
VÝROČNÍ
 ZPRÁVA 2020

STŘEDISKO ŘÍP

ROUDNICE NAD LABEM

Mgr. Pavel Chaloupka (Sámo)

vedoucí střediska

Rok 2020 byl v naší historii mimořádným, už tím, že nás zasáhla celosvětová pandemie

Koronaviru a donutila naše skautské hnutí přerušit po 30 letech svobody naši činnost. Přes

to všechno, jsme i za stížených podmínek zorganizovali náš první skautský tábor na našem

skautském tábořišti Kačerna. V tomto ohledu se jedná o mimořádný počin v historii

našeho střediska, jelikož jsme od dubna do července byli schopni opravit vnitřek

zakoupené chaty na Kačerně, včetně výstavby táborové kuchyně s místem pro spaní nad ní

a výstavby táborové jídelny s herním prostorem nad jídelnou. Neuvěřitelné nasazení všech

činovníků, roverů a rangers, skautů a skautek a to včetně spřáteleného střediska v

Litvínově mělo jediný cíl, vše připravit k tomu, aby náš první tábor na tomto místě o počtu

cca 100 účastníků, mohl proběhnout v souladu se všemi hygienickými normami. Podařilo

se obnovit 30 táborových podsad, postavit nádhernou latrínu s výhledem pro 6 osob a

vůbec zajistit vše potřebné, co takový tábor a náš organizačně náročný táborový program

potřebuje. Jsem neskutečně hrdý na to, co jsme v podstatě za 7 prodloužených víkendů

dokázali. O to víc mě těší, že v pandemické době mohl náš tábor proběhnout a prožitky,

které se nám zaryli hluboko pod kůži, budou rezonovat ještě dlouho poté. Neskutečné

poděkování všem, kdo dali ruku k dílu, včetně rodičů a našich kamarádů. Před námi je

ještě spousta práce, ale základní kámen byl položen.V průběhu celého roku byla celá

polovina ve znamení omezení naší činnosti. I přes to jsme nezaháleli a v rámci našich

možností distribouvali ochranné prostředky mezi občany, včetně roznosu Roudnických

novin, čímž jsme dle našich skautských zákonů, pomohli městu Roudnici n.L., které nás již

léta podporuje. I přes vládní nařízení, náš skautský život neskončil. Kdo je připraven,

nemůže ho nic zaskočit a středisko Říp prostě žije. Díky vám všem.

Junák - český skaut, středisko Říp, Roudnice nad Labem, z. s. je

nezávislý a nepolitický spolek tvořený dobrovolníky. Členem

Junáka se může stát každý bez rozdílu věku, národnosti,

náboženského vyznání a politického přesvědčení. Posláním

skautingu je snaha měnit svět k lepšímu pomocí systematické

výchovy mladých lidí; podpořit rozvoz jejich duchovních,

mravních, intelektuálních sociálních i tělesných schopností a

dovedností. To vše probíhá v souladu se skautskými principy a

výchovnou metodou, které stanovil zakladatel mezinárodního

skautského hnutí Robert Baden Powell, na nějž u nás navázal

Antonín Benjamín Svojsík. 



NAHLÉDNUTÍ
DO HISTORIE

Naše historie sahá do doby po

první světové válce, kdy se

skautingu nepříliš dařilo.

Věděli jste ale, že se vznik

střediska patrně datuje až do

roku 1914, kdy A. B. Svojsík

přednášel dne 28. 3. 1914 v

Roudnici nad Labem na téma

"Skautská výchova u nás a v

cizině"?

První oddíl skautů vedl od jeho založení roku

1920 mladý profesor gymnázia Konstantin

Kalles - biolog, velký příznivec skautingu až do

pozdního věku. Pod jeho dohledem vyrostl

mladý skautík Václav Justa - pozdější vedoucí

střediska, i po jeho obnovení v roce 1989.

Naším snem vždy bylo mít vlastní tábořiště, které bychom si

mohli hýčkat, rozvíjet a kultivovat. Náš sen se stal nakonec

skutečností. Našli jsme mýtinu na bývalém kamenolomu

poblíž Kačerenského rybníku, kterým protéká říčka Merklínka.

Západy Slunce tam jsou jedinečné.  

Po bratrech Justovi, Čertovi a Akélovi přebral

vedení střediska Pavel Chaloupka - Sámo, který

v úzké spolupráci s Kájou Snětinou změnil

podobu celého skautského areálu a přinesl

novou energii do života celého střediska. Pod

jeho jménem se začali konat tábory celého

střediska, což vede ke vzájemné spolupráci

všech oddílu. 

