
Výroční zpráva za rok 2011

Junák – svaz skautů a skautek ČR 

střediska „Říp“ Roudnice n/L



V kalendářním roce 2011 čítalo naše středisko 120 členů; z toho 30 vlčat, 14 skautů, 
24 světlušek, 18 skautek, 16 roverů a rangers a 18 oldskautů.
Celoroční činnost střediska spočívá v pravidelných oddílových schůzkách s 
týdenním cyklem; roverský kmen se schází jednou za dva týdny
a oldskauti jednou měsíčně.

Středisko tvoří tyto oddíly:
1. chlapecký oddíl „Šedý medvěd“
3. dívčí oddíl „Paprsek“ (skautky a světlušky)
1. smečka vlčat „Svištíci“
roverský kmen „Vlci“
209. klub oldskautů „Stráž“

Základní informace o středisku



Vedení střediska
vůdce střediska:  Mgr. Pavel Chaloupka (Sámo)

e-mail: samo.rce@centrum.cz
zástupce vůdce střediska: Bc. Věra Jelenová (Naty) e-mail: vera@jelen.biz

vůdcové oddílů:
1. chlapecký oddíl „Šedý medvěd“ Dominik Müller (Mills)
3. dívčí oddíl „Paprsek“ Mgr. Jana Marková
1. smečka vlčat „Svištíci“ Martin Pětník (Minikrálík)
RS kmen „Vlci“ Pavla Cimrová (Nevada)
209. klub Oldskautů „Stráž“ Karel Snětina (Kája)

 další funkce:
hospodář střediska Barbora Chmelíková 
správce klubovny Petr Pokorný (Pepe) 
správce majetku střediska Martin Rott (Maty)

Základní informace o středisku



Kontakt:
Středisko „Říp“ Roudnice nad Labem 
Bezručova 1399
41301 , Roudnice nad Labem

Org.č. 423.02
IČO: 00 525 332
Bankovní spojení :
ČS 1001988369/0800

Základní informace o středisku



Skautské vzdělání:
ČZ – čekatelské zkoušky
ZK – zdravotní kurz
VZ – vůdcovské zkoušky
LK – lesní kurz
LŠ – lesní škola

Funkce ve středisku:
VS – vůdce střediska
ZVS – zástupce vůdce střediska
VO – vůdce oddílu 
ZVO – zástupce vůdce oddílu
HS – hospodář střediska
TS – tajemník střediska
RO – rádce oddílu

Aktivní činovníci střediska

Jméno, přezdívka ČZ ZK VZ LK LŠ Funkce Oddíl

Mgr. Pavel Chaloupka (Sámo) 1993 1993 1994 1992 (Beníšky) 2000 (JČ) VS + ZVO RS Vlci

Bc. Věra Jelenová (Naty) 2011 2011 2006 (Maděra) ZVS + ZVO RS Vlci

Barbora Chmelíková 2005 (Muška) HS

Karel Snětina (Kája) TS + VO Oldskauti

Ing. Jiří Čejka, Csc. (Péguy) ZVO Oldskauti



Jméno, přezdívka ČZ ZK VZ LK Funkce Oddíl

Pavla Cimrová (Nevada) 2006 2010 2008 (Beníšky) VO RS Vlci

David Orlt (Madam) 2004 člen RS Vlci

Aleš Zeman (Ali) 1993 1993 1994 1992 (Beníšky) člen RS Vlci

Mgr. Jana Marková VO Paprsek (sk.)

Martina Fidlerová (Plamy) 2008 2010 ZVO Paprsek (sk.)

Simona Kuboušková (Švihulka) 2010 2011 VO Paprsek (sv.)

Lucie Hanišová (Angie) 2008 ZVO Paprsek (sv.)

Kristýna Bílá RO Paprsek (sv.)

Dominik Müller (Mills) 2008 VO Šedý medvěd

Jan Krejčí (Méďa) 2010 ZVO Šedý medvěd

Jakub Herrmann (Komár) RO Šedý medvěd

Petr Pokorný (Pepe) RO Šedý medvěd

Martin Pětník (Minikrálík) VO Svištíci

Lenka Cejhonová (Drobek) 2010 2011 ZVO Svištíci

Matěj Beránek RO Svištíci

Michal Svoboda (Lev) RO Svištíci



6. – 9. 1. Tříkrálová sbírka
Koledníci svým úžasným zpěvem a solidním vystupováním vybrali 
do kasiček neuvěřitelných 110 519 Kč, což je dokonce o více než       
15 000 Kč více než v minulém roce.

