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Výroční zpráva za rok 2021 

Obecně o skautingu 

Poslání skautingu 

Posláním organizace Junák – český skaut je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich 

duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, tak aby byli po celý život 

připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a skutečnosti, která nás přesahuje, i 

celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, jak je stanovili zakladatel skautského 

hnutí lord R. Baden-Powell a zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík. Skautské hnutí existuje v 216 

zemích a teritoriích a má více než stoletou historii.  

Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. Záleží na každém jednotlivém 

člověku, co pro to udělá. Cílem skautingu je zlepšovat svět skrze lidi, jež vychovává a kterým pomáhá 

vstoupit na cestu zájmu o své okolí. 

Skautský slib je vyjádřením dobrovolného závazku na celý život. Jeho smyslem je pomoci mladým 

lidem uvědomit si a formulovat životní hodnoty a vést je k harmonii myšlenek, slov i skutků. 

Slibuji na 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 připraven(a) pomáhat vlasti i bližním. 

dobrovolný dovětek „K tomu mi dopomáhej Bůh.“ 

 

Skautská výchovná metoda 

Skauting již přes sto let používá unikátní způsob výchovy. Je prověřen desítkami skautských generací, 

a přesto stále aktuální a platný i v dnešní společnosti. Využívá přirozenou dětskou touhu být součástí 

party, společenství, mít poslání. Děti si pod vedením dospělých hrají v malých skupinách a 

prostřednictvím hry se neformálně rozvíjejí. Pro děti zábava, pro dospělé výchovný prostředek. 

 skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového systému 

 učení se prostřednictvím aktivních činností a her 

 týmová práce v malých skupinkách rozvíjející spolupráci, vůdčí schopnosti a odpovědnost za 

druhé 

 pobyt a činnost v přírodě, její poznávání a ochrana 

 symbolický rámec programu nabízející motivaci a inspiraci 

 zájem a spoluúčast každého mladého člověka na vlastním osobním rozvoji 

 podpora mladých lidí dospělými a vzájemná spolupráce 

 postupné stimulující programy 

 služba společnosti 

 využívání skautské symboliky a výchovného prostředí 

Junák – český skaut, 

středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou, z.s. 

Na Dubince 240 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 
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Středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou 

 

Členská základna 

Za poslední roky dochází ke stálému nárůstu počtu členů. Ke dni 31. 12. 2021 má naše středisko celkem 

199 členů. Věkové složení střediska je následující: 

 děti do 5 let 

o benjamínci 10 

 děti 6-11 let 

o světlušky 19 

o vlčata  27 

 mládež 12-15 let 

o skautky 12 

o skauti  25 

 mládež 16 – 26 let 

o rangers  18 

o roveři  21 

 dospělí nad 26 let 67 

 

Činnost střediska 

Hlavním těžištěm činnosti jsou pravidelné schůzky. Jednotlivé družiny se schází pravidelně každý 

týden v klubovně na Dubince, a věnují se svému programu, který se sestává z her, vzdělávacích a 

sportovních aktivit a další praktické činnosti. Důraz klademe na aktivní trávení volného času jako 

protiváhu pasivnímu vysedávání u počítače nebo televize, a vytváření skutečných mezilidských vztahů 

jako protiváhu virtuálním vztahům bujícím na sociálních sítích. Poskytujeme jedinečný prostor pro 

socializaci a možnost smysluplně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků odlišném od školy nebo školní 
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družiny. V našich řadách se uplatnili i členové, kteří se v jiných kolektivech obtížně zapojovali. Děti a 

mládež vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci.  

Stejně jako v roce 2020, kdy poprvé udeřila celosvětová pandemie COVID-19, i v roce 2021 byla naše 

skautská činnost ovlivněna epidemickou situací a vládními opatřeními. Pravidelné schůzky se tak 

mnohdy musely přesunout do online prostoru. Vedoucí pro děti v rámci distančního setkávání 

připravovali rozličný program - od vaření, stavění bunkru či kreslení až po výuku šití.  

