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...to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, 

kteří sdílejí podobné hodnoty. Vyrůstat ve 

skautském oddíle znamená chopit se šance žít 

naplno. Být aktivní a najít vlastní místo ve světě. 

Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i 

své okolí. 

skauting



Mgr. Pavel Chaloupka - Sámo 

vůdce střediska 

samo.rce@centrum.cz 

737 111 231

Zodpovědné osoby

Barbora Krejzová 

hospodář střediska

Ing. Martin Pětník - Mini 

zástupce vůdce střediska 

m.petnik@seznam.cz 

605 555 118

https://www.facebook.com/strediskorip/
Facebook

Webové stránky
http://www.skaut-roudnice.cz/

kontakty



Středisková rada

Termíny:
16.1., 20.2., 10.4., 17.5., 

28.6., 31.8., 16.10., 4.12.

členové
Mgr. Pavel Chaloupka - Sámo 

Vendula Ekrtová - Vendy 

Martina Fidlerová - Plamy 

Petr Pokorný - Pepe 

Ing. Martin Pětník - Mini 

Alžběta Bílíková - Bětka 

Matěj Herrmann - Panda

Michaela Pokorná - Gebík 

Dominik Müller - Mills 

Pavel Čepek - Čepy 

Bc. Lucie Hanišová - Angie 

Bc. Jan Krejčí - Méďa 

Kristýna Bílá - Týna 

Jakub Červenka - Čerw



členská základna 

střediska

věkové skupiny na konci roku 2017

celkový počet členů od roku 2010

hospodaření

Výnosy
Náklady

Hospodářský 

výsledek

1 084 276,- Kč1 185 816,- Kč

101 540,- Kč



Naše klubovna

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.  

 

Klubovnu je možné pronajmout. Kapacita 

je maximálně 30 osob.

Adresa
JUNÁK - český skaut 

Středisko Říp 

Bezručova 1399 

413 01 Roudnice n/L



špunti

Děti od 4 do 6 let

Schůzky: každé pondělí 16:30 - 18:00

Vedoucí:

Anna Bruderhansová - Ovečka 

andulka.br@seznam.cz, 723 488 343

Prokop Svoboda 

prokopsvoboda123@seznam.cz, 607 400 555 

14.1. 

výprava na Horu Říp 

25.3. 

výprava na Čertovy hlavy 

12. - 14.5.  

GROW Helfenburk 

1. - 8.7. 

tábor Moraveč 

6.9. 

zahajovací schůzka 

22.10. 

Drakiáda 

15. - 16.12. 

Vánoční besídka

Benjamínci



paprsek
3. dívčí roj světlušek 

Dívky od 7 do 10 let
Schůzky: každý čtvrtek 16:30 - 18:00

Vedoucí:
Alžběta Kraupnerová - Betty 

alzbeta.kraupnerova@seznam.cz 

602 177 520

Anna Pohořalá - Švestka 

pohannka@gmail.com 

607 845 121

14.1. 

výprava na Horu Říp 

17. - 19.2. 

výprava Herlíkovice  

25.3. 

výprava na Čertovy hlavy 

31.3. - 2.4. 

Aprílový Blouďák 

12. - 14.5. 

GROW Helfenburk 

3. - 4.6. 

výprava do Pekla u Zahrádek 

1. - 8.7. 

tábor Moraveč 

6.9. 

zahajovací schůzka 

22.10. 

Drakiáda 

3. - 5.11. 

výprava do Jáchymova 

15. - 16.12. 

Vánoční besídka  

17.12. 

Betlémské světlo 



Svištíci
1. smečka vlčat
Kluci od 7 do 10 let

Schůzky: každá středa 16:30 - 18:00

Vedoucí:
Pavel Čepek - Čepy 

cepy@tiscali.cz 

737 777 775

Matej Doležel - Lišák 

macekdo@seznam.cz 

720 214 850

14.1.  

výprava na Horu Říp 

17. - 19.2.  

výprava Herlíkovice 

25.3.  

výprava na Čertovy hlavy 

31.3. - 2.4. 

Aprílový Blouďák 

12. - 14.5. 

GROW Helfenburk 

3. - 4.6.  

výprava do Pekla u Zahrádek 

1. - 8.7. 

tábor Moraveč 

6.9. 

zahajovací schůzka 

16.9.  

výlet na Ronov u Úštěka 

22.10. 

