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Co je to skauting? 
Skauting – 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. Skauti a skautky se snaží tvořit lepší svět tím, že berou vlastní 
život do svých rukou. 
 
Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: 

- hrát fér 
- spolupracovat s ostatními 
- být ohleduplný k okolnímu prostředí 
- mít vztah k přírodě 

 
Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí -
prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. 
Junák – český skaut, z. s. sdružuje 50 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých 
dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v republice. Zároveň je členem 
světových skautských organizací WOSM a WAGGGS. 
 
 
 

http://www.scout.org/
http://www.wagggsworld.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručný vývoj našeho střediska 
 

Po pádu komunistického režimu naše středisko, stejně jako tomu bylo ve spoustě dalších obcí, velikým rozmachem obnovilo svoji činnost. Ve svých 
aktivitách tak navázalo na funkci oddílů po roce 1942 a 1969. 

Postupem času stále větší procento našich dětí tvořili „Úpičáci“ a tak naše středisko přesunulo svoji činnost do tohoto města. Zde jsme v roce 2008 začínali 
prakticky od nuly, obrovský dík za to patří Tomášu Mazáčovi - Ho-Jonovi a Martinu Křížkovi - Komárovi. Bez nich by tu středisko dnes prostě nebylo. 

 
Dnes nás už je ale naštěstí více. To jak v řadách vlčáckých, světlušáckých, skautských, tak i v těch činovnických. Mezi nejmladší a tím i nejváženější činovníky 

střediska patří z řad Krahujců David Suchánek - Žížala, Petr Formánek - Lulu, Tomáš Reichert - Blesk, z řad dívčího oddílu  Helena Melicharová - Melí a 
Natalie Škaloudová - Copí. 

 
Výraznou změnou naše středisko prošlo v listopadu 2016, kdy po dlouhých letech došlo k obměně ve vedení střediska. Největší zodpovědnost na svá bedra 

přijal David Jiřička - Šiškoun, jako nový vedoucí střediska a hned v závěsu za ním Lenka Suchánková - Borůvka. 
 

Rok 2017 pro nás má být znovu zlomový, přáli bychom si naši činovnickou základnu rozšířit o další nadšené dobrovolníky a uskutečnit další nábor těch 
nejmladších. 

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 

 

 

 

„Bude tomu již skoro 10 let, co naše středisko provozuje svoji činnost v Úpici, odkud pochází naprostá většina z našich téměř 60 dětí. 

Nachází se zde naše 2 klubovny, každý týden zde proběhne našich 5 schůzek, kdy děti učíme, jak efektivně trávit svůj volný čas.  

Na rozdíl od jiných volnočasových organizací jsme především výchovnou organizací  - své svěřence vedeme k důležitým morálním 

hodnotám, které v naší společnosti tak chybí a snažíme se své okolí, město a svět obyčejně měnit k lepšímu. Přispíváme tak k prevenci 

kriminality, užívání omamných látek a k prevenci šikany. Učíme děti prožít aktivní život, umět využívat své klady, umět nést prohry a 

v životě to daleko dotáhnout. To vše formou her, dobrodružství a vlastním příkladem. 

Stejně jako to bylo třeba u T.G. Masaryka, V. Havla, J. Foglara, T. Halíka, J. Menzla, R. Šebrleho, B. Špotákové či ze světových osobností u 

N. Armstronga, F. Steva, R. Fulghuma a P. McCartneyho, kteří všichni prošli skautskou výchovou.“ 

                                                                                                                   Lenka Suchánková - Borůvka (zástupkyně vedoucího střediska) 

 



STRUKTURA STŘEDISKA                                                     NAŠE ZÁZEMÍ 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

• KOMÁŘI 

   - vedoucí oddílu Martin Křížek (Komár) 

   - družiny - Hnědí a Zelení 

   - počet členů: 10 

 

• ÚPIČTÍ KRAHUJCI 

- vedoucí oddílu Tomáš Mazáč (Ho-Jon), dále David 

Suchánek (Žížala), Petr Formánek (Lulu), Tomáš 

Reichert (Blesk)  

- družiny - Bělásci, Žluťásci a Modrásci 

- počet členů: 25 

 

• 1. DÍVČÍ ODDÍL 

 - vedoucí oddílu Lenka Suchánková (Borůvka), dále 

Helena Melicharová (Melí), Natalie Škaloudová 

(Copí) 

- družiny - Borůvky a Fialky 

- počet členek: 21 

 

• DÍVČÍ KLUBOVNA 

      - suterén Husova sboru 

• CHLAPECKÁ KLUBOVA  

       - ZŠ Bratří Čapků 

 



LETNÍ TÁBOŘIŠTĚ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejtradičnější akcí a zároveň vyvrcholením skautského roku bývá vždy letní tábor. Bohužel, nejčastěji 

z pracovních důvodů vedoucích, bývá v posledních letech pouze 14-denní.  

