
VÝROČNÍ 
 ZPRÁVA 2017  

středisko STOVKA Praha

Kačka Hřebíková 

vedoucí střediska

Pojďte se s námi na chvíli ohlédnout

za rokem 2017. Byl to čas plný

skautování, nezapomenutelných

zážitků a významných událostí.

Můžeme si hrdě přiznat, že to byl

vydařený rok. Opět máme na co

navazovat. Děkujeme Vám za přízeň!

100. středisko STOVKA patří pod největší skautskou organizaci v Čechách s názvem

Junák- český skaut. Naše středisko má domovskou základnu na Praze 10.  Junák je

členem největších  mezinárodních skautských organizací WAGGGS a WOSM. 

Středisko STOVKA patří na Praze 10 ke střediskům se stálou členskou základnou.

Za poslední rok jsme ji navýšili o oddíl 110, který k nám přešel ze střediska též
působícího na Praze 10.  

Středisko je tedy tvořeno třemi dětskými oddíly: Rysové, Stopaři a oddíl 110. Také na

středisku působí klub dospělých skautů. Členové střediska jsou aktivní v mnoha

skautských sférách. Fungují jako členové obvodníchrad nebo instruktoři
vzdělávacích kurzů. 

Kdo jsme?



110. oddíl 
STODESÍTKA 

Ve skautském středisku STOVKA jsme zatím

benjamínky, ale ve skautském světě už se

pohybujeme déle. Do STOVKY jsme přišli v

lednu 2017 ze střediska Šípů.  

Našim útočištěm je klubovna v přízemí

panelového domu v Brechtově ulici číslo 16

na Praze 11, kde probíhají dvakrát týdně
družinové schůzky a od září cca jednou

měsíčně Rádcovská víkendovka. 

Během roku pořádáme oddílové víkendové výpravy, ale i družinové jednodenní či víkendové 

výpravy a také netradiční akce. V roce 2017 to byl například Chlapinec - akce pro všechny kluky z 

oddílu s přespáním v klubovně, Úniková hra naruby a také víkendový Babinec, který jsme 

uspořádaly u příležitosti Dne sesterství 

a pozvaly na něj světlušky a skautky z oddílu Jednaosmdesátka ze střediska Pasát. Rovněž jsme 

se zapojili do akce Ukliďme Česko. 

Na Rádcovských víkendovkách  se  rádcové a šestníci i podšestníci vzdělávají a plánují své vlastní 

programy na výpravy. Absolvovali např. Zdravotnický kurz pořádaný Přírodní školou, vymysleli a 

realizovali své vlastní programy na listopadovou výpravu, secvičili se svými družinami divadélka 

na Vánoční výpravu apod. 

V srpnu jsme absolvovali tradiční patnáctidenní tábor v Jižních Čechách, již třetím rokem na 

tábořišti oddílu Jednaosmdesátka, kterého se zúčastnilo 28 dětí z obou oddílů. 

Ve středu probíhají schůzky skautek a skautů
z družin Chilli papriček s rádkyní Michaelou

Mackovou - Kůstkou a Ufonů s rádcem Filipem

Černým - Marfušou pod dohledem vedoucí

Petry Mahlové - Kleo.  

 

Ve čtvrtek pak mají schůzku mladší děti -

vlčata a světlušky z družiny Draků, která se už
natolik rozrostla, že od září funguje prakticky

jako dvě družiny Draci a Dračice. Na čtvrteční

schůzky dohlíží vedoucí Kateřina Juřičková,

která je zároveň vůdkyní oddílu Stodesítka a

dívčí i chlapecká družinka má jednoho

šestníka a dva podšestníky. 

O oddíle

Družiny

VEDENÍ 

Vedoucí oddílu  Kateřina Juřičková - Katy 

Zástupce vedoucí oddílu: Petra Mahlová - Kleo 

Vedoucí v zácviku (od září): 

Ladislav Kšír - Zláďa 

Eliška Chudáčková - Madam  

Kontakt: jukaty@seznam.cz 

Web: www.stodesitka.skauting.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/StodesitkaPraha/



150. oddíl  STOPAŘI 

vedoucí: 

Jana Břečková 

zástupci vedoucího: 

Štěpán Řehák (Ždib) 

Julie Vaňková (Julča) 

Kryštof Blahota (Kryš) 

Tereza Bejblíková (Terka) 

 

 

kontakt: jbreckova7@gmail.com 

web: stoparipraha.cz 

Jsme oddíl kluků a holek od 7 do 15 let. 

V posledním roce proběhlo v našem oddíle mnoho změn. Za nejzásadnější považujeme předání vedení 

oddílu novým vedoucím a s ním nabírání nových zkušeností a praktikování znalostí ze skautských 

vzdělávacích akcí. Po pomalém rozjezdu se nám jistě zpevňuje a utužuje tým vedoucích, jež nosí 

v kapse ambice učit se neznámé, zlepšovat a nebát se rozjezdu nových projektů. Přes plánování celoroční 

činnosti, která obsahuje červenou nit v podobě kouzelnického světa, se také zaměřujeme na individuální 

družinové edukativní programy, programy na míru pro jednotlivce a v neposlední řadě program pro 

čerstvé rovery a rangers. Na letošním táboře jsme se zaměřili na přírodní moudrost a indiánskou kulturu, 

tudíž jsme zkoušeli formu tábora bez etapové hry, která by překážela. 

