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hodnoty skautingu

Parta na celý život
Kamarádi z prvních výprav a táborů jsou často ti, se kterými dítě 

žije i celé dospívání. Podobné hodnoty a netradiční zážitky totiž 

opravdu spojují. Člověk získá pocit, že někam patří. 

 

Radost a zážitky
Akční hry, společné výpravy a noční bojovky udržují celoživotní 

hravost, zvídavost a zápal. 

 

Sebedůvěra
Být ve skautu znamená hodně se toho naučit a hodně dovedností a 

znalostí uplatnit. Spolu s tím přirozeně roste důvěra ve vlastní 

schopnosti. 

 

Samostatnost
Skaut mladé lidi učí získávat potřebné informace a vyhodnocovat 

je. A také nebát se rozhodnout a vykročit. 

 

Férovost
Zkušení vedoucí, chytře postavené hry a hodnoty založené na 

respektu a zodpovědnosti dětem pomáhají poznávat, co je 

správné, a podle toho se chovat. 

 



základní 
informace 

o středisku

Webové stránky www.skaut-roudnice.cz

Facebook www.facebook.com/strediskorip

Instagram www.instagram.com/skautroudnice

Zodpovědné osoby
Mgr. Pavel Chaloupka - Sámo 

vůdce střediska 

samo.rce@centrum.cz 

737 111 231

Ing. Martin Pětník - Minikrálík 

zástupce vůdce střediska 

m.petnik@seznam.cz 

605 555 118
Barbora Krejzová 

hospodář střediska

středisková 

rada

Termíny:

Členové:

Mgr. Pavel Chaloupka - Sámo, Petr Pokorný - Pepe, Dominik 

Müller - Mils, Ing. Lucie Hanišová - Angie, Matěj Herrman - 

Panda, Vendula Ekrtová - Vendy, Bc. Jan Krejčí - Méďa, 

Ing. Martin Pětník - Minikrálík, Alžběta Bílíková - Bětka, Michaela 

Pokorná - Gebík, Martina Fidlerová - Plamy, Pavel Čepek - Čepy, 

Věra Jelenová, Msc. - Naty, Jakub Červenka - Čerw 

22. 1., 27. 3., 23. 4., 11. 6., 15. 8., 8. 10.



klubovna
Adresa

JUNÁK - český skaut 

Středisko Říp 

Bezručova 1399 

413 01 Roudnice n/L

Klubovna je součástí Horova parku a je ideálně 

umístěna uprostřed města v klidu přírody. 

Skautský areál nabízí lanové centrum s 6 

vysokými lanovými překážkami, lezecké stěny, 

trampolíny, ohniště a dřevěné bludiště. 

úvodní slovo 

vůdce střediska

Milé skautky, milí skauti roudnického střediska 

Rok 2018 byl v životě našeho střediska výjimečným rokem z několika důvodů. Činnost jednotlivých oddílů byla během roku doplňována o mimořádné 

víkendové akce a v průběhu léta, kromě malého tábora Benjamínků, vlčat a světlušek a velkého tábora skautů a skautek, ještě proběhla RS expedice do Norska. Kromě 

již zažitých tradičních akcí jako Adrenalin Cup, sjezd divoké vody Salzy v Rakousku a roverského víkendu zvaný Pekáč se nám podařilo uskutečnit tři mimořádné akce. 

První z nich byl výcvik plachtění na moři v Chorvatsku, jehož výsledkem bylo zhruba 12 vycvičených osob, kteří ví, co mají na plachetnici dělat, díky čemuž můžeme začít 

používat naši skautskou plachetnici, která nyní prochází kompletní generální opravou. 

Zároveň jsme uskutečnili první ročník akce EKZOD – Extrémní kombinace zimních outdoorových dovedností, na hřebenech Krušných hor, kde jsme nocovali dvě noci při mínus 

22 stupních Celsia. Na vlastní kůži jsme si mohli ověřit všechny poučky psané v různých příručkách pro přežití. Dnes máme 22 skautů, kteří si umí poradit v extrémních 

podmínkách a ještě si to umí užít. Třetí mimořádnou akcí, byla akce ELEMENT, která svým rozsahem, náplní a zapojením externích složek byla zatím nejnáročnější akcí v 

historii střediska, kterou byli naši členové schopni zorganizovat. Už to, že při akci bylo použito vojenské vozidlo V3S a vrtulník pro přepravu osob, střelba z ostrých střelných 

zbraní včetně samopalu vz. 58, plavání a jízda v peřejích divoké vody apod. Z řad externistů byl do akce zapojen sportovně střelecký klub Roudnice n. L., základní kynologická 

organizaci Roudnice n. L., jednotka sboru dobrovolných hasičů Roudnice n. L., horolezecký klub Roudnice n. L.,  Tonda Kabelka (letecké práce - vrtulník), Honza Ekrt - Krtek 

(Tatra V3S), Zbyněk Hrubeš (paintball), gen.por. Ing. Padělek a samozřejmě město Roudnice n. L. 

V závěru roku se nám podařilo zorganizovat střelecký kurz, který byl zakončen teoretickou a praktickou zkouškou a získáním zbrojního průkazu pro několik našich členů, což 

nám opět umožňuje rozšířit obzor našich aktivit. A na úplný závěr se 50 roverů a rangers společně s našimi Oldskauty, sešli v Zámecké restauraci na vánoční nadílce, kde 

kromě příjemně prožité vánoční atmosféry, došlo i na vánoční hru „BARDO“ v prostorách kostela s nezapomenutelnou, až mysteriosní atmosférou. 