Drakiáda 

3. - 5.11.  

výprava do Jáchymova 

15. - 16.12. 

Vánoční besídka 

17.12. 

Betlémské světlo 



Souznění
2. dívčí oddíl skautek

Dívky od 11 do 15 let
Schůzky: každé úterý 16:30 - 18:00

Vedoucí:
Vendula Ekrtová - Vendy 

venekr@gmail.com 

721 873 437

Anna Štorová - Skřítek 

anca-storovka@centrum.cz 

723 308 936

5. - 8.1.  

Tříkrálová sbírka 

26. - 30. 1.  

Skautské hory Liberec 

9.4.  

výlet na Milešovku 

29.4. 

odpoledne s důchodci - Diakonie Krabčice 

12. - 14.5.  

GROW Helfenburk 

20.5. 

okresní kolo Svojsíkova závodu 

26. - 28.5. 

sjezd řeky Ploučnice 

2. - 6.6. 

Intercamp Německo 

9. - 11.6. 

krajské kolo Svojsíková závodu 

23. - 25.6.  

Memorial Air show 

22.7. - 5.8.  

Tábor Šidlákov 

16.9. 

Zažít Roudnici jinak (support) 

22. - 24.9. 

Křížem krážem 

28.9. 

Napříč Prahou - přes tři jezy 

9.-11.12. 

výprava do Prahy 

17.12. 

Betlémské světlo 

22.12. 

Vánoční besídka



5. - 8.1. 

Tříkrálová sbírka 

26. - 30.1. 

Skautské hory Liberec 

11.3.  

přespání na klubovně 

29.4. 

odpoledne s důchodci - Diakonie Krabčice 

12. - 14.5.  

GROW Helfenburk 

20.5.  

okresní kolo Svojsíkova závodu 

26. - 28.5.  

sjezd řeky Ploučnice 

4.6. 

Dětský den 

22. - 25.6. 

Memorial Air show 

 

22.7. - 5.8. 

Tábor Šidlákov 

16.9. 

Zažít Roudnici jinak (support) 

22. - 24.9. 

Křížem krážem 

28.9. - 1.10. 

Hunger games 

22.10. 

Drakiáda 

3. - 5.11. 

výprava na Ztracenku 

8. - 10.11. 

výprava do Prahy 

25.11. 

Vinn cup 

22.12. 

Vánoční besídka

Šedý medvěd
1. chlapecký oddíl skautů

Kluci od 10 do 15 let

Schůzky: každé pondělí 16:30 - 18:00

Vedoucí:
Jan Kozák - Kroko 

honzakozak12@gmail.com 

775 034 055 

 

Natálie Váňová - Natali 

Natalie.van@seznam.cz 

702 585 479 



rs kmen vlci
Roveři a rangers

Mládež 15+
Schůzky: každá sudá neděle 

17:00 - 19:00

Vedoucí:
Martina Fidlerová - Plamy 

plamy@seznam.cz 

604 784 164

26. - 30.1.  Skautské hory Liberec 

10. - 12.2. Po stopách Ďábelské gardy 

24. - 26.2.  zážitkový víkend - Vylízej si 2 pekáče 

17. - 19.3.  Sekáč 2017 

24.3. akce Upír - darování krve 

12. - 14.5.  GROW Helfenburk 

26. - 28.5. sjezd řeky Ploučnice 

4.6.  Dětský den (support) 

9. - 11.6. krajské kolo Svojsíkova závodu 

(support) 

22. - 25.6. Memorial Air show 

1. - 8.7. tábor Moraveč 

22.7. - 5.8. tábor Šidlákov 

7. - 10.9. Sjezd divoké řeky Salza - Rakousko 

16.9. Zažít Roudnici jinak (support) 

28.9. Napříč Prahou - Přes tři jezy 

28.9. - 1.10. Hunger games 

6. - 8.10. výprava na Ztracenku + Rovercour 

22.10. Drakiáda (support) 

25.11.  Vinn cup 

1. - 3.12. Miquik - Mikulášský seminář 

15.12. Vánoční setkání (support) 

17.12.  Betlémské světlo 

23. - 24.12.  Vánoční besídka 

30.12. - 1.1. RS Silvestr



209. klub os stráž
oldskautky a oldskauti 

starší cca 25 let

Schůzky: zhruba jednou za čtvrt roku

Vedoucí: 

Jakub Červenka - Čerw 

ccceeerrrvvv@seznam.cz 

721 716 210 

Schůzky: 

 

23. května v Zámecké restauraci – zahájení skautského roku a 

plánování besedy s rangers a rovery.  