Kupříkladu vlčácká družina Tygrů se scházela online každý druhý týden. Hráli hry, luštili hádanky, 

cvičili, vyráběli a vůbec se dobře bavili. Nechybělo ani zpívání s kytarou a četba Rychlých šípů s 

následnou debatou nad hodnotami. Zlatým hřebem se pak stala výroba dortu a příprava večeře pro celou 

rodinu (po čemž volal nejeden spokojený a nakrmený rodič). Aby vlčáci neseděli doma, měli možnost 

se s rodiči vypravit na připravenou stopovačku do lesa nebo na „lov“ ptáků podle aplikace. Ti úspěšní 

si zasloužili nášivku ornitologa na kroj. Po celou dobu měli chlapci možnost plnit vlčácký modrý život 

(cvičení, mytí ve studené vodě, slušná mluva, pomoc rodičům atd.) podle videa, které jim natočili 

vedoucí. Ti, kteří zvládli vyplnit většinu okýnek v měsíci, dostali právo hrdě si přišít nášivku „VŽ“.  

 

Některé soutěže byly připraveny pro všechny členy střediska a jejich rodinné příslušníky, jako např. 

stopovací soutěž u příležitosti svátku sv. Jiří, patrona skautů. 
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V době, kdy bylo umožněno osobní setkávání, pracovaly družiny na nejrůznějších tematických 

projektech, podnikali výpravy, setkávali se na víkendových akcích, účastnili se skautských 

vzdělávacích kurzů. Vzhledem k epidemickým opatřením bohužel i v letošním roce bylo mnoho 

tradičních akcí zrušeno, především pak ty celorepublikové či krajské, při kterých se setkávají členové 

napříč různými středisky. Z akcí, které nakonec uskutečněny byly a kterých se naši členové zúčastnili, 

lze zmínit např. tyto: 

 Zimní výprava OS+R&R – O víkendu 11. - 12. 3. se vydali čtyři skauti na výpravu do tající 

přírody. Protože oproti plánu skončili až vysoko v horách nad Říčkami, museli si poradit 

s chatrnou výbavou s hlubokým sněhem a spaním na podmáčené louce. Kolem ohně usušili vše, 

co bylo třeba a výpravu si náramně užili 

 
 Jarní výprava OS+R&R – Druhý květnový víkend se skupina oldskautů ze Spolku přátel vačic 

posílená rovery a rangers vypravila na třídenní přespávací výpravu do lesů kolem Nového Města 

nad Metují. Všech deset účastníků si užívalo putování přírodou a testování toho, kam až se dá 

posunout vaření na ohni. Například losos alá bažant s plátky brambor byl vyloženě hoch. Po 

večeři nesměl chybět ani kytarový koncert u ohně. 
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 Víkendovka Tučňat – O víkendu 21. – 23. 5. se členové družiny Tučňat (naši dospělí členové) 

vydali do Orlických hor, kde na horské chatě v Deštném zavzpomínali na společné chvíle, které 

zde strávili jako čerství roveři přesně před 10 lety. Nesměl chybět ani celodenní výlet 

neznačenými a těžko přístupnými lesními pěšinami v okolí Deštného se znalcem zdejšího 

prostředí – Dubínkem, který všechny zúčastněné protáhl snad všemi houštinami a srázy, které 

se v této oblasti nachází. 