15. 1. Bazén 
Skautky si  vyrazily zařádit do roudnického plaveckého 
bazénu. Zdokonalily si zde své plavecké umění, některé také 
splnily odborku Plavání.

27. – 30. 1. Lyžařský výcvik
Lyžařský výcvik v době pololetních prázdnin je již 
neodmyslitelnou součástí programu nejen roverů, ale
i jiných zájemců z řad střediska. Strávili jsme několik 
krásných dní v klubovně v Jablonci nad Nisou a na 
sjezdovkách Tanvaldského Špičáku a Bedřichova.

Akce – leden 2011



únor 2011
5. 2. Podřipský ples
Naše středisko uspořádalo již druhý Podřipský ples, pro své členy, 
kamarády i širokou veřejnost. Samozřejmě nechybělo předtančení, 
bohatá tombola ani půlnoční překvapení.

19. 2. Turnaj v pexesu
Vlčata se vydala do jedné ze základních škol ve Štětí, se soutěžila ve 
třech různých věkových kategoriích. Kluci domů triumfálně přivezli 
dvě zlaté, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Po skončení turnaje 
strávili zbytek dne na štětských dětských hřištích různými 
sportovními soutěžemi a sladkou odměnou v cukrárně.

20. 2. Den Sesterství  
Tradiční akci na oslavu Mezinárodního dne Sesterství, tzv. Thinking 
Day, uspořádaly skautky v klubovně. Připravily si občerstvení, 
vzpomněly na ostatní skautky a zahrály si hry z celého světa. Jako 
překvapení si pro ně vůdkyně připravily marcipánový dort, na kterém 
si všechny pochutnaly.

24. 2. Masopust
Ani světlušky nezůstaly pozadu a připravily si na mastopustní schůzku 
nejrůznější masky. Na závěr karnevalu také ony dostaly dort.



4. – 6. 3. Poledník
Další tradiční roverská akce je zimní víkendová výprava na 
běžkách. Letos se opět se spalo ve srubu na Poledníku a opět 
nebyly žádné ztráty... :-)

březen 2011   

18. – 20. 3. Výprava na Mentaurov 
Na víkendovou výpravu vlčat se tentokrát jelo 
netradičně – auty (s odvozem pomohli rodiče). 
Hlavní téma akce – roboti, prostupovalo celou 
skautskou chatu nejen při hrách, ale i při 
výletech na okolní kopce nebo při hromadném 
společném vaření.

15. 3. Výtvarná schůzka
Světlušky dostaly pozvání do galerie, kde si vyzkoušely 
vytváření mléčných obrazů. Holčičky kreslily suchou 
křídou na plátno namočené do mléka.



duben 2011
1. – 3. 4. Aprílový blouďák
Jedná se o  tradiční závod několikačlenných hlídek, letos na téma Casino Us Labas. Družstva 
absolvovala několikakilometrovou trasu okolo města Ústí nad Labem, cestou plnila nejrůznější 
úkoly a "sázela" na úspěchy svých členů. Cílem bylo – jak jinak – získat co nejvíce peněz. 
Družstva tvořená našimi světluškami obsadila deváté, šesté, páté a druhé místo!

2. – 3. 4. Výprava do Opárenského údolí a návštěva Národního muzea
V sobotu vyrazily skautky na výpravu do Opárenského údolí.  Cestou se zdokonalily v práci 
s mapou, v poznávání přírody a dalších skautských dovednostech. Na závěr si prohlédly 

21. 4. Divadlo ABC
Místo pravidelné čtvrteční schůzky se 
roverský kmen tentokrát vydal za kulturou. 
Volba padla na pražské Divadlo ABC a hru 
Dobře rozehraná partie.

zříceninu Opárenského hradu. V neděli, po 
přespání v klubovně, navštívily holky 
Národní Muzeum v Praze. V rámci 
interaktivní expozice „Staré pověsti české“ 
se dozvěděly něco z historie a mohly si 
například zkusit potěžkat Bivojova kance 
nebo obléknout dobové kostýmy.



květen 2011
6. – 7. 5. Svojsíkův závod
Okresní kolo Svojsíkova závodu se tentokrát konalo
v Lovosicích. Z důvodu nízkého počtu účastníků z oddílu 
Šedý medvěd, byli skauti rozděleni a namícháni do dvou 
holčičích družin. I přesto (nebo možná právě proto) se jedna 
z družin se ve své kategorii umístila na třetím místě, ta druhá 
pak obsadila místo první a postoupila do krajského kola. Pro 
všechny zúčastněné to byla cenná zkušenost ze spolupráce 
mezi holkami a kluky a příjemný zážitek.