 

1. října v Zámecké restauraci – beseda oldskautek a oldskautů s 

rangers a rovery ze střediska, organizovaná klubem OS. Tématem 

schůzky byl skauting a život na Podřipsku od počátků skautingu v 

Roudnici n/L až do roku 1950.  

 

25. října v roudnické galerii – promítání filmu Skauti bez lilie o 

skautském hnutí v pohnutých dobách normalizace. Sestry a bratři z 

klubu OS při této příležitosti obdrželi děkovný list za věrnost 

skautingu.  

 

23. prosince v Zámecké restauraci – společná vánoční schůzka 

klubu OS s rovery a rangers z našeho roudnického střediska Říp.  



mezinárodní 
aktivity

Intercamp
Už 50.ročník mezinárodního setkávání skautů a skautek z celého světa se konalo v německém městě Warendorf. 

Organizovaná výprava z českého kontingentu pro všechny skauty a skautky z kraje Přemysla Oráče byla uskutečněna ve 

dvoupatrovém autobuse. 

Ještě před samotným příjezdem do kempu se skauti a skautky zastavili v zábavném parku Fort Fun. Všichni se chtěli hned vrhnout 

do víru zábavy, kterou park nabízel, ale brány se otvírali až v 10 hodin a autobus přijel bohužel už v půl sedmé, nakonec se přece 

jen dočkali. 

V půl páté se autobus přemístil do Warendorfu. Skauti a skautky z kraje Přemysla Oráče přijeli mezi prvními, jejich subcamp byl 

téměř prázdný a tak  zatím nebylo s kým seznamovat, což nevadilo, alespoň byl čas na stavění stanů a seznamování se mezi sebou. 

V pátek ráno vyrazili na výlet do města Münster, kde strávili skoro celý den. V minulosti zde byl podepsán Vestfálský mír, který 

ukončil třicetiletou válku. 

Po sobotní snídani se konal slavnostní zahajovací ceremoniál, před kterým každý dostal barevnou kartičku s písmenkem. Po 

ceremoniálu se měli utvořit družiny a to tak, že z kartiček s písmeny vždy ve stejné barvě se muselo složit slovo INTERCAMP. Na 

konci dne čekala večerní zábava se soutěžemi, které ukončila diskotéka. Na Intercampu byli skauti z Čech, Německa, Holandska, 

Polska, Velké Británie, USA, Francie, Belgie, Švýcarska, Ukrajiny a Slovenska. 

V neděli skauty a skautky čekal 15 km hike (= cesta pěšky) kolem Warendorfu. Večer vřele přivítali FOOD FESTIVAL, kde se všichni 

pořádně nadlábli těch nejlepších mezinárodních lahůdek. 

Poslední den začal ukončovacím ceremoniálem a po něm všichni odjížděli domů.



akce pro 

veřejnost

GROW Helfenburk

12. - 14.5.
Víkendové setkání celého skautského střediska Říp, které 

proběhlo na hradě Helfenburk. A o co vlastně šlo? Duchem této 

skvělé a inovativní „víkendovky“ byl růst, a to nejen věkový a 

početní, ale hlavně také myšlenkový a ideový. 

Celou sobotu byly pro interní členy i širokou veřejnost 

připraveny stanoviště nejen se skautskými dovednostmi, ale i 

několika stanovištích demonstrující naší skautskou činnost. 

V rámci udržování skautských tradic a zároveň zakládání nových, 

byl v sobotu večer v podhradí zasazen strom, červenolistý javor, 

za přispění každého člena střediska. 

O naše hladové krky se externě starala Diakonie Krabčice, která 

dodala buřty, moučníky k snídani, vynikající obložené bagety, 

guláš a jako vrchol uzenou kýtu. Velice podařené akce ve 

spolupráci s veřejností, těšíme se na více takových.

Dětský den - 4.6. 

Skautský den - 3.9.
Každoroční akce, která se koná v areálu skautské klubovny. Nejen 

skauti a skautky, ale také ostatní děti si mohou vyzkoušet různé 

činnosti, které klubovna nabízí. Trampolínu, bludiště, lanové 

centrum, horolezeckou stěnu, střílení ze vzduchovky a mnoho 

dalších. Za všechny splněné aktivity dostane každý chutnou 

odměnu.