Ač je vlastní tábořiště naším velikým snem, prozatím jsme nuceni si tyto prostory pronajímat: 

 

Tábořiště Sv. Kateřina Chotěvice 

- pronajímané od skautů ze Dvora 

Králové nad Labem 

- v letošním roce zde tábořili Komáři, 

Borůvky a Fialky 

 

Tábořiště Nesytá 

- pronajímané od skautů z Jaroměře 

- díky spolupráci s 1. chlapeckým 

oddílem z Náchoda zde mohli úpičtí 

Krahujci už druhým rokem v jejich 

táborovém vybavení tábořit a užít si 

tu jedinečnou atmosféru oddílového 

tábora 



 ÚPIČTÍ KRAHUJCI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Letošní rok byl pro Úpické Krahujce 
obzvláště úspěšný. V zimním období jsme se 

na schůzkách i o víkendech na oddílových 
akcích připravovali na jarní celostátní Závod 
vlčat a světlušek, na nichž máme jedinečnou 
možnost porovnat své znalosti a dovednosti, 

např. v první pomoci, orientaci v terénu, 
manuální zručnosti, logickém uvažování, 
vyhledávání informací apod. Na okresním 
kole v Hostinném se dvou ze tří krahujčích 
družinek podařilo obsadit první dvě místa. 
A tak Modří a Žlutí Krahujci postoupili do 

krajského kola v Červeném Kostelci. Tam sice 
již v nabité konkurenci těch nejlepších z kraje 

tolik neobstáli, ale jelikož se jednalo o 
prosluněnou trojdenku s báječnou 

doprovodnou hrou Asterix a Obelix, nemohli 
si tuto akci vynachválit. 

 

 

 

 

 

Během roku 2016 proběhlo pro Krahujce 16 akcí. 

Z toho 10 jednodenních (kdy jsme se stali koledníky 

Tříkrálové sbírky, zapekáčovali jsme si při 

sněhových závodech, cvičili všeobecné znalosti, 

vypravili se k markoušovické rozhledně, účastnili 

jsme se základního kola ZVaS, stali jsme se součástí 

setkání skautek a skautů na Jestřebích horách, 

prodírali se zarostlou bohuslavickou roklí, vyšlápli si 

na dominantu Broumovských stěn a společně 

oslavili Vánoce), … 

 

 

… dále 2 dvoudenní (oslava patrona skautů 

v Odolově, volební výprava do Petříkovic 

pod Jánský vrch) a 3 trojdenní (jarní 

prázdniny u rtyňských skautů, krajské kolo 

ZVaS, podzim na chatě trutnovských 

skautů) a dvoutýdenní oddílový tábor    

16.-30.7. s velkou hrou Cesta panošů 

k rytířství.“ 

                                                              Blesk 

 

 



FIALKY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tábor na Kateřině jsme si letos užily ze všeho nejvíce, z malých světlušek 
se staly za rok už skoro samostatné slečny a pláč po rodičích se téměř 

nekonal. Letos byly Fialky povolány do služeb anglické královny a bojovaly 
opravdu statečně! Snaha se vyplatila a tábornice za odměnu dostaly Řád 

za statečnost, který jim osobně předala samotná královna Alžběta I. 
Při tomto táboře dvě nejstarší členky složily skautský slib a to Delfí a 

Hlavička. 
 

„Nový rok jsme přivítaly dobrým 
skutkem a to účastí na Tříkrálové 
sbírce. I přes mrazivé počasí jsme 
obešly velkou spoustu úpických 

domů. Tento rok jsme se soustředily 
přípravě na světluškovské závody, 
na kterých jsme se letos účastnily 

poprvé, proto 6. místo starších a 9. 
umístění našich mladších světlušek 

považujeme za úspěch. Přestože 
jsme se neumístily na předních 
místech, účasti na závodech s 

tématem Robina Hooda rozhodně 
nelitujeme. Naučily jsme se mnoho 

nových věcí a po celou dobu 
panovala přátelská pohádková 

atmosféra. 
Školní rok jsme zakončily v Důlni, 

kde jsme po západu slunce v kruhu 
tepla slavnostního ohně zhodnotily 
uplynulý rok, vyzdvihly jsme posuny 
každé světlušky, poukázaly na to, co 

by se mohlo ještě zlepšit. 
 
