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Středisko STOVKA již stabilně patří 
k početnějším střediskům 
v okrese Prahy 10. Svojí 
členskou základnu se snažíme 
udržovat a postupně zvyšovat. 
Středisko se skládá ze třech 
dětských oddílů: 148. oddílu 
Rys, 150. oddílu Stopaři 
a 110. oddílu Stodesítka. 
Činnost dětských oddílů 
je podporována klubem 
oldskautů a dospělými činovníky, 
kteří se aktivně angažují v různých 
skautských sférách. Skautské středisko 
STOVKA je součástí největší skautské 
organizace v ČR Junák - český skaut z. s.

středisko STOVKA
Praha

Pojďte se s námi na chvíli 
zastavit a podívat se, jaký 

byl náš rok 2018. Z našeho 
pohledu byl hravý, veselý 

a hlavně plný skautských zážitků. Rádi 
bychom naše zážitky předali i Vám! 

Děkujeme za Vaši přízeň a doufáme, že 
nám ji zachováte i v následujícím roce.

Kateřina Bezděková
vedoucí střediska



148. Oddíl rys
O oddíle
Letošní rok se nesl ve znamení změn. Oddíl opustili někteří 
stálí vedoucí a při oslavě třicátých narozenin oddílu předala 
Míša vedení oddílu dále. Novým oddílovým vůdcem se stal 
Čmelák. 

V roce 2018 jsme uspořádali dva povedené tábory, několik 
desítek výprav a pravidelně jsme se scházeli na schůzkách 

i během týdne. Rozrostli jsme se o dalších pár nováčků, i když 
z kapacitních důvodů v mnohem menší míře než v předchozích 

letech. Velká část Myšek na táboře přešla ke Koťatům, mezi 
holky a kluky, které znají z let minulých. I od Koťat se museli nejstarší 

přesunout dál a doplnili řady Rysů, kteří teď mají nejvyšší počet členů za posledních 
několik let.
V čele některých kategorií se nám znovu vyměnily tváře. Oddíl stál na pokraji 
rozhodnutí, zda se rozdělí na dva menší, ale nakonec zůstal jako jeden celek. 
Z vedení odešlo pár nejstarších a přenechali své místo mladším.
V září jsme na boji o střediskovou vlajku opět obhájili její 
držení a získali tak právo ji střežit další rok.
Proběhlo i několik akcí s rodiči, kterých si velmi 
vážíme, a touto cestou bychom jim chtěli 
poděkovat.

Koedukovaný oddíl pro děti od 5 do 18 let

Vedení

hlavní vedoucí 
David Sochor (Čmelák)
zástupci
Magdaléna Hřebíková (Majda)
Eliška Mašínová (Elík)
pro Myšky  
Marcela Kinclová (Hrošík)
pro Koťata
Karolína Soukupová (Veverka)
pro Rysy
Barbora Vlčková (Liška)

kontakt david@skaut.cz 
web  rys.skauting.com



Kategorie
Myšky  benjamínci   holky a kluci 5 - 7 let  6 Myšek
Koťata světlušky a vlčata  holky a kluci 7 - 11 let  18 Koťat
Rysové skautky a skauti  holky a kluci 11 - 15 let  33 Rysů
  vedoucí    holky a kluci 17+   13 vedoucích



tábor Dub
I letos Rysové vyrazili na své tábořiště u Dubu u Vlašimi, aby tam prožili tři týdny 
dobrodružství, kdy je etapová hra provázela od založení skautingu až po naši 
současnost. Mohli si tedy vyzkoušet jak se skautům žilo v dobách, kdy byl skauting 
zakázán a kdy mu naopak byli všichni nakloněni. Ve třech týdnech se Rysové zvládli 
postarat o sebe a chod tábora - uvařit, vyprat si, udržovat pořádek nejen u sebe ve 
stanu, ale i ve společném prostoru tábora. Tábořiště je to divoké, takže samotná 
doprava pitné vody na káře zabere nějaký čas. Programy na letošním táboře byly 
zaměřeny na podporu týmového ducha, a mimo to si Rysové vyrobili barefoot 
sandále, naučili se péct kynuté buchty, zkusili jednoduché chemické pokusy a hlavě si 
užili tři týdny v přírodě bez moderních technologií se svými kamarády.

tábor Horosedly

Letos Koťata a Myšky - tedy světlušky, vlčata a benjamínci - vyrazili tradičně na 
táborovou louku poblíž Horosedel u Čkyně v jižních Čechách. Tábor trval jako vždy 
tři týdny, Myšky jely jen na čtrnáct dní. Akorát tři nejstarší odvážlivci, kteří na táboře 
přešli do Koťat, na poslední týden zůstali s Koťaty a mohli si vyzkoušet, co je příští 
školní rok čeká.
Na táboře si všichni vyzkoušeli postarat se sami o sebe v podsadových stanech, 
obklopeni přírodou. Děti si samy vařily, praly, držely noční hlídku a pravidelně uklízely 
v táboře.
Letos bylo téma celotáborové etapové hry “Historie skautingu”, které spojovalo hry 
se spoustou nových informací z české i světové skautské historie. Téma mělo velký 
úspěch.
Po táboře si naše tábořiště vypůjčil jiný oddíl, tudíž jsme letos nemuseli bourat 
a mohli jsme si užít o dva dny déle táborového programu.