Myšlenkou tohoto setkání bylo seznámení veřejnosti s činností našeho střediska a našich 

oddílů a hlavně milé setkání rodičů napříč všemi věkovými kategoriemi a to vše v příjemné a 

klidné předvánoční pohodě. 

Vše proběhlo v zapůjčeném kině Sokol, které se 15.12. v 17.00 otevřelo veřejnosti a rodičům. 

Čekal je seznamovací a informační stánek o roudnickém skautingu, schůzkách dětí a informace 

o vedoucích, které děti vedou. Byla možnost si vyzkoušet a naučit se uzlovat, přiučit se něco o 

skautské historii, dát si čaj nebo svařené víno, ale nejoblíbenější a nejvíce navštěvovaný byl 

stánek se zdobením perníčků. 

Jako hřeb celého večera bylo promítání filmu Anděl Páně 2.

Vánoční setkání 

17.12.

22.10.
Drakiáda 

V krásný podzimní den uspořádalo roudnické středisko pro široké okolí společné 

pouštění draků na letišti v Roudnici n/Labem. Na místě bylo možné si draka 

nejen pustit, ale také si ho vyrobit. Počasí se vydařilo, svítilo sluníčko a vítr 

foukal, den jako stvořený přímo pro pouštění draků.

akce pro 

veřejnost

Adrenalin Cup 

19.6.
Již 3. závod pětičlenných týmu 8. tříd ZŠ a osmiletého 

gymnázia v Roudnici n/Labem. Žáci soutěží v 

následujících disciplínách: lanové centrum, lezecká 

stěna, bludiště, divoká voda, paintball, sjezd řeky, 

střelba ze vzduchovky.



vyznamenání

Medaile Merkur

Barbora Krejzová

Nasazení při vzorném vedení střediskového účetnictví. Za dlouhodobou a kvalitní činnost ve prospěch skautského hnutí v oblasti 

hospodářské a organizační. Příkladně naplňuje heslo: Služba 

Medaile díků

Petr Pokorný 
Nasazení při budování klubovny a především jejího okolí. Pracovitost, kterou jde příkladem. 

Za zajišťování zázemí při každé velké akci nebo tábora.

Dominik Müller
Nasazení při budování klubovny a především jejího okolí. Vybudování lanového 

centra. Pracovitost a nasazení pro druhé.

Bronzový řád Přemysla Oráče

Mgr. Eva Krejčova

Dlouhodobou a kvalitní činnost ve prospěch skautského hnutí v oblasti zdravotní a 

organizační. Propojování dalších organizací s Junákem – Českým skautem.

Ing. Martin Pětník
Vedení oddílů smečky vlčat a RS kmene. Za odpovědnou roli zástupce střediska a 

administrativní činnost. Budování klubovny a okolí.

Medaile Lilie a Přátelství

Kristýna Bílá
Za dlouhodobou a kvalitní činnost v propagaci výchovného směru skautingu, především ve věkové kategorii benjamínků, kde 

pomohla položit základy nového oddílu.

Michaela Pokorná

Za dlouhodobou a kvalitní činnost v propagaci výchovného směru skautingu, především ve věkové kategorii světlušek a v 

napomáhání dalším vedoucím v jejich rozvoji.  Za své odhodlání a příkladným přístupem překonat nejtěžší chvíle 3. oddílu 

Paprsek.

Vendula Ekrtová

Za dlouhodobou a kvalitní činnost v propagaci výchovného směru skautingu a pomáhání dalším členům v 

jejich rozvoji.  Za obnovení 2. dívčího oddílu Souznění a příkladný vzor novým generacím 

vedoucích.Propojování dalších organizací s Junákem – Českým skautem.

