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Výroční zpráva za rok 2019 

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. 2019 má naše středisko 

celkem 193 členů. Věkové složení střediska je následující: 

 děti do 5 let 

o benjamínci 5 

 děti 6-11 let 

o světlušky 19 

o vlčata  26 

 mládež 12-15 let 

o skautky 17 

o skauti  27 

 mládež 16 – 26 let 

o rangers  20 

o roveři  28 

 dospělí   51 

 

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 

družiny. V našich řadách se uplatnili i členové, kteří se v jiných kolektivech obtížně zapojovali. Děti a 

mládež vedeme ke vzájemné toleranci a spolupráci.  
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Dále družiny pracují na tematických projektech, podnikají výpravy, setkávají se na víkendových 

akcích, účastní se skautských vzdělávacích kurzů, např.: 

 Přednáška o mapování – Dne 12. ledna proběhl seminář Jana Potštejnského o mapování. 

Účastníci se dozvěděli spoustu nových inormací a vyzkoušeli si vytvořit schématické mapy 

okolí naší základny Na Dubince. 

 
 

 Brigádka pro vodníka - V neděli 10. února se skupina složená z roverů, rangers a jednoho 

oldskauta nechala najmout od častolovického vodníka a vyčistila mu část břehu, aby si mohl 

rozšířit vodní plochu. Největší výzva byla zapálit oheň, který by měl dostatečný žár, aby dokázal 

spálit čerstvé dřevo. Jak se oteplovalo, povrch vypuštěného rybníka se postupně proměňoval v 

bahenní lázeň, do které každou chvíli někdo strčil botu. Výsledkem sedmihodinového snažení 

byla spousta legrace a dobře odvedená práce. Vodník byl nadmíru spokojený a skauti také. 
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 Noc v tisíci metrech - Skautům z družin Divočáků a Chameleonů se naskytla příležitost přespat 

ve dnech 1. – 2. března na myslivecké chatě na hřebenech Orlických hor kousek od Homole. 

Neváhali ani minutu, a tak se v pátek 1. března vydali autobusem do Orlického Záhoří, odkud 

pokračovali pěšky do kopce až na srub. Když tam dorazili, čekalo na ně nemilé překvapení. 

Kolem srubu byla nafoukaná asi 1,5 m vysoká sněhová bariéra, kvůli které se nemohli dostat k 

zamčeným dveřím. Kluci byli na tuto variantu samozřejmě připraveni, a tak z batohu vytáhli 

lopaty a vrhli se do odhazování. Po pár desítkách minut se ke dveřím dostali a mohli se zabydlet. 

Na večeři si kluci uvařili teplou polévku a večer strávili povídáním a vymýšlením nejrůznějších 

aktivit na další den. Sobota byla ve znamení bushcraftu. Kluci strávili celý den na sněhu. Vařili 

na finské svíci, pili čaj z jehličí a připravovali kuře na ohni. Ve volných chvílích si postavili 

sněhový bunkr. Víkendovka se velmi povedla a i přes ne moc příznivé počasí si to všichni moc 

užili. 

 
 

 Příprava na skautské závody - O prvním dubnovém víkendu (5. – 7. dubna) se skauti z družin 

Divočáků a Chameleonů vydali na víkend na srub do Benátek, kde se připravovali na skautské 

závody. Jejich vedoucí si pro ně připravili překvapení – a to vojáka z aktivních záloh, který jim 

celý večer ukazoval, jak nejlépe pracovat s mapou v terénu a jak pracovat s buzolou a 

souřadnicemi. Kluci nevynechali ani fyzickou přípravu, vaření, šifrování, logické myšlení, 

apod. Po unavující přípravě si večer vychutnali grilované vepřové a zeleninový salát (připravili 

si vše sami). 
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 Svojsíkův závod - Organizace a realizace okresního kola Svojsíkova závodu pro věkovou 

kategorii 10 - 16 let probíhala v průběhu prosince 2018 až dubna 2019. Jelimánci (naši roveři a 

rangers) se zúčastnili 6 organizačních schůzek společně s dalšími 12 rovery z okresu, kde se 

navrhovaly a tvořily plány pro základní kolo skautských závodů. Díky tomu si vyzkoušeli 

organizování akce pro 140 lidí. Závod proběhl o víkendu 26. – 28. dubna. 