Myšky
Je nás sice o čtyři méně než loni, ale 
pořád umíme řádit stejně. Kromě 
zkušených Myšek k nám přibyl ještě 
jeden nováček, u kterého byste 
jeho skautskou nezkušenost jistě 
nepoznali, a došlo ke změnám i 
v našem vedení. Stala se z nás skvělá 
parta a do všech dobrodružství, která 
nám schůzky a výpravy připraví, se 
společně vrháme s odvahou a elánem.
V uplynulém roce jsme se podívali do 
vesmíru v pražské hvězdárně, viděli 
jsme nutrie v zamrzlém Nymburce, 
několikrát jsme spali pod stanem 
a také jsme se dopodrobna seznámili 
s prací hasičů. Vyzkoušeli jsme si 
mnoho zajímavých činností, jako 
vaření pro spoustu lidí, cestování se 
vším potřebným v našem batůžku 
nebo jaké to je být pirátem.

Koťata
Rok 2018 pro nás byl stejně jako 

ostatní roky dobrodružný. Sice jsme 
se na schůzkách, výpravách i táboře 
potkávali v menším počtu než loni, 

neznamenalo to ale, že bychom si ho 
užili o něco méně. 

Zpočátku roku jsme zjišťovali, 
jak vypadají trilobiti a společně 

s Myškami objevovali krásy 
Nymburka. Na jaře nás už čekalo 

první přespávání pod stany a výhra 
ve střediskovém kole Závodu vlčat 

a světlušek. Před táborem jsme 
stihli ještě porazit ostatní pražské 
chlapecké družiny ve druhém kole 

ZVaSu a poznat taje středočeského 
kraje. Tábor jsme si s Myškami užili 

perfektně. Poté už od nás odešlo 
osm nejstarších Koťat k Rysům a 

naopak se k nám přidalo pět posil od 
Myšek. Po táboře jsme se zúčastnili 
celorepublikového ZVaSu. Říjen byl 

ve znamení oslav třicátých narozenin 
našeho oddílu. Do konce roku nás 

stihla ještě uchvátit hasičská auta a 
my naopak uchvátili rodiče našimi 

představeními na tradiční akademii. 



Rysové
Do roku 2018 jsme vykročili s nadšením a ve velkém počtu. Celým rokem nás 
provázelo dobrodružství, z kraje roku jsme se zúčastnili tradičního Zimního přechodu 
Brd, v březnu jsme vyrazili poznávat krásy Kutné Hory a odhalili taje Národní přírodní 
rezervace Koda. Na jaře jsme pomohli při organizaci střediskového Závodu vlčat 
a světlušek, kde se Koťatům podařilo zvítězit. Také jsme vyrazili na oblíbenou výpravu 
na Krty, kde jsme strávili prodloužený víkend pod plachtičkami. Dokonce jsme 
měli možnost poznat Indonésana, pohovořit s ním o životě v pralese a potrénovat 
angličtinu. Před táborem jsme ještě vyrazili na puťák do Máchova kraje a s rodiči 
připravili naši louku na tábor. Ten jsme si užili naplno a v září k nám přibylo osm 
nováčků od Koťat. S nimi jsme se zúčastnili Střediskového srazu a dalšího puťáčku, 
oslavili kulaté narozeniny našeho oddílu a předvedli se rodičům na Akademii. 
Na závěr roku už jen zbývalo oslavit Vánoce ve skautském kruhu a těšit se, jaká 
dobrodružství nám přinese rok příští.  Za uplynulý rok naši rádci odvedli velký kus 
práce se svými družinami. Dva z nich už přenechali svůj post mladším a sami se 
dostali do pozice oddílových rádců, kteří radí a pomáhají svým svěřencům.



