
 

 

 

 

Webové stránky 

www.skaut-roudnice.cz 

Facebook 

https://www.facebook.com/str

ediskorip?fref=ts  

 

Zodpovědné osoby 

Mgr. Pavel Chaloupka (Sámo) 

Vůdce střediska 

samo.rce@centrum.cz 

737 111 231 

 

Bc. Martin Pětník (Mini)  

Zástupce vůdce střediska 

m.petnik@seznam.cz 

605 555 118  

 

Barbora Krejzová 

Hospodář střediska 

Výroční zpráva 

2016 

Kontakty 

Kdo jsme? 
Celoroční činnost střediska spočívá v pravidelných oddílových 

schůzkách, pořádání akcí pro členy střediska a pro veřejnost. 

Na konci roku 2016 naše středisko registrovalo 134 řádných 

členů a dva čestné členy (Svojsíkův oddíl). 

mailto:samo.rce@centrum.cz
mailto:samo.rce@centrum.cz
mailto:m.petnik@seznam.cz
mailto:m.petnik@seznam.cz
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Střediskové rady 
Během roku se vedení střediska pravidelně schází 

na střediskových radách, kde se řeší vedení a 

hospodaření oddílů, hospodaření a spravování 

klubovny a další interní otázky. 

 

Během rohu 2016 proběhlo 7 střediskových rad a 
to v termínech 11.1., 1.3., 4.4., 30.5., 24.8., 3.10., 
7.11. 
 

Střediskový sněm 
27.6. proběhl střediskový sněm, kde se volilo 

nové vedení střediska, delegáti na okresní, 

krajský i valný sněm. 

 

Během tohoto sněmu, vedoucí oddílu skautek 

Souznění Vendula Ekrtová (Vendy), převzala 

prapor oddílu. 

Krajský sněm 
3.12. proběhl krajský sněm v Mostě, kde byl jako 

předseda krajské rady zvolen člen roudnického 

střediska Aleš Zeman (Ali), jako volený člen KRJ 

Martina Fidlerová (Plamy) a jako zpravodaj KRJ 

pro mezinárodní skauting Věra Jelenová (Naty). 
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Adresa 

JUNÁK – český skaut 
Středisko Říp 
Bezručova 1399 

413 01 Roudnice n/L 

Středisko Říp má klubovnu situovanou v klidné 

části Roudnice nad Labem. Z větší části je 

obklopena parkem což umožňuje připravovat 

vhodný program pro děti ze všech oddílů. 

 

Základna také nabízí možnost využití lanového 

centra, bludiště a lezecké stěny, které mimo jiné 

využívají také základní a střední školy z Roudnice 

n/L a okolí. Středisko také každoročně pořádá pro 

tyto školy tzv. „Adrenalin Cup“, při kterém si děti 

tyto aktivity mohou vyzkoušet. 

Také je možnost pronájmu 

klubovny pro skautské 

oddíly a pro děti ze 

spřátelených organizací 

jako jsou turistické oddíly či 

TOM. 

Naše klubovna 
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Členská základna střediska 
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Oddíly střediska 

Paprsek Špunti Kristýna Bílá Týna bila.kristina@seznam.cz
 

Paprsek Světlušky Markéta Třešňáková Mája market.Tresnakova@seznam.cz
 

Svištíci Vlčata Pavel Čepek Čépy cepy@tiscali.cz 

Souznění Skautky Vendula Ekrtová Vendy venekr@gmail.com  

Šedý Medvěd Skauti Jan Kozák Krokodýl honzakozak12@gmail.com 

Vlci RS kmen Bc. Martin Pětník Mini m.petnik@seznam.cz 

Stráž Oldskauti Mgr. Jakub Červenka Čerw ccceeerrrvvv@seznam.cz 
 

mailto:bila.kristina@seznam.cz
mailto:market.Tresnakova@seznam.cz
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Oddílová činnost Špunti 

Leden – Špunti malují zimu 

Únor – Hrátky s Šedým Medvědem 

Březen – Už hrajeme hry venku 

Duben – Schůzky plné řádění 

Květen – Hraní her nás prostě baví 

Červen – Závěrečná schůzka roku 

Červenec – Tábor Špuntů Moraveč 

Říjen – Krkonoše - Křížlice. Společný víkend 

se světluškama a vlčatama 

Prosinec – Vánoční besídka 

 

Pondělí 16:30-18:00 
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Oddílová činnost Světlušky 

Na jaře jsme si zopakovaly šifry. 