7. 5. Řád Stříbrného vlka
Člen našeho střediska, bratr Jiří Čejka (Péguy), byl oceněn 
řádem Stříbrného vlka. Slavnostní předání tohoto 
významného ocenění proběhlo v chrámu sv. Víta za 
podpory našich roverů.

11. 5. Květinový den
Mnoho členů střediska se pravidelně účastní tzv. 
Květinového dne, pořádaného českou Ligou proti rakovině. 
Prodáváním kytiček tak mohou alespoň trochu napomoci 
boji s rakovinou.



13. – 15. 5. Sjíždění Sázavy
Akční roveři rádi vyrazí sjíždět řeku, tentokrát se vydali na Sázavu. Počasí přálo a přestože se oba 
dva dny jel stejný úsek, Týnec – Pikovice, nenudil se nikdo. Každý měl možnost vyzkoušet si vodu 
jak na pálavě, tak na kajaku.

květen 2011

20. – 22. 5. Talisman Severu
Vlčata se vydala na skautskou základnu Mentaurov. Litoměřičtí skauti zde pořádali dobrodružnou 
pohádkovou hru Talisman Severu. Získat korunu moci se jim sice nepodařilo, přesto odjízděli domů 
unavení a nadšení.

24. 5. Návštěva galerie
Speciální schůzka světlušek se konala v roudnické Galerii moderního 
umění. Nejenom, že si mohly prohlédnout zdejší výstavu, ale 
především si zde mohly poslechnout klavírním minikoncert v podání 
Švihulky.



červen 2011
3. – 5. 6. Svojsíkův závod
Naše skautky postoupily do krajského kola Svojsíkova 
závodu, které se konalo opět na Mentaurově. Družina 
„Smajlíci“ si poměřila své síly s nejlepšími družinami 
v kraji a nakonec se umístila na krásném stříbrném 
druhém místě. 

11. – 12. 6. Návštěva ZOO
Na závěr školního roku vyrazily skautky za odměnu do 
pražské ZOO. Prohlédly si zvířata a utratily kapesné za 
dobroty.  Po návratu si v klubovně společně s rodiči opekly 
buřty a přespaly do neděle. 

15. – 19. 6. Memorial Air Show
Jednou za dva roky se na roudnickém letišti koná letecký den, tzv. Memorial 
Air Show. Roveři, starší skauti i někteří další přátelé našeho střediska vždy 
pomáhají leteckému klubu s náročnými přípravami. Jejich úkolem je nejen 
zabezpečit prodej lístků, ale také další organizační záležitosti.



16. – 30. 7. Letní střediskový tábor Radenice
Celý červenec se pravidelně nese již v táborovém duchu. Očekávání a přípravy, stejně tak 
jako celoroční činnost jednotlivých oddílů, vyvrcholily ve druhé půli července, když celé 
středisko strávilo dva úžasné týdny v překrásné přírodě Vysočiny. Celotáborová hra na 
motivy Hvězdné brány i roverské hry „Přežít“ či „Commandos“ se letos mimořádně vydařily. 
Všichni odjížděli domů plni dojmů a nových zážitků, na které pravděpodobně jen tak 
nezapomenou.

červenec 2011



7. 8. Ohlédnutí za táborem
Roverům se již po týdnu začalo stýskat a tak se sešli v klubovně 
zavzpomínat si na tábor. Přitom dali dohromady všechny fotky
a promítali si je.

srpen 2011

12. – 21. 8. Expedice Itálie
Milovníci adrenalinu prožili 10 dní dobrodružství při sjíždění rakouské 
horské řeky Moll (nejen na raftech, ale i na pálavách a kajacích), při 
zdolávání horských vrcholů a ferratových cest v italských Dolomitech, 
a při poznávání krás Benátek a východního pobřeží Itálie.



11. 9. Skautský den – Den Lanolezců
Vrata do klubovny se otevřela všem zájemcům, především z řad široké veřejnosti. Děti si opět 
mohly vyzkoušet tradiční i netradiční disciplíny jako např. cestu tajemným bludištěm,

září 2011

24. 9. Pochod podzimním Štětím 
Skautky obdržely mapu a vydaly se na desetikilometrový orientační 
pochod, při kterém měly možnost obdivovat nejen podzimní 
přírodu, ale i známé skalní útvary Kokořínska.