 
 Výprava Borohrádek – O víkendu 29. - 30. 5 vyrazily družiny Tygrů a Leguánů (naše vlčata) 

na svoji vůbec první společnou výpravu, která se odehrála v okolí Borohrádku. Během cesty si 

vlčáci užili spoustu her a zábavy, a to i přes lehkou nepřízeň počasí. Nesmělo chybět také vaření 

v přírodě, jehož výsledkem byly skvělé italské noky. Po příjezdu vlakem zpět do Rychnova 

následovalo promítání filmu v klubovně a zasloužený spánek. 
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 Setkání skautských vedoucích Restart 2021 – O víkendech 4. – 6. 6. a 17. – 19. 9. proběhlo 

v Miletíně setkání skautských vedoucích a činovníků královéhradeckého kraje. Za naše 

středisko se zúčastnilo osm členů. Účastníci měli na výběr z mnoha volitelných programů, při 

kterých mohli načerpat spoustu inspirace. Neodmyslitelnou součástí byly též debaty o 

problémech, se kterými se vedoucí setkávají ve svých střediscích a o způsobech jejich řešení. 

Chybět samozřejmě nesměly ani pohybové aktivity a sportovní zápolení. 

 
 Slavnostní zahajovací oheň – Dne 20. 9. se uskutečnil zahajovací oheň 4. oddílu. Společným 

setkáním zahájili vlčáci i jejich vedoucí další rok skautování. Nejprve si Leguánů a Tygři (naše 

vlčata) řádně zadováděli při hrách. Potom připravili oheň a slavnostně – v krojích – zapálili 

oheň. Po obřadu porušili obřadní kruh a u veselého ohně si zazpívali a opekli buřty. Prožitek 

výstižně charakterizuje věta jednoho z vlčáků „Víš, když se hraje se skautama u ohně, je to 

takový jiný ... takový to jinde není“. 
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 Podzimní výprava OS+R&R – Poslední zářijový víkend vyrazil Spolek přátel vačic (naši 

roveři, rangers a oldskauti) společně s externisty na výpravu. Jejich cílem byly Teplické skály 

a Hejda. Zlatým hřebem putování bylo otestování nové cestovní kytary. Je až neuvěřitelně lehká 

a nerozlaďuje se, takže spokojenost. V průběhu večera se ukázalo, že v blízkosti přespávají 

známí chlapci ze skautského oddílu Mohykánů z Dobrušky. Náhoda veliká a o to větší radost 

ze setkání. 

 Vlčácká výprava na Hrádek – První říjnový víkend vyrazila celá vlčácká smečka 4. oddílu na 

přespávací výpravu. Pro chlapce to byla první příležitost putovat celou cestu s plně naloženými 

krosnami. Někteří nebyli za krosnou ani vidět. Všichni to zvládli na jedničku a odměnou jim 

bylo místo přespání. Na Hrádku u Nechanic se potkali s kastelánem a ten jim oznámil, že dnes 

budou spát přímo v zámku. Zbytek odpoledne chlapce čekala orientační hra a příprava večeře. 

Když se setmělo, vzal je kastelán na noční prohlídku jen při baterkách spojenou s luštěním 

tajenky, ve které byly ukryté části výkladu. Druhý den ráno chlapci panu kastelánovi – za 

odměnu, že mohli přespat – uklidili část zámeckého parku od větví. Vzhledem k tomu, že se u 

toho moli vozit na valníku za traktůrkem, je otázka, pro koho to byla větší odměna . 

 
 Podzimní výprava OS+R&R – O víkendu 10. - 11. října vyrazil Spolek přátel vačic posílený 

o externisty z řad roverstva a kamarádů na přespávací výpravu do Moravského krasu. I když už 

byla řádná zima, všichni si podzimní krajinu plnou barev užili dosyta. Večer u ohně s kytarou 

zahřál dvojnásob. 

 Říjnová výprava do Benátek - Vlci a Dikobrazi (naše vlčata) se na začátku října vypravili 

společné na víkendovou výpravu do Benátek, která se uskutečnila v rámci absolventské práce 

čekatelské zkoušky. Program byl zpracovaný na principu „boj o přežití“. Dlouhodobým cílem 

této akce bylo, aby se chlapci z obou družin seznámili a fungovali jako plnohodnotná družina. 

Mimo to bylo do programu zakomponováno procvičování manuální zručnosti, vč. práce 

s nožem, a další skautské dovednosti, jako např. vázání uzlů, práce se sekyrou nebo rozdělávání 

ohně.  