Památeční vyznamenání k 90 letům Přemysla oráče

Aleš Zeman
Za dlouholetý rozvoj skautingu ve společností, rozvoj zahraničního skautingu a lektorsví. Příkladné řízení kraje a 

posílení spolupráce napříč krajem Přemysla oráče.



vzdělávání

K dobrému vedení oddílu je třeba dobré a průběžné 

vzdělávání. To povinné, ale i další – rozvojové. V roce 

2017 si svou kvalifikaci zvýšilo dalších 13 členů střediska:

Vůdcovské 

zkoušky
Věra Jelenová, Msc. - Naty

Věra Jelenová, Msc. - Naty

Čekatelské 

zkoušky
Tereza Zemanová - Šmudlinka 

Natálie Váňová - Natali 

Ondřej Buk - Ondra 

Jan Kozák - Kroko

Zdravotní kurz

Alžběta Bílíková - Bětka 

Bc. Lucie Hanišová - Angie 

Václav Vaněček - Chechta 

Alžběta Kraupnerová - Betty 

Lucie Faustová - Lůca 

Martina Fidlerová - Plamy 

Bc. Michael Svoboda, DiS - Myšák 

Matěj Doležel - Lišák

Střediskové 

minimum



závody

Svojsíkův závod

Dvě hlídky z roudnického oddílu Souznění "Dream team" a "Čokošky" se v okresním kole Svojsíkova závodu 

umístily na 1. a 2. místě. Díky tomu postoupily do krajského kola, kde statečně bojovaly, ale bohužel se nedostaly 

na bednu vítězů. Hlídka roudnického skautského oddílu Šedý Medvěd vybojovali v okresním kole 4. místo a do 

krajského kola bohužel nepostoupila. 

 

Dva sehrané týmy rozhodčích, dvě skautská střediska, dvě základny, víkend plný adrenalinu, zážitků, vědomostí, 

spolupráce a skautingu. 

Letošnímu Svojsíkovu závodu skautů a skautek předcházely o něco větší přípravy než v jiných ročnících, jelikož se 

na něm netradičně podílely dvě skautská střediska. Roudnické středisko Říp a středisko Radobýl z Litoměřic. 

Děvčata a hoši byli na začátku závodu rozděleni, tzv. modul Přežití, který se odehrával v Roudnici, absolvovali 

skauti v pátek, skautky zase v nedalekých Litoměřicích ukazovaly své znalosti v modulu Závod. V sobotu se 

družiny chlapců a děvčat ve městech vyměnili. 

Modul Přežití byl zaměřený na zážitky a výzvy překonání sama sebe, obsahoval například úkoly jako rozdělání 

ohně na čas, zdolání lanového centra nebo divoké vody na raftu, přežití a maskování v přírodě, částečně 

prozkoušel také dovednosti v řezání dřeva, v poznávání rostlin a stromů nebo dopravních značek. 

Modul Závod byl zaměřen na znalosti jako je ekologie, zdravověda, orientace v přírodě a v jízdních řádech nebo 

logické myšlení. 

V neděli po snídani každá družina, děvčata stále v Roudnici, kluci v Litoměřicích, dostala jednoho člena servisního 

týmu a dozvěděla se od něj, co v průběhu závodu udělaly dobře či špatně, jak zkušeně spolupracovali, co se jim 

povedlo a co ne. 

Nakonec se sešli všichni, závodníci i vedoucí závodu, v Litoměřicích v letním kině na závěrečném vyhlášení. Na 

prvních příčkách v kategorii děvčat se umístila družina Ještěrek (Středisko Úsvit Děčín) a v kategorii chlapců 

družina Mamutů (středisko Dvojka Teplice). 

Hlavními organizátory závodu byli: Věrka Naty Jelenová, Jiří Kecal Rotter, Pavel Sámo Chaloupka, a Jiří Papouch 

Vocásek. Ti celý závod vytvořili podle nastavených pravidel a díky nim se tato skvělá spolupráce dvou středisek na 

něčem tak zásadním, jako je Svojsíkův závod, mohla vůbec uskutečnit a také všem ostatním rozhodčím, kteří se 

podělili o jednotlivá stanoviště.

Vinn Cup
Již 15. ročník tradičního fotbalového turnaje se netradičně konal v hale BK Real Pod lipou v Roudnici nad 

Labem v sobotu 25. listopadu 2017. Tento turnaj je určen pro starší skauty/skautky a RS z Ústeckého kraje. 

Roudnické skautské středisko a jeho roverský kmen Vlci převzali „štafetový pořadatelský kolík“ od teplických 

skautů, kteří turnaj pořádali v minulých letech. 