1920: POVÁLEČNÝ SKAUTING

1989: ZAČÍNÁME ZNOVU

2020: ZÍSKÁVÁME NOVÉ TÁBOŘIŠTĚ



STŘEDISKO 

 

V ROCE 2020
  V současné době sdružujeme celkem 7

skautských oddílů: Špunti (Benjamínci),

Paprsek (3. dívčí roj světlušek), Svištíci (1.

smečka vlčat), Souznění (2. dívčí oddíl

skautek), Šedý Medvěd (1. chlapecký oddíl

skautů), Vlci (kmen roverů a rangers),

Stráž (209. klub oldskautů).

 

I přes omezenou činnost v letošním roce

jsme se dále potkávali alespoň na dálku a

ihned po jarním lockdownu jsme se vydali

na naše nové tábořiště, kde jsme během

pár víkendů přetvořili holou mýtinu na

plnohodnotné skautské tábořiště. 

 

Po táboře na našem novém tábořišti jsme

novým skautským rokem navázali na

přerušenou skautskou činnost na jaře.

Bohužel během podzimního lockdownu

jsme se opět scházeli online. Naštěstí před

Vánoci jsme se stihli vidět osobně.  

Mgr. Pavel Chaloupka - Sámo, Ing. Martin Pětník - Mini, David Haniš -

Medvídek, Vendula Pětníková - Bylinka, Dominik Müller - Mills, Věra Bílková,

Msc. - Naty, Ing. Jan Krejčí - Méďa, Jan Kozák - Krokodýl, Jaroslav Tesař -

Lachtan, Matěj Herrmann - Panda, Jana Chaloupková, Ing. Lucie Hanišová -

Angie, Roman Kotýnek - Kid, Anna Štorová - Skřítek, Tereza Zemanová -

Šmudlina, Bc. Michaela Pětníková - Michelle

STŘEDISKOVÁ RADA

OSLAVA 30 LET

SVOBODNÉHO SKAUTINGU

Bývalí i současní členové

střediska Říp byli pozváni 20.

února do roudnické městské

knihovny na slavnostní setkání.

Při této příležitosti proběhlo

předání děkovných dekretů

členkám a členům našeho

střediska, kteří se podíleli na

obnově skautingu a

roudnického střediska po roce

1989. 

Tábor se nesl v duchu

několika prvenství. V první

řadě byl společný program

napříč všemi věkovými

kategoriemi. Dále byla

potřeba zvládnou veškerá

anti-covid opatření. Ale tou

nejdůležitější premiérou bylo

táboření na našem nové

tábořišti. Během tábora jsme

se vrátili v čase a poznávali

jsme Staré pověsti české.

Již po několikáté měly děti z

Roudnice a okolí možnost

rozloučit se s prázdninami velmi

netradičně. A my jsme toho byli

opět součástí. O adrenalinové

zážitky a dobrodružství se

postaraly stanoviště, kde se

střílelo vzduchovkou, prolézalo

bludiště, zdolávala lezecká stěna

a překonávaly lanové překážky.

Skautský den je skvělou

příležitostí pro nábor nováčků

STŘEDISKOVÝ 

TÁBOR

SKAUTSKÝ

DEN

ŘÍP



skautská
pomoc

Na jaře se skautská klubovna proměnil v šicí

dílnu. Skautky nezahálely a spolu s panem

Topšem a paní Chocholatou a dalšími

roudnickými dobrovolníky šili a žehlili roušky z

bavlněných látek, tkalounů a gumiček.

Potřebný materiál nosili obyvatelé Roudnice

přímo do klubovny. Roušky poté byly

rozvážené potřebným občanům.  

Roudničtí občané dostali do svých schránek informační

letáčky a pratelné roušky. S roznosem pomáhali mimo jiné

také členové skautského střediska Říp. S rozvozem také

pomohl zapůjčený vůz od firmy ŠKODA auto Česká republika. 

Několik dobrovolníků celý rok jezdilo či chodilo

na nákupy rizikovým občanům z Roudnice nad

Labem. Potraviny denní a týdenní potřeby

skauti nakoupili po obdržení nákupního

seznamu a poté předali potřebným. Vše za

bezpečných podmínek pro všechny strany. 