Od září jsme nabrali nové členy jak do družiny Bobrů, tak do Jitřenek. Mladé skauty a skautky se snažíme 

vzdělávat v rádcování a jako oddíl zamýšlíme se společensky angažovat 

v  akcích jako je Skautský dobrý skutek nebo Betlémské světlo. 

Dále zkoušíme udržovat aktivní propagaci oddílu skrz moderní sociální sítě a nezapomínáme ani na 

trvalou formu náboru. A v neposlední řadě také pevně a zodpovědně doufáme, že tvoříme prostor pro 

neustálý osobní rozvoj a rozumné, empatické společenství pro celý život. VEDENÍ ODDÍLU

KONTAKTY



148. oddíl Rys 

Jak je u nás již dobrou tradicí, vše zůstává 

stejné, ač se to trochu mění. Za poslední rok 

jsme měli dva povedené tábory, nespočet 

výprav a schůzek. Rozrostli jsme se o další 

nováčky, z nichž některé si ještě pamatujeme v 

kočárku. Teď už ale pěkně ťapou s batůžky na 

zádech do kopců a lesů a užívají si program, 

na který se těšili od doby, kdy ho jejich 

nejstarší sourozenci před lety zažívali poprvé. 

Několik Myšek na táboře přešlo ke Koťatům, 

mezi holky a kluky, které znají z let minulých. 

Jedny z prvních Myšek už vyrostly natolik, že 

po prázdninách přešly k Rysům. 

V čele některých kategorií se nám vyměnily 

tváře, někdo dorostl do vedení. Spousta Rysů 

se vydala do velkého skautského světa naučit 

se něco i mimo oddíl, a přinést si to s sebou 

zpět k nám. 

V září jsme na boji o střediskovou vlajku opět 

obhájili její držení, i když jsme o ni svedli boj 

ne s jedním, ale hned se dvěma dalšími oddíly. 

Rozhodli jsme se přiblížit rodičům a přátelům 

oddílu skautské možnosti pro veřejnost, takže 

jsme trochu změnili koncept akademie, a sešli 

se ve Skautském institutu na Staroměstském 

náměstí. 

Myšky Koťata Rysové

Kategorie

benjamínci 

holky a kluci 

 4 - 7 let 

 10 Myšek

světlušky a vlčata 

holky a kluci 

7 - 11 let 

22 Koťat

skautky a skauti 

holky a kluci 

11 - 15 let 

25 Rysů

vedoucí 
Michaela Sochorová (Miška) 

zástupci vedoucího 
Martin Mašín (Zlatý Vlas) 

pro Myšky Barbora Kočovská (Barbucha) 
pro Koťata Karolína Soukupová (Veverka) 

pro Rysy Magdaléna Hřebíková (Majda) 

VEDENÍ ODDÍLUKONTAKTY

misas.sochorova@seznam.cz 
web www.kotata.com 



Myšky 

Sice z názvu Myšky vypovídá, že jsme ještě 

mrňata, ale kuráže máme víc než za dva. 

Během letošního roku jsme mezi sebe 

přibrali několik nováčků, kteří se ale mezi 

námi rychle zabydleli a je z nás prima 

parta. Je mezi námi 8 statečných kluků a 

náš tým doplňují 2 šikovné holky.  

Společně překonáváme všechny náročné překážky v 

terénu, užíváme si legraci a učíme se spoustu 

zajímavých a užitečných věcí. Na každé výpravě i 

schůzce překonáváme své hranice a společně se 

posouváme dál. Letos jsme si vyzkoušeli kromě vaření, 

nočních hlídek na táboře a nošení velkého batůžku na 

výpravách i například to, jak se třídí odpad, jak si 

vyrobit různá zvířátka z papíru apod., ale taky jak se 

skáče přes švihadlo a jak si zavázat tkaničky. V našem 

repertoáru dokonce přibylo několik nových písniček, 

které si rádi zazpíváme při jakékoliv příležitosti s 

hudebním doprovodem i bez.     

Občas se dělíme na dvě skupinky, 

Čumáčky a Ocásky, ale většinou 

řádíme hezky pospolu.

O nás

Družiny

VEDENÍ 

Barbucha - Barbora Kočovská 

Smajl - Jan Bašta 

Miška - Michaela Sochorová 

Křeček - Eliška Soukupová 



Koťata 

Je nás 22, nebojíme se žádného 

dobrodružství a jsme Koťata. Každý 

týden se sejdeme společně s pěti 

vedoucími na schůzce, kde si hrajeme, 

učíme se, vyrábíme a užíváme 

zábavu.  