Turnaje se zúčastnila 4 střediska: Říp z Roudnice nad Labem, Lužan Varnsdorf, Šíp Neštěmice a Brána 

Lovosice. Vítězné místo obsadili pořadatelé letošního turnaje, tj. i loňští vítězové ze střediska Říp Roudnice 

nad Labem, na druhém místě se umístili Neštěmičtí a na třetím skončili Lovosice. Momentálně se roudnické 

skautské středisko dělí v historické tabulce s Neštěmicemi o 1. místo v absolutním počtu vítězství. 

Při vyhlašování byli oceněni také nejlepší střelci (Sámo z domácího mužstva a Rendlík 

z Lovosic) i nejlepší brankáři (Lišák- Roudnice) a byla bohužel i jedna cena útěchy, 

jelikož Pedro ze střediska Neštěmice si při jednom ze zápasů nešťastnou 

náhodou zlomil prst. Ale zranění nebylo vážné a byl neprodleně ošetřen. 

Tato akce byla financována dotačním grantem skautského kraje Přemysla Oráče 

a městem Roudnice nad Labem. Děkujeme! 

RS kmen Vlci se těší na další povedené ročníky turnaje.



Letní tábory

Letošní tábor se  uskutečnil na prostorné louce, v krásné divočině uprostřed lesů 

obklopených pastvinami u obce Šidlákov v Plzeňském kraji.Námětem letošní 

celotáborové hry byl středověk, takže se roudničtí skauti a skautky ponořili do 

doby Robina Hooda a krále Artuše, do doby věhlasných králů, udatných rytířů a 

krásných dvorních dam. V rámci hry děti dobývaly dřevěný hrad postavený našimi 

rovery. Někdy děti bojovaly proti sobě, jindy obránce hradu přestavovali vedoucí a 

hru si v některých situacích užívali více, než děti. Součástí tábora byl také oddílový 

program, a to i pro naše nejstarší rovery, rangers a vedoucí. Samozřejmě nesměla 

chybět každoroční fyzicky i psychicky náročná hra Přežití, kterou může absolvovat 

jen ten, kdo má pro strach uděláno a dokáže si poradit v krajních situacích. 

Oficiálně byli také do našich oddílu při skautském slibu přijati nováčci a do 

roverského kmene několik nedočkavě čekajících roverů a rangers. Není nic 

úspěšnějšího pro středisko Říp, než když se jeho řady rozrůstají. Příští rok se 

všichni těší na další přísun táborových zážitků. 

Velký tábor - Šidlákov

Malý tábor - Moraveč
Děti dostali poslední pusu, zamávaly rodičům a do vlaku nastupují aniž by se otočily. V jejích očích se 

zračí nadšení, očekávání z budoucích dobrodružství. Taková atmosféra proběhla v Roudnici na nádraží, 

když světlušky,  vlčata a špunti odjížděly na svůj tábor do Moravče.   

Jejich dobrodružství začíná cestou do tábora, kde na ně čekají postavená teepee a jejich prvním úkolem 

je, si najít své místo kam složí svá zážitky unavená těla. To vše pokračuje prohlídkou tábora a první 

výborné večeře, od našeho mistra kuchaře. Není nad spokojené strávníky. 

Celý tábor se odehrává v duchu myšlenky Woodcraft  - lesní moudrost a zákonů světlušek a vlčat. Toto 

téma bylo zpracováno v etapové hře, kdy děti prožitými zážitky z her v přírodě procvičovaly skautské 

zákony.   Byly rozděleni do čtyř týmů, pro který nejen soutěžemi, ale i svým vlastním úsilím získávaly 

cenné body. Plnily bobříky odvahy, uklízely teepee a  myly nádobí v kuchyni. Během tábora si splnily 

dobrý skutek, kdy pomohly místním lesníkům, uklidit kus lesa od odřezaných větví. Jeli se podívat do 

Pelhřimova kde si užili vodních radovánek v místním koupališti a tečkou byla velká zmrzlina. 

Týden uběhl jako voda a přišlo velké balení, kdy za výkřiků, čí je tato ponožka, kdo nemá ešus, se podaří 

batohy uzavřít. Děti odchází s rozzářenými oči, za sebou nechávají tábor a my zatlačujeme slzu v oku. 

Naštěstí něco krásného končí, ale ještě krásnější začíná. Děti odjíždí zas o něco bohatší, chytřejší a v 

tělech jim tluče skautské srdce. Největší odměna pro unavené vedoucí. 



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.


