce 2020.

 

Mgr. Pavel Chaloupka - Sámo

vedoucí střediska
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KVĚTEN a ČERVEN

Svojsíkův závod

Outdoorový trojboj

Dětský den

Intercamp

Airshow

Střediskový sněm

ČERVENEC A SRPEN

Malá Tábor Moraveč

Velký tábor Velká Bukovina

Expedice Estonsko

Světové Jamboree USA
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BŘEZEN a DUBEN

EKZOD

Hory Dolomity

Výlet na Hazmburk

Aprílový Blouďák

KREV - Krajské setkání roverů

SVOJSÍKŮV ZÁVOD

jaro, podzim, zima 2019

Během víkendu 15. – 17.11. se

slavilo po celém Česku i Slovensku

a menší oslava pro připomenutí

svobodného skautingu proběhla

také v roudnickém roverském

kmeni.

PEKÁČ VOL. 4

Poslední lednový víkend

si roudničtí skauti prodloužili o 2

dny a vyrazili za sněhem do

Krkonoš. Sbalili si teplé oblečení,

namazali skluznice a vyrazili vstříc

novým zážitkům. Jejich útočištěm

bylo středisko jilemnických skautů.

Sněhové nadílky je letos dostatek

a díky tomu si všichni užili

dohromady celkem 18 hodin

lyžování a snowboardingu. 

SKAUTSKÉ HORY EKZOD
První víkend v březnu se konal 2.

ročník dobrodružné výpravy

EKZOD - Extrémní Kombinace

Zimních Outdoorových

Dovedností. 8 horalek a 7 horalů se

vydalo vstříc novým zážitkům na

Králický Sněžník. Během 3 dnů

těchto 15 dobrodruhů ušlo na

sněžnicích 32 km s převýšením 624

metrů a s minimálně 18kg

batohy na zádech. 

První květnový víkend

se v Roudnici nad Labem

uskutečnilo okresní kolo Svojsíkova

závodu. V tomto závodě si skauti a

skautky ve věku 10 – 15 let

porovnávají své schopnosti,

dovednosti a znalosti v široké škále

disciplín. Cílem závodu je hlavně

podpora jejich fungování,

spolupráce, obohacení oddílových

programů a další.
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ

léto 2019

1. červen je den, který patří dětem

po celém světě. V Roudnici nad

Labem slavili děti v neděli 2.

června. Během dne mohly děti se

svým doprovodem také zavítat do

skautské klubovny střediska Říp a

vyzkoušet si zde nespočet

adrenalinových zážitků.

MALÝ TÁBOR MORAVEČ

Šest běloskvoucích velikánů

s rozsochatou korunou se

tyčilo k nebi na lesnatém pozadí.

Týdenní příbytky pro náš

skautský potěr. Letos jsme spali po

indiánsku, v tepee. E.T. Seton by

z nás měl radost. Pro děti byla

připravena hra Cesta kolem světa

spolu s průvodcem Barnbášem.

VELKÝ TÁBOR 

VELKÁ BUKOVINA

EXPEDICE ESTONSKO

Letošním tématem celotáborové

etapové hry byla „Cesta ke

svobodě“, kdy si děti prožily

historii naší země v letech 1945 –

1993. Během dvou týdnů jsme

prožili léta od obnovy po válce až

po Sametovou revoluci. Cílem

bylo především seznámit děti

s touto ne vždy šťastnou dobou.

15 dní, 6 aut, 28

dobrodruhů, 5300 km, 3 státy.

Cílem pro letošní expedici byly

Pobaltské státy - Litva, Lotyšsko a

Estonsko. Tyto země jsme projeli

křížem krážem a viděli jejich

přírodu, kulturu, zažili tradice,

zvyky a jídlo. 

ZÁŘÍ

Skautský den

Salza

Sklizeň cibule

Zažít Roudnici Jinak

Zříceniny Českého středohoří

ŘÍJEN

Lanové centrum

History park

Okresní sněm

Výprava na Ztracenku

Halloweenské přespání

LISTOPAD

Zdravotnický kurz

Pekáč vol. 4

Hunger Games

Tvůrčí víkend

Krajský sněm

Potravinová sbírka

PROSINEC

Vinn Cup

Miquik

Vánoční besídky

Vánoční kapřík

RS Silvestr

Betlémské světlo



Na schůzkách se učíme

novým dovednostem,

sportujeme a hrajeme

různé hry.  Pořádáme

víkendové akce. Na výpravě

se snažíme stmelit kolektiv

a poznat přírodu.

Věnujeme se turistice,

vodáctví, horolezectví a v

zimě sjezdovému i

běžeckému lyžování.

Účastníme se také větších

skautských akcí a soutěží v

ČR i v zahraničí.  Také se

podílíme na pořádání akcí

pro veřejnost. Vrcholem

našeho programu je

střediskový letní tábor. 

Jsme roverský kmen s

dlouholetou tradicí.

Program kmene je otevřen

pro všechny , kteří se

nebojí nových výzev. Do

kmene je možné vstoupit

po splnění Zkoušky pěti

prstů a schválení nového

člena kmenovou radou.

Program kmene je velmi

různorodý. Nedílnou

součástí je tábor, expedice

do zahraničí, přechody

pohoří a hor v ČR i v

zahraničí, víkendové

výpravy, jednodenní akce v

blízkosti Roudnice a další.