To vše svědčí o vyspělosti našich členů, o síle roverského kmene a o společné chuti tvořit a dělat něco pro druhé. Moc bych si přál, aby to nadšení vydrželo další roky a aby se 

náš kmen dospělých stále rozrůstal o lidi, kteří nechtějí stát stranou, ale mají chuť a sílu dát ruku k dílu. Všichni tvoříme jedno středisko, jedno společenství a každý v něm má 

své místo. 

Mgr. Pavel Chaloupka – Sámo 

Vůdce střediska 



členská základna 

střediska

hospodaření

Věkové skupiny na konci roku 2018

Celkový počet členů od roku 2010

Stav pokladny:  

55948.42 Kč 

 

Stav bankovního účtu:  

586935.88 Kč



špunti
Benjamínci

Jmenujeme se Špunti a jsme oddíl pro děti od 5 do 7 let. Scházíme se jedenkrát týdně v naší 

klubovně. 

 

Schůzka je vždy ve pondělí od 16:30 do 18:00 

 

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.

Vedoucí

Vendula Ekrtová 

721 873 437

ČINNOST V ROCE 2018
20. 1. 2018 - VÝLET NA LOVOŠ 

 

2. 6. 2018 - VÝPRAVA DO ÚSTECKÉ ZOO 

 

30. 6. - 7. 7. 2018 - MALÝ TÁBOR 

 

9. 12. 2018 - VÝPRAVA DO DĚČÍNSKÉ ZOO 

 

21. 12. 2018 - VÁNOČNÍ BESÍDKA





paprsek
3. dívčí roj světlušek

Náš roj se jmenuje Paprsek a věnujeme se dívkám od 7 do 10 let. Scházíme se jedenkrát týdně v 

klubovně. 

 

Schůzka vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:00 

 

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. Veškeré aktivity jsou 

především v týmech, aby si holky uvědomovaly, že "nejedou jen na sebe", ale aby myslely i na druhé. 

Formou her je učíme, jak skautské zákony a zásady využít v běžném životě. 

 

Často jezdíme na víkendové výpravy, které jsou většinou zaměřené na přírodu a hlavně zábavu. Celý 

rok završíme letním táborem.Přidat kousek hlavního textu

Vedoucí

Alžběta Kraupnerová 

602 177 520

Martin Bílík 

774 147 994 

 

ČINNOST V ROCE 2018
20. 1. 2018 - VÝPRAVA 

2. - 4. 3. 2018 - BLOUĎÁK 

27. - 29. 4. 2018 - VÍKENDOVÁ VÝPRAVA 

12. 5. 2018 - ZÁVOD SVĚTLUŠEK A VLČAT 

2. 6. 2018 -VÝPRAVA DO ÚSTECKÉ ZOO S RODIČI 

3. 6. 2018 - DĚTSKÝ DEN 

16. - 17. 6. 2018 - IMPACT 

30. 6. - 7. 7. 2018 - MALÝ TÁBOR 

7. 9. 2018 - ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA 

23. - 25. 11. 2018 - VÍKENDOVÁ VÝPRAVA V RADNICI 

21. - 22. 12. 2018 - VÁNOČNÍ BESÍDKA 

 





Svištíci
1. smečka vlčat

Jsme smečka vlčat z Roudnice pro kluky ve věku od 7 do 10 let. Naše parta se pravidelně schází a 

prožíváme spolu nejrůznější dobrodružství. 

 

 

Schůzka vždy ve středu od 16:30 do 18:00 

 

Když je škaredě nebo zima, jsme v klubovně v Roudnici, jinak trávíme schůzky na různých místech 

Roudnice. 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

Alžběta Kraupnerová 

602 177 520

Martin Bílík 

774 147 994 

 

ČINNOST V ROCE 2018
6. -8. 4. 2018 - APRÍLOVÝ BLOUĎÁK 

4. - 6. 5. 2018 - VÝPRAVA NA ZTRACENKU 

12. 5. 2018 - ZÁVOD SVĚTLUŠEK A VLČAT 

2. 6. 2018 - VÝPRAVA DO ÚSTECKÉ ZOO S RODIČI 

3. 6. 2018 - DĚTSKÝ DEN 

15. - 17. 6. 2018 - IMPACT 

30. 6. - 7. 7. 2018 - MALÝ TÁBOR 

7. 9. 2018 - ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA 

23. - 25. 11. 2018 - VÍKENDOVÁ VÝPRAVA V RADNICI 

21. - 22. 12. 2018 - VÁNOČNÍ BESÍDKA





souznění
2. dívčí oddíl skautek

Náš oddíl skautek se jmenuje Souznění a svým vznikem v roce 2014 navázal na působení již 

zaniklého oddílu. Dívky ve věku od 11 do 15 let se schází jedenkrát týdně ve skautské klubovně. 

 

Schůzky máme vždy v úterý od 16:30 do 18:30. 

Vedoucí

Anna Štorová 

723 308 936

ČINNOST V ROCE 2018

V oddíle máme dvě aktivní družiny - Borůvky a Čokošky. 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. 

 

Během roku se podílíme na pořádání skautských i veřejných akcí v Roudnici nad Labem a blízkém okolí. 

 

Veškeré snažení a píli pak dívky mohou zúročit na čtrnáctidenním letním táboře, který je takzvaným vrcholem 

sezóny.