 Jamboree on the Air/Internet – Třetí říjnový víkend (16. 10. - 17. 10.) proběhla tradiční 

víkendová skautská akce spojená s navazováním kontaktů se skauty z celého světa 

prostřednictvím krátkovlnné vysílačky a internetu. Tuto akci pořádanou naším střediskem již 

tradičně navštěvují také skauti z okolních středisek. Účastníci pomocí radiové stanice 

komunikovali s desítkami skautských skupin po celé a Evropě a díky internetu se spojili i s 

ostatními kontinenty. Účastníci se zábavnou formou pocvičili v angličtině, která byla oficiálním 
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komunikačním jazykem, rozšířili svůj přehled ve fyzice (zkušenosti s radiovou komunikační 

technikou) a také v zeměpise. Letošní novinkou byla „podomácku“ vyrobená anténa pro 

komunikaci přes radioamatérské satelity, díky které si účastníci užili spoustu zábavy, když 

museli pomocí vypočítaného azimutu a elevace najít na obloze pohybující se satelit. 

 
 Setkání dospělých sester – Dne 23. 10. proběhlo setkání dospělých členek našeho střediska. 

Odpoledne se neslo v příjemné nostalgické náladě. 

 
 Skautská drakiáda – Dne 31. 10. proběhla po delší časové odmlce tradiční a historicky velmi 

oblíbená skautská drakiáda. 

 Podzimní víkendovka Soviček - Sovičky (naše světlušky) podnikly víkendovou akci na 

Dubince. Během ní shrabaly listí na většině pozemku, zahrály si hry, oprášily vědomosti, uvařily 

si oběd a zkusily si každá upéct samostatně štrůdl. 
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 Vlčácká výprava do Dobrušky –  Ve dnech 20. - 21. 11. vyrazila vlčácká šestka Tygrů na 

výpravu do lesů kolem Dobrušky. Plné krosny a zima chlapce neodradily. Po cestě si museli 

poradit s mnoha úkoly. Přebrodili ledovou říčku, v mokrém lese našli suché dřevo, připravili 

oheň, na kterém si uvařili čaj a opekli oběd. Nakrmení a zahřátí plnili body z vlčácké stezky, 

například nošení těžkého předmětu ve skupině. Po celodenním putování se ubytovali v 

Dobrušce v klubovně místních skautů. Příprava večeře byla další velkou zkouškou. Nejprve 

měli za úkol sami nakoupit ingredience podle seznamu. Potom je čekala příprava těsta na kynuté 

knedlíky. Výsledek byl ohromný a všichni si náramně pochutnali. Zbytek večera se zpívalo u 

kytary a čas se našel i na debatu, při které kluci hodnotili, co a jak se jim během putování 

povedlo. 

 
 Mikulášská výprava vlčat a světlušek – Dne 4. 12. se družiny Soviček, Leguánů a Tygrů (naše 

světlušky a vlčata) vydaly do lesa v okolí Jahodova. Jejich hlavním cílem bylo po cestě označené 



 

10 
 

fáborky najít a ozdobit stromeček dobrotami pro zvířátka. Jelikož se jednalo o jejich první 

společnou akci (nepočítaje tábor před lety), čekala je řada úkolů a her, při kterých se vzájemně 

seznámili. Ve smíšených skupinkách prošli poslepu překážkovou dráhu se zavázanýma očima, 

která vedla mezi stromy a větvemi podél nachystaného lana. Poté je čekala koulovaná, při které 

mohli zasáhnout pouze osobu, na kterou zavolali předem jménem. Na konci si děti našly 

stromeček, na kterém zanechaly dobroty pro zvířátka. Výměnou na ně čekal od Mikuláše pytel 

plný perníčků a ovoce. Chlapce i děvčata to spolu moc bavilo a těší se na další společné akce v 

budoucím roce.  