 Aspoň jednou do měsíce 

jezdíme na výpravy, táboříme, vaříme si a poznáváme 

přírodu. Občas si také užijeme nějaké výstavy, divadelní 

představení a nebo se třeba rozhodneme vyrobit dárky do 

domova důchodců. 

Všechny naše dovednosti potom zužitkujeme na 

třítýdenním táboře, kam jezdíme společně s Myškami. 

 

Modráci, Žluťáci, Červi a Zelňačky 

To jsou naše dvě klučičí a dvě holčičí družinky, 

kterým vždy velí nejschopnější 

Kotě -  šestník. Šestníci a podšestníci tvoří 

Koťěcí radu, ta se nepravidelně aspoň dvakrát 

do roka sejde, dozví se jak lépe pracovat se 

svou šestkou a 

užije si netradiční zážitky. 

O nás

Družiny

VEDENÍ 

Veverka - Karolína Soukupová 

Elík - Eliška Mašínová 

Čmelák - David Sochor 

Kuba - Jakub Švandlík 

Zlatý Vlas - Martin Mašín



Rysové 

Naše čtyři družiny se tento 

rok rozrostly až do počtu 7 

členů a díky tomu se i náš 

celkový počet zastavil na čísle 

23 a to už je pěkné číslo a dále 

neplánujeme ho zvětšovat. 

Jako skupina nejstarších dětí v oddíle Rys jsme se snažili dobře 

reprezentovat náš oddíl. Zúčastnili jsme se například obvodního kola 

Svojsíkova závodu, kde jsme se umístili na velmi dobré pozici, i když to na 

postup bohužel nestačilo. Také 

jsme se zúčastnili dřevárny “Válka o Cintru”, kde jsme se valně přičinili o 

vítězství Nilfgaardu. Vedoucí se snažili více zapojit rádce do příprav schůzek 

a výuky mladších členů jejich družiny. Začali jsme více využívat tzv. 

kompetence,  které nám a  rádcům v mnohém ulehčily přípravy na schůzky 

a staly se nedílnou součástí našeho skautského života. 

O nás

Družiny

VEDENÍ 

Majda - Magdaléna Hřebíková 

Matouš - Matouš Rukavička 

Liška - Barbora Vlčková 

Kačka - Kateřina Hřebíková 

Bodlák - Jitka Minaříková 

Albertka - Pavla Zimová

Máme čtyři šikovné družiny 

vedené schopnými rádci: 

Sýkorky 

Veverky 

Svišti 

Káňata



Klub OS

Klub oldskautů funguje u našeho střediska spíše formálně. Jeho členové se 

podílí na práci v organizaci ve vyšších složkách Junáka jako je Rozhodčí a smírčí 

rada, v revizních komisích atd. Jsou také lektory vzdělávacích kurzů pro 

činovníky. Nemalou měrou  se podílí na fungování střediska, za což jsme jim 

velmi vděční.  Oldskauty můžete také potkat na některých táborech, kde se 

snaží předávat své zkušenosti mladším ročníkům.  



DOBŘÍ HOSPODÁŘI

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním. 

Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními

předpisy. 
Marie Řeháková 

předseda revizní komise střediska

PŘÍJMY STŘEDISKA
Prodej služeb 

Dary 

Členské příspěvky 

Dotace MŠMT 

Granty MHMP 

Účastnické poplatky na akce 

Ostatní příjmy 

CELKEM 

VÝDAJE STŘEDISKA
Materiál 

Energie 

Stravné 

Vybavení 

Nájemné, ubytování 

Cestovné, jízdné 

Ostatní služby 

Ostatní výdaje 

CELKEM 

3 314,00 Kč 

13 113,00 Kč 

75 572,00 Kč 

48 847,00 Kč 

232 480,00 Kč 

458 759,00 Kč 

70,19 Kč 

832 155,19 Kč 

215 231,60 Kč 

13 567,00 Kč 

211 231,00 Kč 

57 485,00 Kč 

123 646,00 Kč 

101 140,10 Kč 

58 913,00 Kč 

10 788,29 Kč 

792 001,99 Kč 

150

100

STATISTIKY  

A HOSPODAŘENÍ  

148. Rys 

150. Stopaři  
110. Stodesítka 

113. OS  

Celkem  
(včetně dospělých)  

POČET ČLENŮ 
STŘEDISKA

POČTY V JEDNOTLIVÝCH 
ODDÍLECH

Prosinec  

2016

Prosinec  

2017

131131
75 
26 
24 

6 
 

131

ČLENSKÁ ZÁKLADNA V JEDNOTLIVÝCH LETECH



DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM

VÝROČNÍ 

 ZPRÁVA 2017 
Junák - český skaut, středisko STOVKA Praha, z. s.

KONTAKT 

Přípotoční 869/19 

Praha 10 - Vršovice 

10100 

Česká republika 

IČO: 

18629750 

www.stovka.skauting.cz

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Kateřina Hřebíková 
 ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: Martin Mašín 

TAJEMNÍK: David Sochor 
ZPRAVODAJ PRO HOSPODAŘENÍ: Anna Holubová 


