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Dění ve středisku 
 

Stejně jako minulý rok proběhl celostřediskový tábor  
Na Kateřině u Chotěvic, kde společných 14 dní prožila družina 

Fialek, roj světlušek a oddíl Krahujců. Vedoucím tábora se v letošním 
roce poprvé stal jeden z nejstarších Krahujců  - Lulu.  

 
Na táboře nám opět přibylo skautů a skautek, kteří na u 

slavnostního slibového ohně složili svůj skautský slib: 
 

„Slibuji za svou čest, jak dovedu nejlépe,  
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době.  

Plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské. 
Duší i tělem být připravena pomáhat vlasti a bližním.  

K tomu mi pomáhej Bůh.“ 
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    STRUKTURA STŘEDISKA                 Věkové složení našich členů 

                                                                         

                             

 

 

 
 

 

PRONAJÍMANÉ PROSTORY  

              

 

 

1. KOEDUKOVANÝ ODDÍL 
   - vedoucí oddílu Martin Křížek - Komár, Lenka Brousková 
- Borůvka, Jiří Pecháček - Pechy, Tomáš Hofman - Pirát 
   - družiny - Komáři, Borůvky - Rangers 
   - počet členů: 15 
 

ÚPIČTÍ KRAHUJCI 
- vedoucí oddílu David Suchánek - Žížala,  
Petr Formánek - Lulu, Tomáš Reichert - Blesk  
- družiny - Bělásci, Žluťásci 
- počet členů: 16 
 

1. DÍVČÍ ODDÍL 
 - vedoucí oddílu Lenka Brousková - Borůvka,  
Helena Melicharová - Melí, Natalie Škaloudová - Copí 
- družiny - skautky Fialky a světlušky 
- počet členek: 23 
 

DÍVČÍ KLUBOVNA 
- suterén Husova sboru  

CHLAPECKÁ KLUBOVA  
- ZŠ Bratří Čapků 

SKLAD POD MĚSTEM 
 

TÁBOŘIŠTĚ 
- louka vedle kempu  

sv. Kateřiny Chotěvice 

 

 

       



DĚNÍ V DRUŽINÁCH                                                            KOMÁŘI - VLČATA 

          ÚPIČTÍ KRAHUJCI                                                                                                     
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Oddíl Krahujců v roce 2018 čítal 12 dětí, 
 kteří se v průběhu roku zúčastnily celkem  

7 jednodenních a 3 vícedenních výprav. 
 

Letního tábora na Kateřině se zúčastnilo 11 
chlapců, kteří si užili táborovou hru na téma 

"Hobit". Na táboře se podařilo dvěma 
chlapcům složit skautský slib. 

 

Družině se v tomto roce dařilo především 
rozvíjet dobrého skautského ducha a podpořit 
spolupráci mezi dětmi. Sami vedoucí jsou rádi 

za úspěšný průběh tábora, těší se na další 
společnou práci 

 a vytváření programu pro svěřené děti. 
 
 

 

                

Družina Fialek je parta 9 děvčat od 5. do 9. 
třídy, které se scházejí každý pátek v přízemí 

úpického  Husova sboru na skautských 
schůzkách. Mohou zde sdílet společné zážitky, 

radosti i zájmy. Učí se naslouchat jedna 
druhé,  poznávají kořeny skautské ideolologie, 

jejich smysl a využití v každodenním světě. 
Mají zde příležitost projevit své názory, vést se 
diskuzi s ostatními a hlavně navazovat pevná a 

trvalá přátelství. 
V minulém roce jsme společně zažili již 5. 
společný tábor, který se tentokrát nesl na 
motivy detektivky, při které měli za úkol 

odhalit stopy vedoucí k pravému pachateli 
loupeže století. Děvčata tak nejen prokázala, 

že dokáží rozluštit jakoukoli šifru, ale i to, že si 
umí pomáhat a spolupracovat, rozvrhnout si 
čas, překonat obtíže i sebe sama. Zkrátka že 

jsou tým. Tým holek, které se ve světě jen tak 
neztratí! 

Naše Rangers se v letošním roce scházely 
především po vlastní ose, nejčastěji v počtu pěti 
členek, kdy se společně zúčastnily nejrůznějších 

akcí.  Jako celá parta vyrazily na 2 vícedenní akce – 
Sedánek ve skalách a na výpravu do Špindlu spolu 

s mladšími sestřičkami. 
 

Mezi letošní úspěchy patřilo složení Čekatelské 
zkoušky  - Pony  

a absolvování Vůdcovské zkoušky – Melí. 
 
 

Již druhým rokem funguje v našem středisku roj 
světlušek, který vznikl náborem v září 2017.  

 
Od té doby se nám zvýšil počet na 11 dětí. Máme 
za sebou několik výprav a první společný tábor i s 

ostatními členy našeho střediska. Od září se 
pomalu připravujeme na závody světlušek, 

kterých se chystáme zúčastnit.  
 

Světlušky vede i nadále Natalie Škaloudová - 
Copí a kvůli většímu počtu vypomáhají i další 

členové dívčího oddílu, jako Lenka Brousková - 
Borůvka nebo Kateřina Šprincová - Pony.  

 

Již druhým rokem se u nás ve středisku schází 
nová smečka vlčat, které se ujal Pechy 

s Pirátem. 
  

V současné době má naše smečka 7 stálých 
členů z 1. až 4.tříd ZŠ, kteří se scházejí v 

chlapecké klubovně v tělocvičně Základní školy 
Bratří Čapků. 

 

 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MDDr. Lenka Brousková, 24.1.2019 v Náchodě 

Příjmy  
Členské příspěvky                         25 000 Kč 

Státní dotace (MŠMT)                        16 343 Kč 

Dotace st. samosprávy            16 500 Kč 

Dary                                                             0 Kč 

Ostatní                                                 3 238 Kč 

Příjmy na akce                                     81 000 Kč 

S vlivem na daň                         0 Kč 

 

Celkem příjmy                      142 136 Kč 

 

 

Výdaje 
Odvod čl. příspěvků                        19 750 Kč 

Materiál                                            26 191 Kč 

Služby                                                23 520 Kč 

Ostatní                                                    563 Kč 

Výdaje na akce                     56 432 Kč 

S vlivem na daň                              0  Kč 

___________________________________ 

Celkem výdaje                    126 456 Kč 

 