 
 Výlet k Ivanskému jezeru – Dne 6. 12. vyrazila družina Býků (naše vlčata) na výlet 

k Ivanskému jezeru. Děti si výpravu užily, nejvíce pak rozrážení ledu a rytí v blátě. 

 
 Zimní výprava  OS+R&R – Druhý prosincový víkend se vydala pětičlenná skupina oldskautů 

a roverů z Rychnova a Dobrušky (rangers z Nového Města bohužel upadly do karantény) na 

výpravu do Orlických hor. Vyrazili z Říček a namířeno měli nahoru pod Pěticestí, kde jim pan 

hajný půjčil na přespání loveckou chajdu. Hned na začátku výpravy se ukázalo, jak důležitá je 

KPZ (krabička poslední záchrany). Ondra (aka Pekelník) zachránil Kozla tím, že mu za pomocí 

hřebíku spravil vázání na lyži. Putování hlubokým sněhem v horách je samo o sobě zážitkem, 

ale chlapci ten dojem ještě vylepšili párkovým čajem. Chutnal hrozně, ale jak poznamenal 

Kozel: „zážitek musí být silný, ne nutně pozitivní“ Večer pak všichni strávili nočním 
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sáňkováním, cinknutým prším a povídáním u roztopených kamen. Ráno je čekalo vstávání do 

prosluněných hor a úplně modré oblohy. 

 Pečení perníčků – Během poslední předvánoční schůzky zakončili Vlci a Dikobrazi (naše 

vlčata) uplynulý rok pečením perníčků. Z důvodu úspory času dostali chlapci již připravené 

těsto a jejich úkolem bylo ho vyválet, vykrájet jednotlivé tvary a perníčky upéct. Ukázalo se, že 

některé děti mají s pečením bohaté zkušenosti, jelikož doma každoročně s cukrovím pomáhají, 

a dokáží si tak se zadaným úkolem hravě poradit. Schůzka byla vydařená, vše se stihlo upéct a 

nic nespálit. Bohužel na zdobení již čas nestačil, takže si chlapci odnesli domů perníčky holé. 

 
 Ježíškova vnoučata – Sovičky a Lasičky (naše světlušky) a Tygři (naše vlčata) se zúčastnili 

tradičního prosincového předvánočního projektu Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata a 

vyrobili vánoční přáníčka. Tato přáníčka putovala do Prahy, odkud byla následně rozeslána do 

domovů pro seniory, kde jistě udělala radost nejedné babičce či dědečkovi. Projekt Ježíškova 

vnoučata vznikl v roce 2016 z iniciativy novinářky Olgy Štrejbarové a v roce 2017 se do 

organizace pustil Český rozhlas, který oslovil stovky domovů pro seniory, zdravotnických 

zařízení a pečovatelských služeb. O projektu odvysílal velkou informační kampaň a reakce byla 

nečekaná - několik tisíc drobných dárečků určených pro seniory, kteří zůstávají o Vánocích 

často sami a vánoční svátky jsou tak pro ně psychicky velmi náročné.  

 



 

12 
 

 Leguání víkendovka – Ve dnech 16. -17. 12. se družina Leguánů (naše vlčata) vypravila na 

skautskou základnu v Hradci Králové, která se nachází v blízkosti hradeckých lesů. Už od 

začátku cesty je někdo sledoval a kladl jim do cesty různé nástrahy, a tak kromě tradičního 

vaření a her se chlapci museli vypořádat s řadou šifer nebo prací s mapou. Vyvrcholením byla 

noční hra, při níž museli prokázat pořádnou dávku odvahy. Po dlouhém pátrání nakonec přišli 

celé záhadě na kloub. 

 
 Vánoční schůzka Divočáků a Chameleonů – Již tradičně se sešli den před štědrým dnem 

skauti z družin Divočáků a Chameleonů na předvánoční posezení. Během vánočně naladěného 

odpoledne si společně uvařili štědrovečerní večeři, která se jim velmi povedla. 