26. - 30. 1. - SKAUTSKÉ HORY 

3. - 4. 2. - POLÁRNÍ ŽIRAFA 

16. - 18. 3. - TRANSIBIŘSKÁ 

MAGISTRÁLA 

27. - 29. 4. - VÝPRAVA NARNIE 

18. - 21. 5. - INTERCAMP 

25. - 27. 5. - ELEMENT 

15. - 17. 6. - IMPACT 

1. - 14. 7. - VELKÝ TÁBOR 

15. 9. ZAŽÍT ROUDNICI JINAK 

20. - 23. 9. - KRAJSKÉ JAMBOREE 

28. 10. VYSAZENÍ STROMU K 

VÝROČÍ 100 LET REPUBLIKY 

2. - 4. 11. - VÝPRAVA ZA HISTORIÍ 

22. - 23. 12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA





šedý medvěd
1. chlapecký oddíl skautů

Šedý medvěd je skautský oddíl pro kluky od 10 do 15 let. Program tvoří schůzky, výpravy a jiné 

akce, vrcholem je letní tábor. 

Vedoucí
Natálie Váňová 

702 585 479

ČINNOST V ROCE 2018

26. - 30. 1. - SKAUTSKÉ HORY 

3. - 4. 2. - POLÁRNÍ ŽIRAFA 

16. - 18. 3. - TRANSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA 

27. - 29. 4. - VÝPRAVA NARNIE 

18. - 21. 5. - INTERCAMP 

25. - 27. 5. - ELEMENT 

15. - 17. 6. - IMPACT 

1. - 14. 7. - VELKÝ TÁBOR 

19. - 21. 10. - VÝPRAVA NA 

ZTRACENKU 

9. - 11. 11. - VÝPRAVA NA STĚNU 

15. - 16. 12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA

Schůzky probíhají každé pondělí od 16:30 do 18:30 hodin ve skautské klubovně. 

 

Na schůzkách se učíme novým dovednostem, sportujeme a hrajeme různé hry. Přibližně jednou za měsíc 

pořádáme víkendovou akci. 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 česku i v zahraničí. Některé výpravy jsou společné s dívčím oddílem Souznění. Také se podílíme na 

pořádání akcí pro veřejnost. Vrcholem našeho programu je střediskový letní tábor. Na táboře spíme v 

podsadových stanech a jeho náplní je především celotáborová hra a výlety do okolí.

Martin Rott 

605 528 002 





RS kmen vlci
Roveři a Rangers

RS kmen Vlci - je roverský kmen s dlouholetou tradicí. Program kmene je otevřen pro všechny 

mladé lidi ve věku 15+, kteří se nebojí nových výzev. 

Vedoucí
Martina Fidlerová 

604 784 164

ČINNOST V ROCE 2018
26. - 30. 1. - SKAUTSKÉ HORY 

22. 2. - DEN SESTERSTVÍ 

23. - 25. 2. EKZOD 

27. 4. - 6. 5. - PLACHTĚNÍ V CHORVATSKU 

25. - 27. 5. - ELEMENT 2018 

1. - 2. 6. - SKAUTI SKAUTŮM ZÁBŘEH 

7. - 10. 6. - SALZA 

16. - 17. 6. - IMPACT 

18. 6. - ADRENALIN CUP 

30. 6. - 7. 7. - MALÝ TÁBOR 

1. - 14. 7. - VELKÝ TÁBOR 

16. - 29. 7. - EXPEDICE NORSKO 

1. 9. - HRADY CZ - BEZDĚZ 

16. 9. - ZAŽÍT ROUDNICI JINAK 

26. - 30. 9. - KORBO 

26. - 28. 10. - KREV 

16. - 18. 11. - VYLÍZEJ SI PEKÁČ 3 

30. 11. - 2. 12. -MIQUIK 

10. 12. - DIVADLO SKLEP - MLÝNY 

16. - 24. 12. - BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

23. 12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA 

31. 12. SILVESTR

Do kmene je možné vstoupit po splnění Zkoušky pěti prstů a schválení nového člena kmenovou radou. Zní 

to možná malinko zvláštně, ale jde o to nás poznat, pobavit se a poznat trochu víc i sám sebe. Program 

kmene je velmi různorodý. 

 

Scházíme se jednou za dva týdny na cca 2 hodiny v klubovně, ale to je opravdu jen zlomek. 

 

Nedílnou součástí je tábor, různé expedice do zahraničí, přechody pohoří a hor v Čechách i v zahraničí, 

víkendové kmenové výpravy, jednodenní akce v blízkosti Roudnice nad Labem a další. Také žijeme kulturně 

a navštěvujeme divadla a festivaly.





os stráž
209. klub oldskautů

209. klub OS Stráž již od roku 2000 sdružuje oldskautky a oldskauty starší cca 25 let. 

Navazujeme na tradici 72. klubu OS Stráž založeného v roce 1929. 

Vedoucí
Jakub Červenka 

721 716 210

ČINNOST V ROCE 2018
3. 5. - 1. JARNÍ SCHŮZKA - ZAHÁJENÍ SKAUTSKÉHO ROKU 

 

20. 5. - BESEDA S ROVERY A RANGERS 

 

7. 10. - SETKÁNÍ S ROVERY 

 

10. 12. - ROZLOUČENÍ SE ZESNULOU SESTROU ALENOU BORSKOU 

 

23. 12. - VÁNOČNÍ BESÍDKA S ROVERY A RANGERS

Členkou či členem klubu nemusí být pouze skautky a skauti, ale kdokoliv kdo se ztotožní s ideály a principy 

skautingu. 

 

Klub se schází zhruba jednou za čtvrt roku. 