 
 
 
 

Z pohledu vedoucí mě těší, jak se 
každým rokem Fialky neuvěřitelně 
posunují, že se dokážou navzájem 

podpořit a pomoc si. Zejména 
oceňuji jejich statečnost při 

výpravách, může pršet sebevíc a 

holky ani nevzdechnou!  
                                                 Melí 



BORŮVKY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Družina Borůvek za tento 
rok hodně zestárla, jednalo 
se totiž o její poslední rok 

čistě skautského věku. Jejich 
loňské  nadšení do výhry 

Svojsíkova závodu se 
přeneslo v nadšení pro 

výchovu dalších generací a 
funkci mezi činovníky našeho 

střediska! ☺ 
Plánujeme tedy Čekatelské 

kurzy a starost o děti 
trénujeme na společných 

akcích s Fialkama - tím byl 
především společný tábor, 

kde skautky zajišťovaly 
významnou část jejich 

programu, za což jim patří 
veliké díky. 

 

K tomu všemu družinu Borůvek baví 
navštěvovat větší mezistřediskové akce, 
kde poznáváme další skauty a sbíráme 
různé zkušenosti - například Stínadla, 

Popoles, či naše tradiční středisková akce 
Přechod Jestřebích hor. 

Baví nás také výpravy do měst, snažíme se 
více než dříve věnovat sportování, 

překonávání našich osobních limitů. 
Mění se i náplň našich schůzek - častěji 

vyrazíme za jednou konkrétní akcí - 
běháme, bruslíme, uklízíme klubovnu, 
koukneme společně na film nebo se 

věnujeme plánování toho, co nás čeká. 
Veškerý program se Borůvky, pod 

dohledem své vedoucí, snaží zařizovat samy 
a postupně se tak připravují na své 
samostatné fungování ve středisku. 

 

Výpravy, na které družina Borůvek vyrazila: Tříkrálová sbírka, Přechod Krkonoš (kde jsme zažily pekelnou sněhovou 
bouři), Popoles (tradiční akce Českobrodských skautů), Přechod Jestřebích hor, Do údolí řeky Běluňky, s Komáry na 

Hájenku, do Plzně a samozřejmě jsme pro Úpici přivezly Betlémské světlo, které holky letos, poprvé bez pomoci 
vedoucích, celý týden uchovávaly ve svých domovech.“ 

                                                                                                                                                                                              Borůvka 



    KOMÁŘI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družina Komárů, která v lednu 2016 
čítala 9 členů, společně v tomto 

roce prožila 15 výprav. 
Nejvýznamnější akcí, ostatně jako 
je tomu každý rok, byl letní tábor 

Na Kateřině, který kluci prožili 
spolu s družinou Borůvek a Fialek. 

 
 
 

Významnou akcí letošního roku bylo 25. leté výročí družiny Komárů, kde 
se k příjemnému přátelskému posezení sešli zavzpomínat na svá skautská 

léta 3 generace jejich členů! 
 
 
 

Z dalších již tradičních akcí této družiny můžeme jmenovat Svatojiřskou 
výpravu na Čaponku, víkendy na Hájence v Rokytníku, bruslení, 

Kuličkiádu, zimní Komáriádu a další. 
 
 
 



                                       ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěrečné poděkování 

Hlavní dík patří našim dobrovolníkům, kteří pravidelně, bez nároku na jakoukoli odměnu, zajišťují družinové schůzky, výpravy a tábory. 
Díky patří rodičům našich dětí, ať už těch v družinách či těch ve vedení - děkujeme Vám za Vaše pochopení a pomocnou ruku. Děkujeme 

za podporu ZŠ Bří Čapků a Husově sboru, v jejichž prostorech se nachází zázemí našich dvou kluboven. Za finanční podporu poté 
děkujeme městu Úpice a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
 

 

Příjmy  
Členské příspěvky                 30 000,-Kč 

Státní dotace (MŠMT)          24 151,- Kč 

Dotace st. samosprávy     15 000,- Kč 

Dary                                                 0,- Kč 

Ostatní                                        4,76,- Kč 

Příjmy na akce                     112 150,- Kč 

S vlivem na daň                  0,- Kč 

_______________________________

Celkem příjmy            181 306,- Kč 

 

 

Výdaje 
Odvod čl. příspěvků           23 270,- Kč 

Materiál                               42 730,- Kč 

Služby                           8 318,- Kč 

Režie                     14 308,- Kč 

Opravy                     1 129,- Kč 

Výdaje na akce            106 011,-Kč 

S vlivem na daň                       0,- Kč 

______________________________ 

Celkem výdaje         195 766,- Kč 

 