27. 9. Schůzka světlušek
Světlušky se vydaly na speciální schůzku do galerie. Holčičky si 
vyzkoušely netradiční techniku – vytvářely mléčné obrazy tak, že 
kreslily suchou křídou na plátno namočené do mléka.

slepostřih, střelbu
z paintballových zbraní,
a samozřejmě mnoho lanových 
překážek. Novinkou byl letos 
visutý most, který slavil velký 
úspěch – zasoutěžit si přišlo 
rekordních 150 dětí.



2. 10. Cyklistický orientační závod „O 
korunu svatého Václava“
Pro veřejnost jsme uspořádali již druhý ročník 
cyklistického orientačního závodu. Počasí bylo 
krásné, účast vyšší, než loni, a tak doufáme, že se tato 
akce stane postupně tradiční a příště nalákáme opět
 o něco více cyklistických nadšenců.

říjen 2011       

14. – 16. 10. Výprava Blíževedly
Jak se již stalo tradicí, ti nejodvážnější skauti se vydali, 
v doprovodu roverů, na celý víkend do srubu zvaného "Šance" 
uprostřed Blíževedelských skal, ti nejotrlejší nocovali dokonce 
pod převisem. Mimo běžné zálesácké činnosti si letos také mohli 
poměřit svoje síly na akci „Rovercour“. Jednalo se o pochodový 
závod, zaměřený právě na orientační, zálesácké a obecné, nejen 
skautské, dovednosti.

26. 10. Slavnostní shromáždění
Při příležitosti státního svátku 28. října proběhlo v roudnické 
městské knihovně slavnostní shromáždění s předáváním medailí 
„Lilie a přátelství“, udělených Krajskou radou Junáka v Ústí nad 
Labem. Mezi oceněnými bylo i několik členů našeho střediska.



4. 11. Dušičkový večer  
Skautky se sešly v klubovně. Připravily si se strašidelné 
kostýmy a strašidelné (ale dobré) občerstvení , které se 
následně zkonzumovalo. Holky připravily stezku odvahy 
parkem pro vlčata. A na závěr večera si zahrály oblíbenou hru 
Aktivity. 

listopad 2011

18. – 19. 11. Lezecká stěna v Praze
Z pátku na sobotu si roveři udělali 
pěkné setkání v klubovně s promítáním 
filmů a tématickým večerem, na který 
druhý den navazovala výprava do Prahy 
na lezeckou stěnu.

28. 11. Modlitba za domov
Naše středisko, zejména roveři, se připojilo a pomohlo při organizaci her 
a soutěží pro malé návštěvníky ekumenického shromáždění Modlitba za 
domov. Jeho cílem je být, vedle již zavedených poutí a jiných 
ekumenických setkání, spíše veletrhem všeho, co s životem církve souvisí: 
charitativní a diakonické činnosti, různých tradic zbožnosti, kultury 
a mnoha jiných aktivit.



2. – 4. 12. Roverský Mikulášský víkend - Miquik
Již tradičně se i letos roveři zúčastnili celostátního roverského 
setkání v Praze. Celou sobotu naplnily přednášky
a workshopy na různá témata a celý den pěkně vyvrcholil 
večer na plese.

prosinec 2011   

3. 12. Lovosická Vánočka
Skautky se vypravily do Lovosic na vánočku. Šlo o každoroční 
výstup na Lovoš, během kterého se plní netradiční úkoly, tentokrát 
na téma: Poznáváme vesmír.

8. 12. Vánoční schůzka
Kromě pravidelných schůzek každý měsíc se sestry
a bratři z 209. klub OS  setkávají i na mimořádných 
schůzkách, například aby spolu oslavili Vánoce 
společnou večeří, zpěvem koled a plánováním do 
budoucna.



16. – 17. 12. Vánoční besídka skautek
V pátek večer proběhla vánoční besídka, při které si holky 
pochutnaly na speciálním vánočním pohoštění a zahrály 
netradiční vánoční hry. V sobotu pak tradičně navštívily 
Úštěcké Vánoční trhy a zahrály společně se světluškami 
velmi úspěšně divadelní představení pro rodiče.

        prosinec 2011  

29. 12. Vánoční fotbalový turnaj
Po loňském fenomenálním úspěchu dostali i letos roveři 
pozvánku na Vánoční fotbalový turnaj do Teplic. Za 
mohutného podporování ze strany holek se umístili na 
krásném druhém místě.

23. – 24. 12. Roverská vánoční besídka
Již několik let tráví naši roveři poslední večer před Štědrým 
dnem společně v klubovně. Nejen že se všichni krásně 
vánočně naladí, ale mohou si také rozdat drobné dárky 
a především pobýt s přáteli.
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