ŠITÍ ROUŠEK

NÁKUPY OBČANŮM

ROZNOS LETÁKŮ A ROUŠEK

MALOVÁNÍ PRO RADOST

Ti nejmladší pomáhali rozveselit malováním. Společně

kouzlili úsměv na tvářích těm, kteří se nemohli jít projít ven

nebo měli zakázáno navštívit své blízké. Obrázky poté

putovali do nemocnic a domovů seniorů v Roudnici a okolí. 



špunti
Jmenujeme se Špunti a jsme oddíl pro děti od 5 do 7 let. Scházíme se jedenkrát týdně v naší

klubovně. 

 

Schůzka je vždy v pondělí od 16:30 do 18:00. 

 

Zábavnou formou se snažíme naučit dovednosti, které se nám budou hodit v životě. Učíme se

spolupráci v kolektivu a vzájemné důvěře. Veškeré aktivity jsou především v týmech, abychom si

uvědomovali nejen sebe, ale abychom mysleli i na druhé. Formou her se učíme skautské zákony

a zásady, které lze využít v běžném životě.

 

Často jezdíme na víkendové výpravy většinou zaměřené na přírodu a zábavu. Celý rok završíme

letním táborem. 

 

Akce v roce 2020: letní tábor, skautský den

 

KONTAKT

Bezručova 1399,

Roudnice nad Labem

413 01

tel.: 604 540 373

email: m.honzina@centrum.cz

web: www.skaut-roudnice.cz/spunti

VEDENÍ

vedoucí: Jana Chaloupková

zástupkyně vedoucí: Barbora Saifrtová - Arven

oddíl benjamínků



paprsek
Náš roj se jmenuje Paprsek a věnujeme se dívkám od 7 do 10 let. Scházíme se jedenkrát týdně v

klubovně. 

 

Schůzka je vždy ve čtvrtek od 16:30 do 18:00.

 

Zábavnou formou se učíme dovednosti, které se nám budou v životě hodit. U děvčat se snažíme

vyvolat smysl pro spolupráci v kolektivu a vzájemnou důvěru. Veškeré aktivity jsou především v

týmech, aby si holky uvědomovaly, že "nejedou jen na sebe", ale aby myslely i na druhé. Formou

her je učíme, jak skautské zákony a zásady využít v běžném životě. 

 

Často jezdíme na víkendové výpravy, které jsou většinou zaměřené na přírodu a hlavně zábavu.

Celý rok završíme letním táborem. 

 

Akce v roce 2020: oslava 30 let svobodného skautingu, letní tábor, skautský den, Vánoční

besídka

KONTAKT

Bezručova 1399,

Roudnice nad Labem

413 01

tel.: 723 851 378

email: l.hanisova@seznam.cz

web: www.skaut-roudnice.cz/paprsek

VEDENÍ

vedoucí: Ing. Lucie Hanišová - Angie

zástupkyně vedoucí: Petra Křtěnová - Dorys

3. dívčí roj světlušek



svištíci
Jsme smečka vlčat z Roudnice pro kluky ve věku od 7 do 10 let. Naše parta se pravidelně schází a

prožíváme spolu nejrůznější dobrodružství.

 

Schůzka je vždy ve středu od 16:30 do 18:00.

 

Když je škaredě nebo zima, jsme v klubovně v Roudnici, jinak trávíme schůzky na různých

místech Roudnice. Každý měsíc podnikáme víkendové výpravy! Hrajeme hry a učíme se nové

věci. Také jezdíme každé léto do přírody na stanový tábor. Vedoucí jsou našimi rádci a užijeme

si spoustu legrace. Když máme nějaký problém nebo potřebujeme radu, můžeme se na ně vždy

spolehnout.

 

Akce v roce 2020: výprava na Lovoš, oslava 30 let svobodného skautingu, letní tábor, skautský

den, Vánoční besídka

 

KONTAKT

Bezručova 1399,

Roudnice nad Labem

413 01

tel.: 724 095 313

email: r.kotynek@seznam.cz

web: www.skaut-roudnice.cz/svistici

VEDENÍ

vedoucí: Roman Kotýnek - Kid

zástupce vedoucího: Daniel Doucha - Houba

smečka vlčat1.



souznění
Náš oddíl skautek se jmenuje Souznění a svým vznikem v roce 2014 navázal na působení již

zaniklého oddílu. Dívky ve věku od 11 do 15 let se schází jedenkrát týdně ve skautské klubovně.