Připomněly jsme si morseovku, ale také jsme se naučily i šifry 

nové. Holkám to šlo báječně. 

V dubnu jsme spolu 
s vlčaty opět navštívili 
Ústí nad Labem na akci 
Aprílový blouďák. 

Začátkem května se v Roudnici 

nad Labem konal Závod vlčat a 

světlušek. Holky soutěžily 

hlavně ve vědomickém lese a 

plnily úkoly například 

zdravovědu nebo znalost 

historie skautingu. Byly moc 

šikovné, získaly krásné druhé 

místo a postup do dalšího kola. 

Zaslouží si velikou pochvalu. 

Tábor světlušek, vlčat a špuntů. Na 
tábor jsme odjeli 2.7. a vraceli jsme se 
9.7. 2016. Tábor byl nedaleko vesnice 
Moraveč. Spali jsme v teepee a 
celotáborovou hrou byli indiáni. 
Počasí nám celkem přálo, chodili 
jsme na výlety po okolí. 

Výprava do Krkonoš 
V pátek dne 14. Října 
jsme vyrazili na výpravu 
nedaleko Křížlic. 
Ubytováni jsme byli 
v chatě. Celý víkend 
jsme hráli hry a v sobotu 
nás čekal celodenní výlet 
na farmu Hucul. Moc 
jsme si výpravu užili. 

Čtvrtek 16:30-18:00 

17.-18.12.2016 proběhla Vánoční besídka v naší 
klubovně. V sobotu výlet pod Říp spojený s hrou a 
plněním úkolů po cestě. Po návratu večeře - 
bramborový salát a řízek, vyprávění o vánočních 
tradicích. Vánoční tombola - losování dárků. 
Před spaním film - Anděl páně. Ráno k snídani 
domácí cukroví od rodičů. 
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Oddílová činnost Vlčata 

10.2.2016 jsem s dětmi měl 

přednášku na téma " Návykové látky - DROGY " 

Dětem se přednáška líbila a dokonce se i zapojovaly. 

Směr trasy 
Roudnice – 
Lounky 
Trumpetka. 
V nohách jsme 
měli něco přes 
17 km na kole. 

Závod Světlušek a Vlčat ve 
Vědomickém lese. I-když jsme 
nepostoupili dál, tak nám to 
nevadí. Závod jsme si užili a 
příště to snad vyjde! 
 

Hlásíme se 
Vám z výletu 
světlušek a 
vlčat- Aprílový 
Blouďák, 
tentokrát v 
Ústí nad 
Labem.  

Letní tábor byl u vesnice 
Moraveč 

Středa 16:30-18:00 

17.-18.12.2016 Vánoční besídka v 
naší klubovně. 

16.10.2016 Krkonoše - Křížlice. 
Společný víkend se 
světluškama a špuntama. 
V sobotu jsme vyrazili na 
půldenní výlet z chalupy v 
Křížlicích do cca 6km vzdálené 
farmy Hucul. Tam byl oběd a 

protože se zkazilo počasí , tak 
jsme se vraceli dříve, než bylo v 
plánu. Cestou jsme i trošku 
zmokli. 
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Oddílová činnost Skautky 

Úterý 16:30-18:00 

 28.-31.1. – Skautské hory 

 18.-20.3. – Teplice - Rádcovský kurz Prométheus 

 22.-24.3. – Mentaurov - Rádcovský kurz Prométheus 

 17.4.  – Expedice Karakoram – soutěž týmů 

v lanovém centru Proud v Praze 

 13.-16.5. – InterCamp 

 květen – Cyklo výlet do Litoměřic 

 29.5.  – Dětský den 

 17.-19.6. – Sjíždění řeky Ohře 

 17.-31.7. – Střediskový tábor 

 září  – Skautský den 

 30.9.-2.10. – Výprava na Ztracenku, Blíževedly 

 listopad – Návštěva výstavy 100 let české 

kinematografie, horolezecké stěny Big wall a Skautského 

institutu v Praze 

 prosinec – Besídka skautek, představení pro rodiče 

„Dvanáct měsíčků“- návštěva trhů „Úštětský advent“  
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Oddílová činnost Skauti 