 
 

 Víkendovka oldskautů na tábořišti v Benátkách – Ve dnech 19. - 21. července se sešla 

skupina oldskautů ze Spolku přátel vačic na tábořišti v Benátkách. Uklidili podsady, upekli 

pizzu, zahráli a zazpívali. V noci se vydali na objednaný přepad kosteleckého tábora. Po hlídce 

ani vidu, ani slechu. Druhou noc se vrátili na místo činu a provedli kulturně-hudební přepad, 

který byl domorodci značně kvitován. 

 

 Společná hra s dobrušskými skauty – Ve dnech 26. - 28. července provedl Spolek přátel vačic 

domluvený přepad tábora dobrušských R&R v Orlickém Záhoří. Následující den byl ve znamení 

objednané dobrodružně-akční hry. Plazení potokem ve tmě, souboj na injekční stříkačky, 

přenášení klády po temném lese a mnoho dalšího mělo mezi R&R úspěch. Těšíme se na příští 

společné akce. 

 

 „Přespávačka oldskautů“ – Dne 24. srpna provedl Spolek přátel vačic s externisty 

přespávačku. Kytara, opékání brambor a kochání se noční oblohou byly hlavní náplní akce. 

 

 Debata o pokračování kmene Jelimánků - Nejúspěšnější akcí našeho roverského kmene 

Jelimánků, co se počtu účastníků týče (celkem 16), byl rozhodně druhý pokus o „roverské 

pasování“. Pasování se sice neuskutečnilo, ale i tak se Jelimánci ve dnech 29. 8. – 30. 8. 

v hojném počtu sešli. Před samotnou akcí dorazily všem členům tajuplné dopisy s neznámým 

odesílatelem, které je zvaly na tajné místo na přiložených souřadnicích. Akce ale probíhala kvůli 

zmíněnému problému s počasím na jiném místě – na skautské základně Dubinka. Jelimánci 

přesto ukázali své umění improvizace a upravili program. Z pasování se stala smysluplná debata 

u petrolejky a později i u ohně s tajemným podtónem. Zároveň proběhla i volba nové/ho 

vedoucí/ho kmene. 
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 Víkendovka Masty - Je třeba se vzdělávat – to platí jak o dětech, tak i o dospělích. Tato 

víkendovka družin Divočáků a Chameleonů (naši skauti) byla pod taktovkou našeho vedoucího, 

který si celý rok dělal čekatelský kurz (vzdělávací kurz, díky němuž bude moci vést skautskou 

družinu). Symbolickým rámcem byl skauting za 2. světové války. Chlapci navštívili tvrz 

Březinka, zkoušeli přenášet zašifrované zprávy přes hranice, dozvěděli se, jak fungují polní 

telefony, apod. V noci je navštívila hlídka německého vojska a proběhla akční noční hra. 

 

 Jamboree on the Air/Internet – tradičně třetí říjnový víkend (18. 10. - 20. 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 

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. 
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 KORBO - Družina žabek (naše skautky) se společně s dalšími členy střediska zúčastnila 

roverské akce KORBO, která je založena na svobodě a zodpovědnosti. Akce se konala od 19. – 

22. října 2019 v archeoparku Nasavrky. Každý účastník se zde mohl podle svého vlastního 

rozhodnutí podílet na mnoha připravených aktivitách, případně mohl svou vlastní aktivitu 

vymyslet a poté ji zrealizovat. Žáby se zúčastnily mnoha zajímavých přednášek, mezi které 

patřily mj. diskuze o světovém Jamboree, o životě v dětském domově nebo o podnikání při 

střední škole. Vyzkoušely si pečení perníku v kotlíku nad ohněm, poznávaly keltská obydlí 

(nacházející se v archeoparku), vyzkoušely nové sporty, malovaly si na tělo hennou a 

inspirovaly se novými hrami.  

 
 

 Zvelebování podkroví na srubu 26. – 27. 10. - Divočáci a Chameleoni si vzali na starost 

zvelebení podkroví na srubu v Benátkách. Jednalo se především o vyklizení půdy, uklizení a 

protřídění všech věcí, pokládku koberce, výrobu paletového gauče a výrobu dřevotřískové 

bedny na uskladnění molitanů, dek a spacáků.  Skauti si projekt připravili sami, načrtli si plánky 

a sami si (s lehkou pomocí vedoucích) vše vyrobili a dotáhli do finální verze. Večer kluci 

roztopili pec na pizzu a udělali si pravou italskou Benátskou pizzu. 
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 Mikulášská besídka - Rampelníci (naši mladší roveři a rangers) zorganizovali dne 30. 11. 