 

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. Nabízíme 

rovněž podporu a spolupráci ostatním oddílům našeho střediska, zvláště se zaměřením na ideály a 

myšlenkové základy skautingu.





mezinárodní 
aktivity

KAPITÁNSKÝ 

KURZ 

27. 4. - 6. 5. 2018

Nalodění proběhlo v sobotu 31. dubna v marině Sukošan ležící blízko známého chorvatského přímořského města 

Zadar. Paluba jachty jménem Lucy se skvěla čistotou a v prostorných kajutách to vonělo naleštěným dřevem.  Kurz 

s příchutí dovolené mohl začít. 

Vůbec poprvé v historii roverského kmene Vlků, a troufám si říci i poprvé v historii celého 

skautského střediska Říp v Roudnici nad Labem, proběhl v Chorvatsku kapitánský kurz. 

Za ten týden jsme se naučili názvosloví pro celou loď, ovládání lodi kormidlem, napínání a povolování plachet, plachtění po i proti 

větru, manévrování s lodí, pravidla lodního provozu, lodní navigaci ale také jako se dá na takové jachtě třeba vařit v podpalubí, když 

lo´d zrovna bičují velké vlny. A nevěřili byste, jde to. 

Myslím, že některé z nás, a není nás málo, námořničina zaujala natolik, že příští rok nás chorvatské moře může 

zase očekávat.

Náš kapitán nebo také skipper Tomáš byl zaměstnán v přístavu, takže byl doslova na roztrhání a právě kvůli tomu jsme vypluli 

poměrně pozdě k odpoledni. Počáteční kyselá a čekáním znuděná nálada se ale rapidně změnila hned, co jsme opustili marinu. Na 

obzoru za chorvatskými ostrůvky se líně překuloval sluneční král, a ač se pomalu chystal do jiskřivých peřin, tak bylo pořád teplo. 

Vlny omývali z boků Lucy a voda se třpytila v posledních odlescích slunce. Šumějící moře a tváře šlehající lehký vánek s vůní 

cedrového dřeva, typický pro středomořské podnebí. Co víc si přát? 

Ovšem ráno se teplo změnilo na úplné parné letní horko a to tak velké, že vodě neodolali ani ti největší zmrzlíci. No, kdo může říct, 

že se celý týden koupal v dubnu v moři a ještě se u toho pořádně opálil? A že my jsme po týdnu opravdu byli o nějaký ten odstín 

tmavší. 

Ze začátku plavby jsme pluli na motor, tedy tím méně ekonomičtějším, ale bezpečnějším způsobem. Ovšem celá naše posádka byla 

převážně skautská a jak je známo, roudničtí skauti jsou dobrodruzi tělem i duší, takže jsme napjatě čekali na pořádný vítr, abychom 

mohli napnout plachty, pustit se do loďařské práce, uvazovat lana a uzly, dostat se do náklonu a pustit do žil pořádnou dávku 

adrenalinu omývanou mořskou vodou. 

Za ten týden, co kurz trval, jsme projeli značnou část chorvatského pobřeží. Nejdříve jsme korzovali podél ostrovů Ugljan a Pašman, 

poté jsme vyjeli na volné moře, nejdál na jih jsme dojeli až na ostrov Šolta. A na zpáteční cestě kolem ostrova Žirje jsme vpluli do 

národního parku Kornati a plynule jsme skončili až u navazujícího ostrova Dugi Otok. A pak už jen zpět do mariny.



mezinárodní 
aktivity

INTERCAMP 

18. - 21. 5. 2018

Naše cesta začala v noci 16. května, kdy jsme vyjeli dvoupatrovým autobusem na asi 700km štaci. 

Prvním cílem byl zábavný park Phantasialand u Kolína nad Rýnem, kam jsme dorazili ve čtvrtek ráno. 

Užili jsme si tam neuvěřitelný den plný zábavy a adrenalinu! Vyzkoušeli jsme si například atrakci 

„Black Mamba", „Mystery Castle" a vyháněli jsme myši z čokoládovny. :D Pak už nás čekalo městečko 

Sint-Truiden v Belgii, z kterého se mělo za pár hodin stát centrum celého Intercampu. Postavili jsme si 

stany a usnuli zachumlaní do spacáků a plní očekávání. 

„Po brzkém budíčku jsme si zabalili do batůžků pár věcí a vyrazili na celodenní výlet do Bruselu. Cestou nám naše skvělá skautská 

vedoucí Charlene prozradila pár zajímavostí o hlavním městě Belgie, a tak jsme se těšili ještě víc. Naše první kroky vedly do Atomia 

v podobě krystalové mřížky železa, které se považuje se za nejnavštěvovanější místo Belgie. Při odchodu jsme si prohlédli slavnou 

výstavu zmenšenin všech nejznámějších památek z každé země Evropské unie pod názvem „MiniEurope". Za ČR tam stála 

Staroměstská radnice s Orlojem od mistra Hanuše. Všechny zmenšeniny byly moc krásné, největší z nich Eiffelova věž přesahovala 

velikost člověka. Zbytek dne jsme strávili v historickém centru Bruselu." 