 

V letošním roce nebyla založena žádná nová družina. 

K prověření zdatnosti a skautských dovedností slouží Závod vlčat a světlušek (ZVaS, pro věkovou 

kategorii 6 - 11 let) a Svojsíkův závod (pro věkovou kategorii 11 - 15 let), které se konají střídavě. 

V letošním roce se měl konat závod pro starší děti, který však byl vzhledem k pandemii COVID-19 

odložen. 

Vrcholem společné střediskové činnosti je každoroční dvoutýdenní tábor v údolí řeky Kněžné u 

Lukavice na základně v Benátkách. V letošním roce navázalo naše středisko na loňský „covidový“ 

režim, kdy bylo upuštěno od jediného velkého tábora a uskutečnily se tábory menší – oddílové. Letos 

tedy proběhly tábory dva. Velký střediskový na základně v Benátkách, kterého se zúčastnilo v termínu 

4. 7. - 17. 7. celkem 52 dětí a 19 vedoucích. Menší oddílový tábor pak proběhl ve stejném termínu 

v Rysém v Orlických horách a zúčastnilo se jej 19 dětí a 6 dospělých.  

Pro děti je tábor jedinečnou příležitostí strávit dva týdny mimo civilizaci bez elektrické energie a 

internetového připojení uprostřed přírody s partou kamarádů. Táborovou náplní jsou aktivity v přírodě, 

sportovní aktivity, výlety a praktická činnost. Díky tomu, že se děti zapojují do činností spojených se 

zajištěním chodu tábora, si osvojují řadu praktických dovedností. Běh tábora zajišťují dospělí členové 

bez nároku na jakoukoli finanční odměnu ve svém volném čase a v rámci čerpání své dovolené. Táboru 

předchází víc jak dvouměsíční příprava spojená s vyřízením všech povolení a přípravou táborové 

základny i táborového vybavení (sekáním louky, opravami srubu, stavbou stanů a ostatních táborových 

staveb). 
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Protože nedílnou součástí skautského programu je služba bližním, skauti poskytli pomoc a spolupráci v 

následujících aktivitách: 

 Tříkrálová sbírka – členové naší organizace se zapojili jako koledníci i jako dozor skupinek 

při této charitativní akci Charity ČR. 

 

 Květinový den 2021 – naši členové se tradičně zapojili do veřejné sbírky Ligy proti rakovině. 

 

 Betlémské světlo – skauti již tradičně dováží Betlémské světlo z Vídně do ČR a zajišťují jeho 

distribuci. Zájemci o Betlémské světlo si jej mohli převzít 23. 12.  na výdejním místě v průjezdu 

vedle lékárny na Starém náměstí. 

Nedílnou součástí skautské činnosti je péče o areál a klubovnu Dubinka. Tuto péči zajišťují svépomocí 

převážně dospělí členové střediska, ale v rámci praktické výchovy jsou do těchto aktivit zapojováni také 

mladší členové střediska. Do běžné péče spadá sekání trávy a údržba zeleně, údržba hřiště, malování a 

pravidelný úklid interiéru klubovny. 

 

Vzdělávací akce 

Naše organizace disponuje propracovaným systémem kurzů a vzdělávacích akcí, které poskytují členům 

vzdělání v oblasti komunikačních dovedností, pedagogiky, týmové práce, vedení lidí, hospodaření a 

poskytování první pomoci na úrovni srovnatelné s mnohem nákladnějšími školeními a specializovanými 

kurzy. Kvalitní a bezplatné vzdělávání je také důležitým motivačním prvkem pro získávání nových 

vedoucích a udržení těch stávajících. Díky dotacím můžeme našim členům snížit náklady spojené s 

dalším vzděláváním. V letošním roce jsme naše členy vyslali na následující vzdělávací akce:  

 VLK (Vlčácký lesní kurz) – Dva naši členové si zvýšili kvalifikaci pro práci se světluškami a 

vlčaty na Vlčáckém lesním kurzu. 