 28.-31.1. – Skautské hory 

 18.-20.3. – Teplice - Rádcovský kurz Prométheus 

 22.-24.3. – Mentaurov - Rádcovský kurz Prométheus 

 17.4.  – Expedice Karakoram – soutěž týmů 

v lanovém centru Proud v Praze 

 8.5.  – Závod vlčat a světlušek- pomoc některých 

skautů 

 13.-16.5. – InterCamp 

 28.5.  – Čechol - Závod parašutistů na letišti: běh, 

plavání, vzduchovka, skok na přesnost 

 29.5.  – Dětský den 

 10.-12.6. – Akce Uprchlíci 

 17.-19.6. – Sjíždění řeky Ohře 

 17.-31.7. – Střediskový tábor 

 30.9.-2.10. – Výprava na Ztracenku 

 11.11-13.11 – Pracovní víkend na chatě „Krušnohorka“ 

 17.11. – Fotbalový turnaj Teplice 

 25.11-27.11 – Horolezecká stěna výstava české 

kinematografie v Praze společně se skautkami. 

 16.12-18.12 –Vánoční nadílka na chatě „Krušnohorka“ a 

exkurze do štoly Starý Martin, hrad Krupka 

Pondělí 16:30-18:30 
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Oddílová činnost RS Vlci 

 8.1.  – Maturitní ples jedné RS 

 28.-31.1. – Skautské hory 

 12.-14.2. – Po stopách Ďábelské Gardy 

 12.-19.3. – Hory Itálie 

 24.-29.3. – Velikonoce 

 29.5.  – Dětský den 

 10.-12.6. – Akce Uprchlíci 

 17.-19.6. – Sjíždění řeky Ohře 

 17.-31.7. – Střediskový tábor 

 30.9.-2.10. – Výprava na Ztracenku 

 11.-13.11. – Výprava “Vylízej si pekáč” 

 17.11. – Fotbalový turnaj Teplice 

 17.11. – Divadlo Rokoko „Oddací List“ 

 2.-4.12. – Mikulášský seminář Praha 

 23.-24.12. – Vánoční besídka 

 30.12.-1.1. – Silvestr 

Neděle 17:00-19:00 
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K 1. únoru 2016 má 209. klub OS Stráž 13 registrovaných členů – Petr Blahuš, Jiří Čejka, Pavel Čepek, 

Jakub Červenka, Karel Hoření, Pavel Chaloupka, Jana Chaloupková, Eva Krejčová, Barbora Krejzová, 

Jana Marková, Vladimír Paudera, Jaroslav Tesař a Aleš Zeman. Pozvánky na schůzky a další skautské 

akce jsou však nadále rozesílány i bývalým členkám a členům našeho klubu. 

 

S ohledem na vyšší věk většiny členů klubu, zdravotní problémy a časovou vytíženost vůdce klubu jsme 
se již dříve domluvili na schůzkách přibližně jednou za tři měsíce. V roce 2016 se konaly pouze 2 schůzky. 
 

8. června v Zámecké restauraci – přítomní sestra Alena Borská, bratři Akéla, Čerw, Dáďa a Péguy. 
Zahájení skautského roku a plánování velké schůzky v září. 

 24. září ve skautské klubovně roudnického střediska Říp – schůzka pro OS z Ústeckého kraje s tématem 
„Jamboree“. Celkem se zúčastnilo 13 oldskautek a oldskautů ze skautských středisek Roudnice nad 
Labem, Litoměřice, Terezín, Ústí nad Labem a Děčín. 
  
První schůzka klubu v roce 2017 je plánována na začátek dubna. Pokud to umožní zdravotní stav 
jednotlivých členů, měli bychom se sejít ve větším počtu. 
 
 

Čerw 

vůdce 209. klubu OS Stráž 

Oddílová činnost Oldskauti 
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Mezinárodní aktivity 

Intercamp je mezinárodní skautské setkání, které se 

letos konalo 13.–16. května 2016 v pevnosti  Josefov u 

Jaroměře. Česká republika se již potřetí stala 

hostitelskou zemí Intercampu. Každoročně se této 

velkolepé akce účastní děti se svými vedoucími z více 

než 10 států. 

 

Letošní motto bylo: BE A HERO. Proto účastníci 

během soboty a neděle plnily různé aktivity, které jim 

pomohly stát se hrdinou. Na sobotním zahajovacím 

ceremoniálu jsme se setkali se superhrdiny, kteří nás 

provázeli. Na všech aktivitách děti byly rozděleny, 

tak aby zde bylo co nejvíc národností. A za každou 

tuto aktivitu dostali samolepku do svého handbooku.  