Také žijeme kulturně a

navštěvujeme divadla,

koncerti či festivaly.

209. klub OS Stráž již od

roku 2000 sdružuje

oldskautky a oldskauty.

Navazujeme na tradici 72.

klubu OS Stráž založeného

v roce 1929. Členkou či

členem klubu nemusí být

pouze skautky a skauti, ale

kdokoliv kdo se ztotožní s

ideály a principy

skautingu. Mimo to se

snažíme organizovat

setkání, výstavy, besedy a

další akce pro skautky a

skauty z našeho i jiných

středisek a neskautskou

veřejnost. Program

schůzek je přizpůsoben

možnostem a počtu členů. 

1. CHLAPECKÝ ODDÍL

ŠEDÝ MEDVĚD

 

ROVERSKÝ KMEN

VLCI

209. KLUB OLDSKAUTŮ

STRÁŽ

VEDOUCÍ ODDÍLU:

Martin Rott

 

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO:

Tereza Zemanová

 

KONTAKT:

rott7@seznam.cz

VEDOUCÍ ODDÍLU:

Bc. Michaela Pětníková

 

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍ:

Ing. Nicole Vaněčková

 

KONTAKT:

misapetnikova@seznam.cz

VEDOUCÍ ODDÍLU:

Jakub Červenka

 

 

 

 

KONTAKT:

ccceeerrrvvv@seznam.cz 

2. DÍVČÍ ODDÍL 

SOUZNĚNÍ

Náš oddíl skautek vznikl v

roce 2014. Během roku se

podílíme na pořádání

skautských i veřejných

akcí v Roudnici nad

Labem a blízkém okolí. Na

schůzkách se snažíme učit

skautským dovednostem

a hrám a podporujeme se

v osobním rozvoji. Jednou

měsíčně pořádáme

výpravy do přírody,

chodíme do kina a do

divadla. Žijeme

sportovním životem a

účastníme se

mezinárodních akcí.

Podílíme se na pořádání

skautských i veřejných

akcí v Roudnici a okolí.

VEDOUCÍ ODDÍLU:

Anna Štorová

 

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍ:

Aneta Kasalová

 

KONTAKT:

anca-storovka@centrum.cz

 

1. SMEČKA VLČAT

SVIŠTÍCI

Naše parta se pravidelně

schází a prožíváme spolu

nejrůznější dobrodružství.  

Když je škaredě nebo zima,

jsme v klubovně v

Roudnici, jinak trávíme

schůzky na různých

místech. Každý měsíc

podnikáme víkendové

výpravy! Hrajeme hry a

učíme se nové věci. Také

jezdíme každé léto do

přírody na stanový tábor.

Vedoucí jsou našimi rádci

a užijeme si spoustu

legrace. Když máme

nějaký problém nebo

potřebujeme radu,

můžeme se na ně vždy

spolehnout.

VEDOUCÍ ODDÍLU:

Pavel Čepek

 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO:

Matěj Doležel

 

KONTAKT:

cepy@tiscali.cz

3. DÍVČÍ ROJ 

PAPRSEK

 

Zábavnou formou se

učíme dovednosti, které se

nám budou v životě hodit.

U děvčat se hlavně

snažíme vyvolat smysl pro

spolupráci v kolektivu a

vzájemnou důvěru, proto

jsou veškeré aktivity

především v týmech.

Formou her je učíme, jak

skautské zákony a zásady

využít v běžném životě.

Jezdíme na výpravy, které

jsou většinou zaměřené

na přírodu a hlavně

zábavu. Celý rok završíme

letním táborem.

VEDOUCÍ ODDÍLU:

Ing. Lucie Hanišová

 

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍ:

Petra Křtěnová

 

KONTAKT:

l.hanisova@seznam.cz

BENJAMÍNCI

ŠPUNTI

 
Děti od 5 do 7 let

Schůzka každé pondělí

od 16:30 do 18:00

 

VEDOUCÍ ODDÍLU:

Mgr. Michal Svoboda, DiS.

 

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO:

Barbora Saifrtová

 

KONTAKT:

michalsvoboda.rce@

seznam.cz

Zábavnou formou se

snažíme naučit

dovednosti, které se nám

budou hodit v životě. 

Učíme se spolupráci v

kolektivu a vzájemné

důvěře. Veškeré aktivity

jsou především v týmech,

abychom si uvědomovali

nejen sebe, ale abychom

mysleli i na druhé. Formou

her se učíme skautské

zákony a zásady, které lze

využít v běžném životě.

Často jezdíme na

víkendové výpravy

většinou zaměřené na

přírodu a zábavu. Celý rok

završíme letním táborem.

Dívky od 7 do 11 let

Schůzka každý čtvrtek

od 16:30 do 18:00

 

Chlapci od 7 do 11 let

Schůzka každou středu

od 16:30 do 18:00

 

Dívky od 11 do 15 let

Schůzka každé úterý

od 16:30 do 18:30

 

Chlapci od 11 do 15 let

Schůzka každé pondělí

od 16:30 do 18:30

 

Všichni nad 15 let

Schůzky dle potřeb a

časových možností

 

Všichni nad 25 let

Schůzky zhruba jednou 

za čtvrt roku

 

naše oddíly