 

 Čekatelský kurz Corda – Jeden náš člen se zúčastnil vzdělávacího kurzu Corda. 
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 Čekatelský kurz Wabanak – Jeden náš člen se zúčastnil vzdělávacího kurzu Wabanak. 

 

 Krajské vzdělávací setkání činovníků a vedoucích oddílů – Restart 2021v Miletíně – Osm 

našich členů se zúčastnilo vzdělávacího pobytu Restart v Miletíně. 

 

 

Hospodaření 

V roce 2021 naši činnost stále komplikovala pandemie covidu 19. Nemohli jsme uspořádat všechny 

akce, které jsme původně plánovali.  

Hospodaření našeho střediska ovlivnila zejména energetická krize, kdy náš dodavatel elektrické energie 

společnost Kolibřík Energie a.s. zkrachoval a dodávky elektrické energie nám následně zajišťoval 

dodavatel poslední instance ČEZ Prodej a.s., což pro nás znamenalo zdražení elektrické energie na 

dvojnásobek. Toto zdražení jsme zvládli uhradit díky provozní dotaci Města Rychnov nad Kněžnou a 

provozní dotaci MŠMT.  

Díky daru společnosti ČEPS jsme pořídili nový hangár na tábor. Nadační fond Škoda Auto s příspěvkem 

Města Rychnov nad Kněžnou nám významně pomůže při obnově táborového vybavení, a to pořízením 

35 kusů nových stanových celt. Dále se nám podařilo zajistit opravu WC v budově klubovny, uhradit 

našim členům náklady na skautské kurzy a pořídit vybavení na vícedenní výlety. 

 

Příjmy Výdaje 

Dotace Města Rychnov n.kn.  118 000,- Kč   

Dotace MŠMT 49 600,- Kč   

Dotace Ústředí Junáka 5 400,- Kč Drobný majetek 71 000,- Kč 

Dar Nadačního fondu Škoda Auto 91 100,- Kč Spotřeba elektrické energie 107 400,- Kč 

Dar ČEPS 30 000,- Kč Spotřeba materiálu 69 000,- Kč 

Dary jednotlivců 10 000,- Kč Služby 9 300,- Kč 

Členské příspěvky 132 500,- Kč Ostatní výdaje 16 500,- Kč 

Účastnické poplatky na akce 175 700,- Kč Odvody nadříz. jednotkám 69 300,- Kč 

Ostatní příjmy 44 500,- Kč Výdaje na akce 176 400,- Kč 

Příjmy celkem 656 600,- Kč Výdaje celkem 518 900,- Kč 

 

 

Ušetřené prostředky ve výši 135 000,- Kč jsou účelově vázány na nákup 35 kusů stanových celt na 

obnovu táborového vybavení, které budou našemu středisku dodány během 1. pololetí roku 2022.  

Vzhledem k vyšším finančním nárokům na chod našeho střediska jsme se rozhodli pro rok 2022 zvýšit 

členské příspěvky na 700,- Kč za každého člena (letos jsme hradili 600,- Kč). 

 

Poděkování 

Za finanční podporu v roce 2021 děkujeme: 

 Městu Rychnov nad Kněžnou 

 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Nadačnímu fondu Škoda Auto 

 Ústředí Junáka 

 Společnosti ČEPS 

 jednotlivým dárcům 
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Zároveň chceme poděkovat všem dospělým členům našeho střediska, kteří jsou ochotni investovat svůj 

volný čas i dovolenou bez nároku na jakoukoli odměnu pro naplnění našeho skautského poslání. 

V Rychnově nad Kněžnou, 27. 1. 2022 

Zdeněk Kheil v.r., 

vedoucí střediska 

 

 

 

Mgr. Filip Neupauer v.r., 

zástupce vedoucího střediska 

 

 

 

Ing. Věra Horníčková v.r., 

hospodář střediska 


