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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019 

  
Základní informace 

MÍSTO PŮSOBENÍ: Úpice 

SÍDLO: Náměstí Karla Čapka 147,  

             54234 Malé Svatoňovice  

IČO: 60153555 

ČÍSLO ÚČTU: 245541702/0300 

WEB: junak.upice.cz 

VEDOUCÍ STŘEDISKA:  

- Petr Formánek - Lulu 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO STŘEDISKA: 

- MDDr. Lenka Brousková - Borůvka 
             Dění ve středisku 

V letošním roce se uskutečnil Střediskový sněm 

- největší změnou byla výměna pozic ve vedení střediska, kde ve funkci 

vedoucího střediska skončil David Jiřička – Šiškoun a jeho místa se ujal Petr 

Formánek – Lulu. 

 

Každý týden se pravidelně schází jednotlivé družiny: Po - Krahujci (Bělásci), 

Út – Světlušky, St – Komáři, Pá – Fialky, Krahujci (Žluťásci) a o víkendech se 

pořádají různé výpravy a akce. 

 

Jako každým rokem se uskutečnil celostřediskový tábor v Chotěvicích vedle 

kempu Sv. Kateřina, kterého se poprvé zúčastnila nejmladší družina Komárů. 
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STRUKTURA STŘEDISKA 

 

1. ODDÍL VLČAT 

   - vedoucí oddílu: Martin Křížek – Komár 

   - další kteří pomáhají s vedením: Jiří Pecháček - Pechy,                

Tomáš Hofman - Pirát 

   - patří sem: družina Komárů 

   - počet členů: 19 

 

ÚPIČTÍ KRAHUJCI 

  - vedoucí oddílu: Petr Formánek - Lulu  

  - další kteří pomáhají s vedením: Tomáš Reichert -    

Blesk, David Suchánek - Žížala 

  - patří sem: družina Bělásků a Žluťásků 

  - počet členů: 11 

 

1. DÍVČÍ ODDÍL 

  - vedoucí oddílu: Lenka Brousková  

  - další, kteří pomáhají s vedením: Natalie Škaloudová - 

Copí, Petra Havlová - Oveša 

  - patří sem: družina Fialek a roj světlušek 

  - počet členek: 19 PRONAJÍMANÉ 

PROSTORY 

 

DÍVČÍ KLUBOVNA 

- suterén Husova sboru  

CHLAPECKÁ KLUBOVA  

- ZŠ Bratří Čapků 

SKLAD POD MĚSTEM 

 

TÁBOŘIŠTĚ 

- louka vedle kempu sv. Kateřiny 

Chotěvice 

Věkové kategorie ve středisku 



 

  

Průběh roku 2019 v družinách 

KOMÁŘI 

Čtvrtá generace sedmičlenné party Komárů se 

schází již třetím rokem. Společně prožívají 

dobrodružství na výpravách a letos poprvé i na 

táboře, kterého se zúčastnilo 5 kluků. Všichni si 

užili tábor i dlouhodobou hru „Dobrodružství v 

povodí Orinoko“. Všech 5 chlapců poté složilo 

svůj slib.  

V září jsme udělali nábor v ZŠ, výsledek byl 

překvapivý a z původních sedmi chlapců se 

vyrojilo 19 Komárů. S nimi jsme podnikli ještě 

několik výprav, zasvětili je do základů skautingu a 

začali je připravovat na závody vlčat a světlušek. 

 

KRAHUJCI 

V průběhu celého roku jsme se zúčastnili celkem  

devíti jednodenních a tří vícedenních výprav. 

Letního tábora na Kateřině se zúčastnilo 10 

chlapců, kteří si užili táborovou hru na téma 

"Vylodění v Normandii". Na táboře se podařilo 

sedmi chlapcům složit skautský slib. 

Naší jedenáctičlenné partě se v tomto roce dařilo 

především utvrzovat dobré vztahy mezi ostatními 

členy. Letos jsme se také zúčastnili skautských 

závodů a mnoho dalších společných akcí, kde jsme 

rozvíjeli skautské znalosti a dovednosti. 

 

je připravovat na závody vlčat a světlušek. 

 SVĚTLUŠKY 

V uplynulém roce 2019 se nám trochu 

měnily počty v roji světlušek. Ke konci 

roku náš roj navštěvovalo 10 světlušek a 

mezi nimi i nové přírůstky. Rok 2019 jsme 

zahájili tradiční Tříkrálovou sbírkou spolu s 

ostatními družinami našeho střediska. 

Společně jsme si přes rok užily několik 

dalších akcí a výprav jako například 

jednodenní výlet do okolí Úpice, Přechod 

Jestřebích hor, tradiční dívčí výpravu do 

Špindlerova Mlýna, tábor nebo výpravu k 

sousednímu středisku ve Rtyni v 

Podkrkonoší. Rok jsme zakončily naší 

oblíbenou vánoční schůzkou a rozdáváním 

Betlémského světla na Štědrý den. V 

následujícím roce se chystáme mimo jiné i 

na Závody vlčat a světlušek nebo na 

společnou střediskovou výpravu. 

 

FIALKY 

V družině Fialek byly v letošním roce velké změny - po odchodu 

Melí, se jejich vedoucí stala Žabka - Lenka Brousková a pevně 

mezi námi zakotvila nová členka z trutnovského střediska - Péřa.  

Největším dobrodružstvím letošního roku byla pro děvčata 

účast na Svojsíkově závodu, kde se v okresním kole ve Dvoře 

Králové umístila na krásném čtvrtém místě a samozřejmě letní 

tábor Na Kateřině, kde se skautky učily, jak přežít v divočině. 

Počet skautek - 9, věk - II. st. ZŠ. 

 



Zpráva o financích     

Příjmy 

členské příspěvky          7 500 Kč 

státní dotace                15 595 Kč 

dotace města Úpice      16 500 Kč 

dary                            12 000 Kč 

ostatní                         3 200 Kč 

příjmy na akce              91 800 Kč 

CELKEM PŘÍJMY     146 595 Kč 

Výdaje 

odvod čl. příspěvků      21 330 Kč 

materiál                      13 485 Kč  

služby                         25 615 Kč 

ostatní                         0 Kč 

výdaje na akce              77 060 Kč 

CELKEM VÝDAJE   137.490 Kč 

David Suchánek, 

19.1.2020 v Úpici 