 

Celkové poslání bylo, že každý z nás je hrdina už jen 

proto, že je skaut. 

 

Pro skautky z 2. dívčího oddílu Souznění a skauty z 1. 

chlapeckého oddílu Šedý medvěd to letos bylo víc než 

jen o „účasti“. Staly se tváří celého InterCampu. Byly 

na úvodní fotce webu celého IC. Zajišťovaly 

vlajkonoše při hlavním ceremoniálu, na podiu 

skautskou znělku hrál Hugo nebo jsme zajišťovali 

kulturní atmosféru pro Committee při předávání 

vyznamenání. Stali jsme se jedním ze střípků 

mozaiky, kteří pomohli aby InterCamp proběhl dobře. 

 

I see Intercamp, Intercamp is ok! 

 

Intercamp 
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Akce byla určená především pro rovery a rangers, kteří si 

chtějí vyzkoušet různé druhy sportů, počínaje jízdou na 

divoké vodě a konče vysokými lanovými překážkami. 

Uprchlíci byla zážitkovou a především fyzicky i psychicky 

náročnou akci, na které účastníci prožili pocity lidí, kteří 

se vydávají na dalekou cestu se svými rodinami za lepším 

životem ve vysněné zemi. Motivem těchto lidí k odchodu 

ze své země může být katastrofická situace v zemi, která 

je pod neustálým bombardováním a životu 

nebezpečným vlivem bojovníků IS, ale také jen 

ekonomická vypočítavost a možná řada dalších motivů, 

o kterých ani nemůžeme vědět. 

Účastníci si vyzkoušeli jaký je sjezd divoké vody, přesun 

na lodích na ostrov, jaké je bojovat za svá práva airsoft a 

paintball, a v neposlední řadě, cesta přes hory, lanové 

centrum a lezecká stěna. 

Dětský den – 29.5.2016 

Uprchlíci – 10.-12.6.2016 

Tato akce byla již tradičně určená pro veřejnost. 

Obyvatelé Roudnice měli možnost vyzkoušet si některé 

aktivity, s kterými se setkávají členové našeho 

střediska. 

 

Akce pro veřejnost 
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Střediskový tábor Merklín 

Střediskový tábor 2016 se opět konal v Merklíně od 

17. 7. do 31. 7. 2016. Celý tábor byl v magickém duchu 

ze světa čar a kouzel. Celotáborová hra byla ve 

znamení Harryho Pottera. Skauti a skautky si prožili 

kouzelnické zápletky důležité k zachránění 

kouzelnického světa. Součástí byly etapové hry, díky 

kterým se děti naučili nejen novým dovednostem, ale 

procvičili si také činnosti, které již umí. Základním 

prvkem táborové hry byly filmy o kouzelníkovi 

jménem Harry Potter, které byly promítány při 

špatném počasí. Za celé dva týdny bylo jen pár 

slunečních dní, které byly využity naplno pro koupání 

a další vodní aktivity. Roveři, rangers a činovníci se do 

celotáborové hry zapojili přímo tím, že se stali 

hlavními aktéry ze světa Harryho Pottera. Pomáhali 

skautům a skautkám při plnění úkolů a her. Chod 

celotáborové hry byl zajištěn Vendy a Plamy. 

Důležitou součástí každého tábora jsou slibové ohně. 

Tento rok se uskutečnily 3 slibové ohně – pro 

světlušky a vlčata, pro skauty a skautky, a pro rovery 

a rangers. Před splněním slibu předcházelo plnění 

povinných činností pro skládání slibu. Během těchto 

dalších aktivit si skauti a skautky splnily různé 

odborky a odbornosti. Velká vděčnost patří také 

všem ostatním, díky nim probíhal chod tábora v 

pořádku. Kuchařky, zdravotníci, technická a odborná 

výpomoc plnili své funkce nad své možnosti. 

Kouzelnickým světem se středisko Říp rozloučilo s 

krásným tábořištěm v Plzeňském kraji. 



 

 

 

Sponzoři a patroni 

Děkujeme! 

Obec Moraveč 

Českobratrská církev 
evangelická Křížlice Zámecká restaurace 

Roudnice n/L 