 

„V sobotu nás čekal zahajovací ceremoniál Intercampu. Hned poté jsme se rozdělili na malé skupinky a vydali se všichni na 

dlouhou cestu, během které jsme se seznámili se skvělými lidmi, procvičili si angličtinu a prošli si belgický venkov. Druhý den jsme 

se znovu rozdělili, tentokrát však do týmů, ve kterých jsme se pohybovali mezi programovými stanovišti. Za každé splněné 

stanoviště jsme dostali jeden barevný korálek, který jsme si vždy navlékli na drátek. Každý byl v týmu s lidmi, které ještě včera 

nepotkal a tak jsme se mohli znovu seznamovat a procvičovat jazyky a týmovou spolupráci. Večer jsme se místo večeře konal 

FOOD FESTIVAL, každý se tedy dosyta najedl a při tom ochutnal mnoho různých oblíbených jídel ostatních států." 

 

„Pondělí bylo posledním dnem stráveným na tábořišti. Po ukončovacím ceremoniálu nás čekalo loučení, balení a odjezd 

autobusem zpět do České republiky. Intercamp 2018 byl báječný a opravdu jsme si ho užili! Na zpáteční cestě toho proto bylo 

spoustu k přemýšlení a povídání si, takže nám ani nevadilo, že jsme domů dorazili zase až opravdu pozdě v noci." 



mezinárodní 
aktivity

EXPEDICE 

NORSKO 

16. - 29. 7. 2018

Norsko bylo od prvních kilometrů pořád stejně úžasné. První den jsme unavení dojeli do malého městečka Rjukan a přespávali na mechovém 

koberci pod horou Gaustatopen. Následující den nás čekal výšlap na Nory velmi oblíbenou horu Gausta. Norské počasí se nám ovšem ukázalo hned 

tento den v celé své kráse, a tak jsme na vrchol dorazili totálně mokří i v nepromokavých bundách a v botách nám tekly krásné horské potůčky. 

Hned ten den nás čekal park Hardangervidda, který je specifický drobnými jezery, rozličnými druhy lišejníků a žádnými stromy. Je to zvláštní krajina, 

kterou jinak člověk nemá moc šanci v našich končinách spatřit.. 

Když jsme se v neděli 15. července sešli všichni z roudnického roverského kmene vlků a několik členů lovosického střediska 

po zuby vybavení zásobami, měli jsme jasnou představu o tom, že se v Norsku především zchladíme. A to byla tedy zásadní 

mýlka, jak se totiž ukázalo, před vedrem letos neuteče nikdo a nikam. Nepromokavé oblečení se ovšem nakonec hodilo. 

Naše cesta vedla přes Německo, Dánsko a Švédsko. Byli jsme nadšení a spokojení, že prostě někam mizíme, a tak jsme v 

pondělí přejeli norské hranice s pohádkovým optimismem.

Na pochod jsme vyráželi namazaní opalovacím krémem a za jasného slunce, věděli jsme však, že to nás odpoledne opustí a zmokneme. Stany jsme tedy 

postavili neskutečnou rychlost na mokrém stříbrném mechu a nejdříve zalezli do spacáků, asi po hodině jsme teprve začali vařit. Druhý den pochodu jsme 

nalezli skutečně pohádkové místo s potokem vytékajícím z rozlehlého jezera. Byl to den odpočinku, sušení a koupání. 

Déšť nás už nepozlobil ani následující den, a tak jsme celý výlet po Hardangerviddě zakončili za plného slunce, se zmrzlinou v ruce a odjeli jsme směrem k 

fjordům a přístavnímu městu Bergen. 

Spaní jsme ten den našli tak úžasné, že na něj vzpomínám snad nejvíce. Malá zátoka u moře se skalami, můstek na skákání a překrásným koupáním v moři. 

Následující den v Bergenu se nesl typicky v duchu zatažené oblohy, naštěstí však bez deště. Každý měl chuť si projít město a ochutnat třeba i lososa nebo 

krevetu. Ten večer se nám podařilo najít opět nádherné místo na spaní na zahradě jednoho farmáře. Opět s koupáním ve fjordu a navíc s dřevěným 

zastřešeným posezením. 

. Já jsem brzo ráno odjela na letiště se slzou v oku a celému Norsku pro tentokrát zamávala, z vyprávění však vím, že zbytek výpravy absolvoval prohlídku 

farmy, milého hostitele obdaroval naším skautským šátkem a všichni odjížděli na další putování nadmíru spokojení. Celá výprava ještě v následujících 

dnech navštívila řadu podobných úžasných míst, vydala sek ledovci, koupala se v jezerech, prožila příjemné setkání s norskými oldskautkami a celou 

expedici zakončila v Oslu. 

Když jsme toho 28. července čekali na celou výpravu u klubovny, bylo pořádné horko. Všichni byli po cestě viditelně unavení a 

těšili se na spánek, ale spokojení a plní obrovského množství zážitků z nových míst.Přidat kousek hlavního textu



letní 
táboryMALÝ TÁBOR 

SLOUP 

30. 6. - 7. 7. 2018

Jako celotáborovou hru máme pro děti připravené ,,Hobit cesta tam a zase zpátky”. Děti jsou rozdělené 

Thorinem a Gandalfem do skupin, ve kterých budou další 3 dny na cestě do tábora. Budeme spát pod širákem, 

starat se o sebe navzájem, vařit si, hrát hry, poznávat nové kraje a zkoušet v praxi to, co se děti učí na schůzkách. 

Jsem možná až překvapená, jak moc jim to všechno jde. Na poslední noc putování se všichni setkáváme. 

Hrajeme hry, které rozvíjejí vědomí o fauně a flóře a snažíme se rozdělávat oheň pomocí křesadla. 

