
Základní informace 

SÍDLO: Náměstí Karla Čapka 147,  
             54234 Malé Svatoňovice  
IČO: 60153555 
ČÍSLO ÚČTU: 245541702/0300 
WEB: junak.upice.cz 
VEDOUCÍ STŘEDISKA:  

- David Jiřička - Šiškoun 
ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO STŘEDISKA: 

- Lenka Suchánková - Borůvka 

JUNÁK - ČESKÝ SKAUT, STŘEDISKO ARAUKARIT M. SVATOŇOVICE, Z.S. 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je ve středisku nového? 
Rok 2017 byl pro naše středisko prvním rokem fungování nového 

vedení, hlavní náplní našeho času bylo přerozdělování úkolů, řešení 
provozních záležitostí a vybírání čekatelských a vůdcovských kurzů 

pro další nastupující generaci. 
 

V letošním roce po tříleté pauze opět proběhl celostřediskový tábor  
Na Kateřině u Chotěvic, kde společných 14 dní prožila družina Fialek, 

Komárů, Krahujců a Rangers – Borůvek. 
 

Děti nám rostou a tak v letošním roce podstatně ubylo světlušek i 
vlčat, kteří úspěšně složili skautský slib a postoupili tak do 

skautského věku, stejně tak doposud naše nejstarší skautky složily 
svůj roverský slib a staly se Rangers.  

 
V září roku 2017 prověhl nábor nového roje světlušek, o který se 
stará Natalie Škaloudová – Copí a nábor nové smečky vlčat, které 

program tvoří Jiří Pecháček – Pechi a Tomáš Hofman – Pirát. 
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      STRUKTURA STŘEDISKA                Věkové složení našich členů 

                                                                         

                             

 

 

 
 

 

      NAŠE ZÁZEMÍ  

              

 

 

1. KOEDUKOVANÝ ODDÍL 
   - vedoucí oddílu Martin Křížek (Komár), Lenka Suchánková    
(Borůvka), Jiří Pecháček (Pechi), Tomáš Hofman (Pirát) 
   - družiny - Komáři, Borůvky - Rangers 
   - počet členů: 22 
 

ÚPIČTÍ KRAHUJCI 
- vedoucí oddílu David Suchánek (Žížala), Petr Formánek (Lulu), 
Tomáš Reichert (Blesk)  
- družiny - Bělásci, Žluťásci 
- počet členů: 18 
 

1. DÍVČÍ ODDÍL 
 - vedoucí Lenka Suchánková (Borůvka), Helena Melicharová 
(Melí), Natalie Škaloudová (Copí) 
- družiny - skautky Fialky a světlušky 
- počet členek: 16 

DÍVČÍ KLUBOVNA 
- suterén Husova sboru  

CHLAPECKÁ KLUBOVA  
- ZŠ Bratří Čapků 

SKLAD POD MĚSTEM 
 

TÁBOŘIŠTĚ 
- louka vedle kempu sv. Kateřina Chotěvice 

 

Naše středisko nedisponuje pro 
svůj provoz žádnou vlastní 
klubovnou ani tábořištěm. 

Veškeré, pro svůj provoz nutně 
potřebné, prostory si musíme 

pronajímat. 

 



CO SE DĚLO V DRUŽINÁCH? 
         ÚPIČTÍ KRAHUJCI                                       KOMÁŘI - SKAUTI                             KOMÁŘI  - VLČATA 

 

 

 
 

 

 

          SKAUTKY - FIALKY                                 BORŮVKY – RANGERS                                   SVĚTLUŠKY                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddíl Krahujců v roce 2017 čítal 15 dětí, 
 kteří se v průběhu roku zúčastnily celkem  

6 jednodenních a 4 vícedenních výprav. 
 

Letního tábora na Kateřině se zúčastnili až na 
jednoho člena všichni Krahujci a užili si táborové 

téma - Lovci mamutů. 
 

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. 
 

Družinka Fialek je nyní parta 9 děvčat na přelomu 
1. a 2. stupně ZŠ, společně v roce 2017 podnikly  

2 jednodenní a 4 vícedenní výpravy. Jejich 
táborovým tématem byly Čarodějnice, táboru se 

zúčastnilo 9 děvčat. 
 

Co se týče úspěchů družiny, tak na letošním táboře 
4 děvčata prokázala, že jsou připravena stát se 

skautkami a úspěšně složila skautský slib. Od září 
se od této družinky oddělily malé světlušky, starší 
Fialky se velmi stmelily a udělaly veliké pokroky  

ve skautských dovednostech. 
 

Do družiny Borůvek v letošním roce chodilo 
 6 děvčat, občas se k nám přidala i vedoucí Fialek 

 – Melí.  
 

Společně v roce 2017 podnikly pouze 1 jednodenní, 
ale zato 6 vícedenních výprav a spolu se zbytkem 

střediska se ve svém plném počtu zúčastnily tábora 
Na Kateřině. 

 

Největším úspěchem této družiny bylo plnění 
 2. skautského zákona – i přes rozdílné zájmy, 

dojíždění na střední školy, odlišné názory 
 – všechna děvčata stále patří do velké skautské 

rodiny a v červnu složila roverský slib. 
 

Od září roku 2017 se v dívčí klubovně Husova sboru 
schází nový roj našich 7 světlušek. Některé holčičky 
do této družinky přišly z řad starších Fialek, některé 

jsou mezi námi úplně nové a mnohé z nich jsou 
mladšími sestřičkami ostatních členů našeho 

střediska. 
 

V letošním roce stihly již 1 jednodenní  
a 1 vícedenní výpravu spolu s Fialkami. 

Vedení světlušek se ujala Natalie Škaloudová 
 – Copí. 

 

Do družiny Komárů patřilo v roce 2017 8 kluků 
2.stupně základní školy. Kluci se společně se svým 

vedoucím Komárem v tomto roce zúčastnili 5 
jednodenních a 4 vícedenních výprav. 

 

Společně s ostatními členy střediska vyrazili na 
společný tábor, který prožili na téma: 

El – Dorado – hledání zlatého jezera Guatavita. 
 

Největším úspěchem letošního roku bylo 1.místo 

v okresním kole Svojsíkova závodu v Trutnově,       

1. místo v krajském kole v Náchodě a 12. místo 

v celorepublikovém kole v Lipnici n/S. 

 

Na podzim roku 2017 proběhl na úpických 
základních školách nábor nových členů do řad  

již stárnoucích Komárů. Vedení nové smečky vlčat  
se ujal Pechi s Pirátem. 

 
 

Mezi naše nová vlčata tedy patří 7 nováčků 
 z 1.a 2.tříd ZŠ, kteří se scházejí v naší chlapecké 

klubovně v tělocvičně Základní školy Bratří Čapků. 
 

 



ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Vypracovala MDDr. Lenka Suchánková, dne 20.1.2018 v Náchodě. 

Příjmy  
Členské příspěvky                         25 000 Kč 

Státní dotace (MŠMT)                        23 188 Kč 

Dotace st. samosprávy            14 000 Kč 

Dary                                                             0 Kč 

Ostatní                                            1 007,25 Kč 

Příjmy na akce                                     93 150 Kč 

S vlivem na daň                         0 Kč 

 

Celkem příjmy                 156 345,25 Kč 

Výdaje 
Odvod čl. příspěvků                         21 725 Kč 

Materiál                                             33 150 Kč 

Služby                                                  7 570 Kč 

Ostatní                                                    296 Kč 

Výdaje na akce                     72 831 Kč 

S vlivem na daň                              0  Kč 

___________________________________ 

Celkem výdaje                    135 572 Kč 