 

Schůzky máme vždy v úterý od 16:30 do 18:30.

 

V oddíle máme dvě aktivní družiny - Borůvky a Čokošky. Na schůzkách se snažíme učit skautským

dovednostem a hrám a podporujeme se v osobním rozvoji. Jednou měsíčně pořádáme výpravy do

přírody, chodíme do kina a do divadla. Žijeme sportovním životem a účastníme se mezinárodních

akcí.

 

Během roku se podílíme na pořádání skautských i veřejných akcí v Roudnici nad Labem a blízkém

okolí.

 

Veškeré snažení a píli pak dívky mohou zúročit na čtrnáctidenním letním táboře, který je

takzvaným vrcholem sezóny.

 

Akce v roce 2020: Tříkrálová sbírka, skautské hory, oslava 30 let svobodného skautingu, výprava

do Litoměřic, letní tábor, skautský den, Vánoční besídka, Betlémské světlo

KONTAKT

Bezručova 1399,

Roudnice nad Labem

413 01

tel.: 723 308 936

email: anca-storovka@centrum.cz

web: www.skaut-roudnice.cz/souzneni

VEDENÍ

vedoucí: Anna Štorová - Skřítek

zástupkyně vedoucí: Aneta Kasalová - Áčko

2. dívčí oddíl skautek



šedý medvěd
Šedý medvěd je skautský oddíl pro kluky od 10 do 15 let. Program tvoří schůzky, výpravy a jiné

akce, vrcholem je letní tábor.

 

Schůzky probíhají každé pondělí od 16:30 do 18:30 hodin ve skautské klubovně.

 

Na schůzkách se učíme novým dovednostem, sportujeme a hrajeme různé hry. Přibližně jednou

za měsíc pořádáme víkendovou akci. Na výpravě se snažíme stmelit kolektiv a poznat přírodu.

Věnujeme se turistice, vodáctví, horolezectví a v zimě sjezdovému i běžeckému lyžování.

Účastníme se také větších skautských akcí a soutěží v česku i v zahraničí. Některé výpravy jsou

společné s dívčím oddílem Souznění. Také se podílíme na pořádání akcí pro veřejnost. Vrcholem

našeho programu je střediskový letní tábor. Na táboře spíme v podsadových stanech a jeho

náplní je především celotáborová hra a výlety do okolí.

 

Akce v roce 2020: Tříkrálová sbírka, skautské hory, oslava 30 let svobodného skautingu, letní

tábor, skautský den, Vánoční besídka

KONTAKT

Bezručova 1399,

Roudnice nad Labem

413 01

tel.: 705 006 769

email: terynkazemanova@centrum.cz

web: www.skaut-roudnice.cz/sedy-medved

VEDENÍ

vedoucí: Tereza Zemanová - Šmudlina

zástupce vedoucí: Ing. Jan Krejčí - Méďa

chlapecký oddíl skautů1.



vlci
RS kmen Vlci - je roverský kmen s dlouholetou tradicí. Program kmene je otevřen pro všechny

mladé lidi ve věku 15+, kteří se nebojí nových výzev. Do kmene je možné vstoupit po splnění

Zkoušky pěti prstů a schválení nového člena kmenovou radou. Zní to možná malinko zvláštně,

ale jde o to nás poznat, pobavit se a poznat trochu víc i sám sebe. Program kmene je velmi

různorodý.

 

Scházíme se jednou za dva týdny na cca 2 hodiny v klubovně, ale to je opravdu jen zlomek.

 

Nedílnou součástí je tábor, různé expedice do zahraničí, přechody pohoří a hor v Čechách i v

zahraničí, víkendové kmenové výpravy, jednodenní akce v blízkosti Roudnice nad Labem a další.

Také žijeme kulturně a navštěvujeme divadla a festivaly.

 

Akce v roce 2020: Tříkrálová sbírka, skautské hory, oslava 30 let svobodného skautingu, táborové

brigády, letní tábor, expedice Rakousko, skautský den, potravinová sbírka, Betlémské světlo

KONTAKT

Bezručova 1399,

Roudnice nad Labem

413 01

tel.: 702 872 206

email: misapetnikova@seznam.cz

web: www.skaut-roudnice.cz/vlk

VEDENÍ

vedoucí: Bc. Michaela Pětníková - Michell

zástupkyně vedoucí: Ing. Nicole Vaněčková

kmen roverů a rangers



stráž

209. klub OS Stráž již od roku 2000 sdružuje oldskautky a oldskauty starší cca 25 let.