Další ráno nás už čeká cesta do tábora. Na dětech ani není znát únava, protože se dostali do nového prostředí, 

které prozkoumávají. Začíná první skautský táborový den nástupem v krojích. Je radost pohledět na děti, které 

nepotřebují telefony pro to, aby se mohli bavit. Zážitky, přátelství, spojení s přírodou, hraní her, učení se 

samostatnosti a skautským dovednostem je pro správný vývoj dětí důležité. Vlčata a světlušky se pomocí stezek 

připravují na slib, který opět umocní jejich zážitky. Každé středisko má své specifické rituály a já jsem ráda, že 

mohu být součástí takového obřadu, i když pocházím z jiného střediska. 

Závěrem bych chtěla říci, že snad není nic lepšího, než nechat své dítě vyrůstat ve skautském oddíle a poslat ho 

na tábor. 

 

Začátek prázdnin a já vyrážím na malý skautský tábor, který bude trvat týden a je určen pro 

předškoláky a děti mladšího školního věku. Děti nastupují do vlaku a vyrážíme. Některé jsou u 

vytržení z toho, že jedou vlakem, některým se už stýská a další se vyptávají, kdy už tam budeme.



letní 
táboryVELKÝ TÁBOR 

HŮRKY 

1. - 14. 7. 2018

Letošní letní tábor skautského střediska Říp pro starší děti byl v mnoha směrech velmi netradiční. Děti 

na tábor odjely již na začátku léta a zbytek prázdnin mohly vstřebávat prožité zážitky uplynulých 14 dní. 

Tábořiště, kde roudničtí skauti ukončili další skautský rok, se nacházelo u obce Hůrky u Jindřichova 

Hradce. Toto místo všem utkvělo v paměti hlavně díky nepředstavitelnému množství mravenců, na 

které si všichni nakonec zvykli a v míru jsme s nimi sdíleli jihočeské tábořiště. 

Pro děti bylo tento rok připraveno několik novinek. Téma celého tábora bylo „Zpět ke kořenům“, kdy 

náplní nebyla etapová hra, nýbrž učení se soběstačnosti a osvojování nových dovedností. 

Děti se učily sami vařit, připravovaly si program, vyzkoušely si co všechno obnáší vedení tábora a 

spousty dalších aktivit pro podporu sebevzdělání a práci v týmu. Překvapení pro vedoucí bylo, když děti 

smutnily kvůli absenci bodování stanů. 

Jako každý rok oddíly skautů a skautek a kmen roverů a rangers přivítal do svých řad několik nových 

členů, kteří své členství stvrdili slibem složeným u slibového ohně do rukou vedoucího oddílu či kmene. 

V neposlední řadě bylo pro roudnické skauty největší novinkou, že letošní táborové prožitky mohli sdílet 

s litvínovskými skauty ze střediska Perun, kteří se také zúčastnili celých 14 dní a přinesli do roudnického 

střediska spoustu pozitivních změn a novinek. 

Přidat kousek hlavního textu



skauti 
pomáhajíJEŽÍŠKOVA 

VNOUČATA 

 

Projekt funguje od roku 2016. Propojuje osamocené lidi v domovech pro seniory a 

plní jejich vánoční přání. Nápad vzešel od novinářky Olgy Štréblové, která si při 

jednom natáčení uvědomila, že senioři v domovech vánoční dárek nedostali 

mnohdy roky a období svátků pro ně bylo spíš časem prázdnoty než radosti. 

Rozhodla se to změnit.V roce 2017 se do tohoto projektu zapojil Český rozhlas. 

Roudničtí skauti se letos zapojili také. Ať už jako jednotlivci, kteří  dárek zaslali 

adresátovi nebo předali osobně přímo v domově (například Michal “Myšák” 

Svoboda, Zdeněk “Berry” Beran a Adéla “Adél” Beranová, Martina “Plamy” 

Fidlerová, Nicole Hauzrová, Michaela “Michelle” Pětníková a jiní) nebo oddíly, kdy 

skautky z oddílu Souznění a oddíl vlčat Svištíci vyrobili pro seniory vánoční přání, 

která jistě udělají babičkám a dědečkům radost a vykouzlí nemalý úsměv na tváři. 

Díky Všem, kteří se tomuto projektu věnovali energii a udělali někomu 

osamělému před Vánoci radost, vždyť 3. skautský zákon říká “Skaut je prospěšný 

a pomáhá jiným” a roverské heslo zní “Služba”. 









skauti 
skautůmPOLÁRNÍ 

ŽIRAFA 

 

Již tradičně se o pololetních prázdninách po celé republice konala Žirafa, setkání rádců z daného kraje. 

Ta ústecká byla ozvláštněna už názvem a to před několika lety, kdy byla přejmenovaná na Polární žirafu, 

protože se jedná o nejsevernější kraj České republiky. Letošní proběhla v Roudnici nad Labem, kde bylo ubytování 

zajištěno v místním klášteře. 

Na rádce čekal rámcový program Přežití v džungli dneška. Sníh akci sice oproti loňsku moc nepřál, ale chvíli přece jen 

sněžilo. Program spočíval v seznamovacích hrách a přednášce o Sýrii od cestovatele, který tam osobně byl. Následovala 

hra na to, jak snadné je stát se bezdomovcem. Rádci si zkusili, jak je možné lehce přijít o všechny peníze a poté se je 

snažili při večerní městské hře získat zpět brigádami a výhodnými obchody, aby se dostali z dluhové pasti. 