Mikulášskou besídku. Připravili pro děti program plný zábavy a her. Některé družiny si pro 

ostatní připravily scénky především s vánoční tématikou. Poté konečně přišel Mikuláš s anděly 

a čerty, kvůli kterým děti přišly. Hodné děti Mikuláš pochválil, těm zlobivým domluvil, ale 

stejně všichni nakonec dostali sladkou odměnu, i ti zlobiví, kteří slíbili, že se polepší. Akce se 

nad očekávání povedla a rodiče i vedoucí si ji chválili. 

 
 

 Ježíškova vnoučata – Družina Soviček (naše světlušky) se opět zúčastnily prosincového 

předvánočního projektu Českého rozhlasu – Ježíškova vnoučata a vyrobily 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. 

 

 Tradiční vánoční přespávačka 20. – 21. 12. - Jako každý rok se sešli skauti z družin Divočáků 

a Chamelonů u vánočního stromečku. Předali si dárky, usmažili řízky, připravili bramborový 

salát. Zavzpomínali na všemožné zážitky ze skautských akcí z roku 2019 a začali plánovat akce 

na rok 2020. 

 

 

V letošním roce jsme založili 3 nové družiny: 

 Berušky - Družinka Berušek (světlušky 6 - 8 let) byla v rámci střediska založena v září roku 

2019. Jako vedoucí zde působí Vendy Pauerová a Ema Červená. Ze začátku měly v družině 

pouze 3 děvčata. V klubovně se schází vždy ve středu od tří hodin do čtvrt na pět. Program na 

schůzkách je pestrý, snaží se chodit hodně ven. Za dobu jejich činnosti se již naučily např. 

poznávat dopravní značky, pekly perníčky nebo se orientovaly podle mapy. Na jaře by se rády 

zúčastnily základního kola skautských závodů. Programová náplň schůzek Berušek není jen o 
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skautování a nových dovednostech, ale snaží se u děvčat podpořit hlavně jejich samostatnost, 

pečlivost a smysl pro pořádek. 

 

 Býci – V letošním roce zahájila schůzky nová družina. Celkem 12 dětí v předškolním věku se 

schází každou středu na pravidelných schůzkách. Vzhledem k nízkému věku se věnují 

především hraní nejrůznějších her, objevování tajů přírody a rozvíjení kamarádských vztahů 

navzájem. Družina je vedena vedoucím Pavlem Linhartem. 

 

 Rampelníci - Rampelníci jsou roverský kmen skládající se ze Lvů a Žabek. Nápad založit nový 

roverský kmen padl při přípravě na okresní kolo Svojsíkova závodu, kterého se Žabky chtěly 

zúčastnit, ale nebyly v dostatečném počtu (min. 4 osoby). Požádaly tedy Lvy, kteří také neměli 

dostatečný počet lidí, o doplnění hlídky. Pravidelnými přípravami a 3. místem na okresním kole 

Svojsíkova závodu si začali víc a víc rozumět. Na táboře padl nápad založit roverský kmen, ale 

chybělo jméno. Nadhodil se návrh na „Žalvi“, ale moc se nechytl. Nakonec se ujalo jméno 

„Rampelníci“ a roverský kmen tak mohl konečně vzniknout i oficiálně. Pod tímto názvem jako 

uskupení fungují od konce léta. Jejich programem byly doposud především návštěvy kurzů 

společenského tance, kde podporovali některé ze svých členů a podílí se na přípravě akcí pro 

mladší členy střediska a péči o naši základnu.  

 

 

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 konal závod pro starší (skauty a skautky) a okresní kolo se odehrálo ve dnech 26. – 

28. 4. dubna na tábořišti vambereckých skautů v Rybné nad Zdobnicí. Z našeho střediska závodily dvě 

chlapecké družiny, jedna dívčí a jedna koedukovaná. Chlapci obsadili 2. (Divočáci) a 5. místo (Havrani), 

dívky 7. místo (Poštolky) a koedukovaná závodní hlídka skončila na 3. místě (Lvi a Žabky). 

Družina Divočáků tak postoupila do krajského kola, které se konalo ve dnech 14. – 16. 6. v Miletíně. 

Konkurence byla veliká a disciplíny obtížné. I tak chlapci statečně bojovali a obsadili krásné 9. místo. 
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Vrcholem společné střediskové činnosti je každoroční dvoutýdenní tábor v údolí řeky Kněžné u 

Lukavice na základně v Benátkách. Letošní tábor se odehrál v termínu 30. 6. - 13. 7. a zúčastnilo se jej 

90 dětí. 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 zajišťovala třicítka 

dospělých 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). 