O oddíle
Naším útočištěm je klubovna v přízemí 
panelového domu v Brechtově ulici číslo 
16 na Praze 11, kde probíhají dvakrát 
týdně družinové schůzky a dle potřeby 
Rádcovská víkendovka.
Ve středu probíhají schůzky skautek 
a skautů z družiny ChilliFonů vedené 
Michaelou Mackovou - Kůstkou 
(13 let) pod dohledem vedoucí 
Kateřiny Juřičkové - Katy 
Ve čtvrtek pak mají schůzku mladší 
děti - vlčata a světlušky z družin Dračic 
a Draků. Na čtvrteční schůzky Dračic 
dohlíží vedoucí Kateřina Juřičková, která 
je zároveň vůdkyní oddílu Stodesítka 
a dívčí i chlapecká družinka má jednoho 
šestníka a dva podšestníky. Na Draky 
dohlíží vedoucí Ladislav Kšír - Zláďa, 
který je zástupcem vedoucí oddílu.
Během roku pořádáme oddílové 
víkendové výpravy, ale i družinové 
jednodenní či víkendové výpravy akce 
s přespáním v klubovně, zapojili jsme se 
do velkých komunitních akcí Restaurant 
day a Zažij město jinak.
Na Rádcovských víkendovkách  se  
rádcové a šestníci i podšestníci 
vzdělávají a plánují své vlastní 
programy na výpravy. Již tradičně jsme 
absolvovali Zdravotnický kurz pořádaný 
Přírodní školou, vymysleli a realizovali 
své vlastní programy, secvičili se svými 
družinami divadélka na Vánoční 
akademii.
V srpnu jsme absolvovali tradiční 
dvoutýdenní tábor na střediskovém 
tábořišti v Dubu.

110. Oddíl STODESÍTKA
Koedukovaný oddíl pro děti od 7 do 14 let

Vedení

Vedoucí oddílu a vedoucí pro vlčata a 
světlušky

Kateřina Juřičková - Katy
Zástupce vedoucího oddílu

Ladislav Kšír - Zláďa
Další dospělí dobrovolníci

Eliška Chudáčková - Madam 
(leden - srpen, vypomáhá u Dračic)

Jan Mitiska - Honza 
(výpravy, tábor - řidič)

Kateřina Mitisková - Káťa 
(výpravy, tábor - pomoc v kuchyni)



Celým letošním rokem nás provázelo 
dobrodružství. Z kraje roku jsme se 
zúčastnili tradičního Zimního přechodu 
Brd a v únoru jsme vyrazili dobýt Říp. 
Na jaře jsme pomohli při organizaci 
střediskového Závodu vlčat a světlušek 
a s nadšením jsme se vrhli do přípravy 
tábora. Hned v březnu jsme začali s 
balením věcí na tábor, což sloužilo také 
k zjištění co vše potřebujeme dokoupit. 
Následovalo přespání v klubovně 
s promítáním filmu a návštěvou 
bazénu. Také jsme vyrazili do Liberce, 
kde jsme navštívili iQLandii a přespali 
téměř na sjezdovce pod Ještědem. 
A byl tu čas na přípravu tábora, 
na táborovou louku jsme jeli hned 
dvakrát a podařilo se nám připravit 
vše nutné. Po prázdninách jsme se 
zúčastnili Střediskového srazu, bojovali 
o střediskovou vlajku a zase trochu více 
poznali naše kamarády ze střediska. 
V říjnu jsme vyrazili spolu 
se Stodesítkou na 
víkendovou výpravu. 
Na závěr roku 
už jen zbývalo 
vyrazit na naší 
tradiční vánoční 
výpravu, zanést 
zvířátkům do 
krmelce nějaké 
dobroty na zimu 
a oslavit Vánoce 
ve skautském 
kruhu. 

150. Oddíl STOpaři
Koedukovaný oddíl pro děti od 7 do 14 let

Vedení
hlavní vedoucí 

 Jana Břečková (Janička)

zástupci

        Štěpán Řehák (Ždib)
        Tereza Bejblíková

        Kryštof Blahota
        Ester Králová

kontakt
jbreckova7@gmail.com

web
 www.stoparipraha.cz  



tábor Rakovice
I letos Stopaři vyrazili na své 
tábořiště u Rakovic, aby tam 
prožili tři týdny dobrodružství, 
kdy je celý tábor provázel duch 
divokého západu. Dokázali 
jsme, že se dá žít v lese bez 
elektřiny, uvařit si, vyprat 
si a postarat se sami o 
sebe i o kamarády. A tak 
jsme se učili nové věci, 
užili si spoustu zábavy a 
dobrodružství obklopeni 
kamarády a přírodou.



statistiky 
a hospodaření

Členská základna v jednotlivých letechPočty v jednotlivých oddílech

110. Stodesítka    33

148. Rys     74

150. Stopaři    28

113. OS     7

Celkem (včetně dospělých)  142

Příjmy 
Prodej výrobků a služeb   33 640,00
Dary    3 940,00
Členské příspěvky    89 186,00
Dotace MŠMT    47 950,00
Granty MHMP    198 000,00
Účastnické poplatky na akce   446 193,00
Ostatní příjmy    4 259,06
Celkem příjmy    823 168,06

Výdaje
Materiál    187 955,39
Energie    19 019,00
Stravné    216 042,00
Vybavení    73 218,00
Nájemné, ubytování   137 645,00
Cestovné, jízdné    79 062,00
Ostatní služby    46 965,00
Ostatní výdaje    10 413,37
Celkem výdaje    770 319,76

Junák – český skaut, 
středisko STOVKA Praha, z. s.

Přípotoční 869/19
Praha 10 – Vršovice
10100
IČO:
18629750

Děkujeme všem sponzorům a podporovatelům