Sobotní den patřil hrám, které děti přivezli ze svých oddílů a inspirovali tak ostatní. Poté byla přednáška s praktickými 

ukázkami od polárníka Pavlíčka. Odpoledne přišel na řadu program o přežití, co se médií týče. Rádci dostali rady, co a jak 

a vydali se do Roudnice fotit, natáčet a zpovídat lidi. A právě k této aktivitě dostali ony bagety k jídlu, přičemž je většina 

využila do svých fotek a po návratu z Žirafy se většina rádců touží stát bagetou, jak nám sdělili. K večeru měli možnost 

zhlédnout film o přežití, při kterém jim do místnosti vtrhlo komando a vyhnalo je během pár minut ven se všemi jejich 

věcmi a odvezlo je po týmech neznámo kam. Zde dostali mapu a stali se uprchlíky, kteří musí projít pěti státy, vypořádat 

se s nepříjemnostmi, které je potkávají na jejich cestách a dostat se tam, kam směřují. Při této hře si museli například 

vybojovat jídlo, přicházeli o spacáky i celé krosny nebo museli nést zraněného kamaráda. V rámci toho museli jít v noci i 

na Říp a zpět do Roudnice. 

Nedělí akce už končila, takže proběhlo ještě zhlédnutí fotek a videí z předešlého dne, zpětná vazba a jelo se domů. Při 

volných chvílích si mohli rádci vyrobit náramky z paracordu, kterých na této akci vzniklo požehnaně. 

Všichni, včetně organizačního týmu, si akci užili. Na příští rok bylo rádcům nabídnuto několik druhů ubytování 

a zvolili si iglú, pokud bude sníh. Tak uvidíme, kde nakonec proběhne další ročník. 



skauti 
skautůmKORBO 

aneb Udělejsisám

  

Tříčlenná posádka v obsazení mě, Martina Bílíka a Matěje “Lišáka” Doležela vyrazila v pátek v pozdním odpoledni z Roudnice nad Labem 

směr Kladno. Na místě už čekaly děvčata, Alžběta Bílíková a Anna “Skřítek” Štorová, které s námi akci absolvovaly, ale jely dříve jako předvoj. 

Později dorazila ještě Terka “Šmudla” Zemanová. Postavili jsme stan v malém lesním zátiší blízko hlavního náměstíčka a vrhli jsme se do víru 

dění. 

 V prvních náznacích podzimních dnů na konci září se roudničtí Vlci vydali na roverskou akci s 

názvem Korbo 2018. Byl to už třetí ročník a skvěle se vydařil, ostatně jako ty dva před ním. 

Korbo = udělej si sám, čili účastníci jsou zároveň organizátoři a tvoří si program pro sebe navzájem. Hlavní organizátoři 

zajistí “jen” místo konání, sociální zařízení a administrativu, ale náplň celé akce a to, do jakého duchu bude Korbo vlastně 

laděno, je jen a jen na účastnících.

A jaké byl vlastně tedy program? Opravdu bylo z čeho vybírat. Pestrá škála různých besed, psychologických her, stánků s jídlem, “palančinkárna” 

(mimochodem moc oblíbený stánek u všech účastníků), občerstvení zvané Banánová chýše (už z názvu lze poznat, z čeho zde byly pochutiny tvořeny), ale i 

různé pohybové hry, meetingy, přednášky, rukodělky, posezení u kytar a ohně, prostě na co si vzpomenete., možné i nemožné. 

Každý si mohl vybrat, co je jeho srdci a náladě nejblíže v dané chvíli. Navrch každý účastník dostal na památku skautský šátek v barvách Korba. 

Samotným zážitkem bylo i poznávání areálu, ve kterém se celé Korbo konalo. Postapokalyptický areál Junktown v bývalé letecké základně Bratronice u 

Kladna přímo vybízel k objevování. Pravdou ale je, že některá místa způsobovala mrazení v zádech. Například uměle vytvořený hřbitov nebo 

všudypřítomné dětské panenky, s hlavami i bez nich. 

Já se letos rozhodla, že chci, abychom se jako kmen na akci také podíleli, takže jsem si pro ostatní připravila společně s Bětkou blok rukodělné dílny s 

názvem Výroba Kiwanis panenek. Vše ve spolupráci s roudnickým Kiwanis klubem a hlavně naši dlouholetou skautskou přítelkyní Evou Krejčovou. Ta 

nám dodala bílé mustry panenek, látky, fixy na textil a další věci potřebné k výrobě. O Kiwanis panenkách více na http://www.kiwanis.cz/jak-pomaha/. 

Množství účastníků při výrobě stoupalo a já jen nevěřícně počítala vyrobené kusy. Na konci dne se číslo vyšplhalo až na neuvěřitelných 60. Šedesát 

krásných panenek, které budou pomáhat dětským pacientům v nemocnicích. Cítila jsem hrdost na celou naši skautskou organizaci, na to že do ní mohu 

patřit a že se pořád najdou lidé, co jsou ochotni dělat něco zadarmo a ještě to následně půjde na dobrou věc. 

V průběhu Korba každý z nás absolvoval program co ho bavil, kluci například speedminton, Bětka hranou bitvu dvou armád s pěnovými meči. Večer jsme 

všichni seděli u ohně, kde mezi hráči na kytaru byla i naše Terka. A samozřejmě jsme si pravidelně plnili svá bříška dobrotami z Banánové chýše a 

Palačinkárny nebo mlsali různé druhy kávy či čaje. 

V neděli jak se blížil konec tak naše tváře začaly mít smutné výrazy a tak jsme chtě nechtě vyrazili zpět k domovu. 

Ale byly a jsme dosud jsme nabiti novými zážitky. A taky ohromeni tím, jak takovýto koncept organizování akce může 

fungovat a být z něho tak skvělý výstup. 