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 2019 – 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. 
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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:  

 Rádcovský kurz - O víkendu 2. 3. - 3. 3. se menší výprava skautů a skautek z rychnovského 

střediska zúčastnila rádcovského kurzu v Kostelci nad Orlicí. Tématem celého víkendu byl film 

Labyrint a příprava na skautské závody. Po příjezdu se účastníci přesunuli do hlavní klubovny, 

kde se hrály seznamovací hry. Poté se všichni ubytovali v chatkách, navečeřeli se a šli spát. 

Druhý den ráno je vedoucí rozdělili do skupin a celý den se hrály hry, které cílily na jejich 

spolupráci a znalosti. Akce byla zakončena tím, že všechny družiny předvedly svůj pokřik. Byl 

to pro ně příjemný víkend, na kterém se seznámili se spoustou skautů z jiných středisek.  
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 Zdravotnický kurz Českého červeného kříže – Celkem 9 dospělých členů našeho střediska 

se ve dvou víkendech mezi 1. – 6. červnem zúčastnilo kurzu ČČK a získali tak kvalifikaci 

„zdravotník zotavovacích akcí“. 

 

 Mikulášský seminář Miquik – Naši starší členové se již tradičně účastní akce „Miquik“ 

v Praze. Jedná se o sérii přednášek a seminářů, které probíhají v jednotlivých blocích 

v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Z našeho střediska se Miquiku letos 

zúčastnili 2 členi. 

 

 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 rover se zúčastnil vzdělávacího kurzu Corda. 

 

 Vůdcovský kurz URSUS – Dva naši dospělí členové si zvýšili kvalifikaci na vůdcovském 

kurzu URSUS. 

 

Hospodaření 

Rok 2019 byl pro naše středisko rokem investic. Díky velké finanční pomoci Města Rychnova nad 

Kněžnou se nám podařilo vyměnit okna v celém objektu naší skautské základny a vybudovat posezení 

s ohništěm v areálu Dubinky. Vzhledem k tomu, že jsme na tyto akce neměli dostatek prostředků, 

požádali jsme skauty, jejich rodiče a naše příznivce o finanční dary, takže jsme i díky štědrosti dárců 

mohli tuto velkou akci dokončit. 
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Dále se nám podařilo vybudovat workoutové hřiště. Tento projekt byl spolufinancován z grantového 

programu „ENERGIE PRO DĚTI“ společnosti ŠKO-ENERGO FIN. 
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V letošním roce jsme poprvé „dosáhli“ na dotaci na volnočasové aktivity z Krajského úřadu 

Královéhradeckého kraje, která nám pomohla s financováním tábora, takže jsme nemuseli cenu tábora 

zvyšovat, ale děti hradily 2.500 Kč za celý tábor.  

Běžný provoz našeho skautského areálu a náklady na výchovu a vzdělávání dětí i dospělých jsme hradili 

z prostředků Města Rychnova nad Kněžnou a z prostředků z MŠMT. V létě však došlo k havárii 

vodovodní přípojky ke klubovně, což nás bohužel stálo 25.000 Kč. 

 

Příjmy Výdaje 

Dotace MěÚ Rychnov n.kn.  183 000 Kč Investice (okna, hřiště) 257 836 Kč 

Dotace MŠMT 40 811 Kč Drobný majetek  34 638 Kč 

Dar ŠKO-ENERGO FIN 100 000 Kč Spotřeba elektrické energie 73 503 Kč 

Dotace KÚ KHK 40 000 Kč Spotřeba materiálu 108 599 Kč 

Příspěvek Ústředí Junáka 15 000 Kč Výdaje na tábor 258 000 Kč 

Dary jednotlivců 52 200 Kč Služby 69 249 Kč 

Členské příspěvky 56 945 Kč Ostatní výdaje 83 647 Kč 

Účastnické poplatky-tábor 238 000 Kč Havárie vodovodní přípojky 25 000 Kč 

Ostatní příjmy 46 854 Kč   

Příjmy celkem 772 810 Kč Výdaje celkem 910 472 Kč 

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v částce 137 662 Kč byl financován z vlastních prostředků střediska. 

 

Poděkování  

Za finanční podporu děkujeme: 

 Městu Rychnov nad Kněžnou 

 Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR 

 Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje 

 společnosti ŠKO-ENERGO FIN 

 Ústředí Junáka – českého skautu 

 všem jednotlivým dárcům 

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, 30. 1. 2020 

Zdeněk Kheil v.r., 

vedoucí střediska 

 

 

 

Mgr. Filip Neupauer v.r., 

zástupce vedoucího střediska 

 

 

 

Ing. Věra Horníčková v.r., 

hospodář střediska 