Navazujeme na tradici 72. klubu OS Stráž založeného v roce 1929. Členkou či členem klubu

nemusí být pouze skautky a skauti, ale kdokoliv kdo se ztotožní s ideály a principy skautingu.

 

Klub se schází zhruba jednou za čtvrt roku.

 

Mimo to se snažíme organizovat setkání, výstavy, besedy a další akce pro skautky a skauty z

našeho i jiných středisek a neskautskou veřejnost. Program schůzek je přizpůsoben možnostem

a počtu členů. Nabízíme rovněž podporu a spolupráci ostatním oddílům našeho střediska,

zvláště se zaměřením na ideály a myšlenkové základy skautingu.

 

Akce v roce 2020: oslava 30 let svobodného skautingu

KONTAKT

Bezručova 1399,

Roudnice nad Labem

413 01

tel.: 721 716 210

email: cerw@skaut-roudnice.cz

web: www.skaut-roudnice.cz/a209-oddil

VEDENÍ

vedoucí: Jakub Červenka - Čerw

209. klub oldskautů



STATISTIKY  DOBŘÍ HOSPODÁŘI

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.

Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními

předpisy. 
V Roudnici nad Labem 31. 1. 2021

Ing. Nicole Vaněčková

předsedkyně revizní komise střediska
Benjamínci 

Světlušky 

Vlčata 

Skautky 

Skauti 

Rangers 

Roveři 

Celkem 

(včetně dospělých) 

POČET ČLENŮ

STŘEDISKA

POČTY JEDNOTLIVÝCH

VĚKOVÝCH KATEGORIÍ (2020)

Prosinec 

2019

Prosinec 

2020

163
166

11

29

26

17

18

14

14

 

163

JE POTŘEBA PODĚKOVAT VŠEM PODPOROVATELŮM Z ŘAD PŘÁTEL STŘEDISKA RODIČŮ, SDRUŽENÍ A FIREM. 

JMENOVITĚ PAK:
Jaroslav Cimr s rodinou, Jaroslav Tesař, Václav Gabriel, Lucie Šťástková, Tomáš Haniš, Ing. Ivo Šreiber, Farní charita - Roudnice nad

Labem, manželé Lysáčkovi, rodina Jelenova, Domov důchodců Roudnice nad Labem, MUDr. Ivana Tylová, František Suchý, Jan

Gratias, manželé Herrmannovi, Monika Karasová, Milena Jiránková, Ondřej Bačina, Luboš Manda, Kiwanis klub Roudnice nad

Labem, PNsP Roudnice nad Labem, EMCO, Jaroslav Honzajk, Aleš Gabrysz - Diakonie ČCE Krabčice, Adélea Beranová - Farma Krabčice,

s. r. o., Zdeněk Beran - HB Media, s. r. o., město Roudnice nad Labem, Ústecký kraj za poskytované dotace pro činnost střediska,

aeroklub Roudnice nad Labem, konkrétně Vlastimil Dvořák a jeho letitá pomoc středisku Říp Roudnice nad Labem

VYZNAMENÁNÍ

Stříbrná medaile Svatého Jiří pro Aleše Zemana - Aliho

Řád Přemysla Oráče - zlatý stupeň pro Jiřího Čejku -

Péguyho

Řád Přemysla Oráče - stříbrný stupeň pro Emerencii

Bydžovskou - Ameriku

Řád Přemysla Oráče - stříbrný stupeň pro Vladimíra

Pauderu - Dáďu

Řád Přemysla Oráče - stříbrný stupeň pro Josefa Dytrycha

- Pepkla

Řád Přemysla Oráče - stříbrný stupeň pro Pavla

Chaloupku - Sáma

VZDĚLÁNÍ
Ing. Nicole Vaněčková - ZZA + vůdcovské zkoušky

Bc. Michaela Pětníková (Michelle) - ZZA + vůdcovské zkoušky

Anna Štorová (Skřítek) - ZZA

Lukáš Růžička (Suky) - rádcovský kurz

Štěpán Vydra (Duháček) - rádcovský kurz

Josef Zimák (Pepíno) - rádcovský kurz
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STŘEDISKO ŘÍP

ROUDNICE NAD LABEM

KONTAKT

Bezručova 1399,

Roudnice nad Labem

413 01

tel.: 725 026 647

email: roudnice@skaut.cz

web: www.skaut-roudnice.cz