Korbo 2019 si určitě nenecháme ujít.



skauti 
skautům 

"Search and Rescue"

Zemětřesení v Indickém oceánu v roce 2004 bylo podmořské zemětřesení, 

které v neděli 26. 12. 2004 (07:58:53 místního času) postihlo oblast západního pobřeží indo - néského ostrova Sumatra, 

následované vlnou tsunami. Nejhůře zasaženou zemí byla Indonésie, následovaná Srí Lankou, Indii a Thajskem. Zemětřesení rozvibrovalo 

 planetu Zemi o 1 centimetr a vyvolalo zemětřesné odezvy. V současné době přístroje zaznamenávající seismologickou aktivitu v subsaharské 

oblasti naznačují, že se situace z roku 2004 může znovu opakovat. Z těchto důvodů byla Česká republika požádána o vyslání několika záchranných 

týmů do této oblasti, které nejen, že pomohou s vyhledáváním přeživších, ale jsou schopni se potýkat s přírodními živly, divokými zvířaty a vůbec 

jsou schopni se v daném místě postarat sami o sebe a současně pomoci druhým… 

… toto byl náš úvodní příběh pro šestičlenné záchranné týmy, ve věku 12 – 15 let, z řad skautských středisek z celého Ústeckého kraje. O víkendu 

25.-27.5.2018 se 8 soutěžních týmů potýkalo se všemi možnými aktivitami zahrnující 4 elementy – voda, vzduch, země a oheň. 

Pátek začal vysokými lanovými překážkami, lezeckou stěnou, prací s mapou v městské zástavbě a pokračoval noční plavbou po Labi do Lounek, s 

pěším přesunem do místa určení, zakončený ve 3 hodiny ráno. Následovalo nocování pod širým nebem ukončené brzkým ranním vstáváním, 

sbalením výstroje a okamžitou akcí v podobě poskytování první pomoci, ochrany týmu pod palbou, hašení požáru za použití techniky 

dobrovolných hasičů a protichemickou ochranou v zadýmeném prostoru. Po rychlém obědě týmy s celou výstrojí naskakovali do jedoucího 

vojenského speciálu Tatry V3S a za pomoci souřadnic se po výsadku přesouvali již pěšky do prostor střelnice v Hoštce. Zde následovala práce se 

sekerou, nožem, lukostřelba, střelba ze vzduchovky a ze samopalu vz. 58. Po těchto aktivitách přišla na řadu ukázka výcviku psů i se zadržením 

pachatele, což si naši účastníci mohli vyzkoušet na vlastní kůži. Následoval společný oheň s kytarou a vlastními silami připravenou večeří. Po noci 

pod hvězdami nás čekala nejnáročnější aktivita a to boj s vodním živlem. Nejen sjezd divoké vody na raftech, ale i postup proti silnému proudu a 

plavání v peřejích bylo obtížnou zkouškou a nebylo účastníka, který by neochutnal naší labskou vodu. Závěrečné vyhodnocení bylo přerušeno 

mimořádnou situací. Armáda ČR vyslala svého zástupce v hodnosti generál poručíka, který přistál vrtulníkem se svým ozbrojeným doprovodem, 

který nám sdělil rozhodnutí organizace spojených národů vyslat záchranné týmy do jižní Afriky, kde mělo dojít ke katastrofickým událostem. Po 

dovyhodnocení, vítězný litoměřický tým okamžitě sbalil svou výstroj a výzbroj a byl vyslán do místa katastrofy. Vrtulníkem se přesunuli do místa 

společného odletu všech dalších záchranných týmů. V pořadí druhý a třetí tým z Roudnice n. L. držel celý týden pohotovost v případě vyslání posil 

do místa určení. Zbývající týmy z Litvínova, Děčína a Lovosic odjížděli domů zcela vyčerpaní, ale vnitřně o dost silnější a zkušenější. Všem roverům 

a rangers z roudnického skautského střediska patří poděkování za organizaci zatím nejnáročnějšího skautského závodu. 

Velké poděkování patří všem, kdo se s námi na organizaci podíleli, jmenovitě sportovně střeleckému klubu Roudnice n. L., základní kynologické 

organizaci Roudnice n. L., jednotce sboru dobrovolných hasičů Roudnice n.L., horolezeckému klubu Roudnice n. L., Tondovi Kabelkovi (vrtulník), 

Honzovi Ekrtovi (Tatra V3S), Zdeňkovi Hrubešovi (paintball), gen.por. Ing. Padělkovi a samozřejmě městu Roudnice n. L. Bez výše jmenovaných by 

tato akce nemohla být zorganizována v takovém rozsahu. 

Na závěr bych jen dodal, že jsme netušili, že týden poté budeme zasahovat u ostré akce. Při cestě ze Zábřehu na Moravě, kde jsme organizovali 

noční hru pro zábřežské skauty, jsme pár kilometrů před Poličkou hasili hořící BMW. S dostupnými technickými prostředky se nám 

pouze podařilo udržet rychle se rozpínající oheň pod kontrolou do příjezdu hasičů. Je dobré být připraven. 
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skaut
Středisko Říp 

Roudnice n/L

poděkování

Je potřeba poděkovat všem podporovatelům z řad 

přátel střediska, rodičů, sdružení a firem.

Jmenovitě pak: 

 

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 a aeroklub Roudnice n.L. 

konkrétně Vlastimil Dvořák a jeho letitá pomoc středisku Říp Roudnice n.L.


