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Slovo vedoucího 
střediska

Vážení přátelé,
drazí příznivci a náhodní čtenáři,
rok 2017 nám v klubovnách „pod Chlumem“ utekl 
velice rychle. Těžko shrnout na pár řádcích, co vše 
jsme v jeho průběhů zvládli a co se nám podařilo.
Pro představu jsme se za rok rozrostli o 9 členů 
na stávajících 219 (z toho 143 mladších členů 
a 76 dospělých). Uspořádali a zúčastnili jsme 
se více než 120 jedno- a vícedenních výprav a akcí, 
měli jsme přes 300 schůzek v klubovnách a v létě 
jsme vyrazili na 5 táborů a 2 „puťáky“.

O oddílových akcích se dozvíte dále, ovšem stojí 
za to vyzdvihnout společné akce celého střediska, 
jako zimní Zpívánky a organizaci „Svojsíkova 
závodu“ v Zábělé (víkendový závod pro více než 
150 skautů z celé Plzně). S dospělými členy jsme 
vyrazili v únoru na sněžnice na Ukrajinu či na 
podzim do Rakouska na divokou vodu.
Pro veřejnost jsme připravili dubnové Aprílové 
hrátky v  parku V Homolkách a zářijové zábavné 
odpoledne pro děti v areálu kluboven. Kromě toho 
jsme začali pravidelně pořádat kulturně zaměřené 
večery pod názvem „Doubravecký čumák“, které 
rozšiřují obzory promítáním fotek z cestování, 
ale i dokumentárních filmů.



Na jaře proběhla také brigáda na naší šumavské 
základně Paulinka i v našem doubraveckém 
areálu. Za přispění MŠMT a ÚMO 4 jsme 
zrekonstruovali další z kluboven a nyní usilujeme 
o opravu opláštění a střechy. Taktéž pracujeme 
na projektu zavedení pitné vody do areálu, což by 
nám umožnilo do budoucna značně rozšířit naše 
aktivity.
Junák – český skaut pečlivě dbá na kvalifikaci 
vedoucích, a tak se několik našich dobrovolníků 
zúčastnilo v tomto roce vzdělávacích kurzů a sami 
jsme uspořádali rádcovský kurz, který pomáhá 
budoucím rádcům kolem 15 let při jejich prvních 
krocích v přípravě programu.

To vše jsme dokázali především díky aktivním 
skautským vedoucím, kteří dobrovolně věnují 
práci s dětmi svůj volný čas, všem členům 
oddílů, rodičům, podporovatelům, sponzorům 
a fanouškům. Při cenných okamžicích v přírodě, 
na táborech a puťácích, s opravdovými přáteli 
po boku, si vždy s pocitem radosti uvědomím, 
že práce a úsilí, které do skautingu všichni 
vkládáme, má opravdu smysl.

Děkujeme vám všem!

Vedoucí střediska
Martin Marčan
alias Žabák



Co je skauting

Skauting – to jsou kamarádi, přátelé 
a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty. 
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit 
se šance žít naplno. Být aktivní a najít vlastní 
místo ve světě. Skauting je příležitost rozvíjet 
nejen sebe, ale i své okolí. Skauti a skautky 
se snaží tvořit lepší svět tím, že berou svůj 
život do vlastních rukou. Skautská výchova ctí 
především tyto hodnoty:

 hrát fér
 spolupracovat s ostatními
 být ohleduplný k okolnímu prostředí
 mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti 
dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, 
aktivit a dalších činností.

Junák – český skaut, z. s., sdružuje 46 tisíc dětí 
a mladých lidí, a je tedy největší výchovnou 
organizací v republice. Zároveň je členem 
mezinárodních skautských organizací WOSM 
a WAGGGS. 



Informace o nás

Počet oddílů: 7
Počet členů: 219
Počet členů mladších 18 let: 143
Spravujeme 4 vlastní budovy v přírodním areálu 
pod Chlumem na Doubravce. Během celého týdne 
probíhají v areálu činnosti jednotlivých oddílů 
a o víkendech se zde pořádají sportovní a kulturní 
akce pro skauty z celé Plzně.

Výroční zpráva o činnosti
Junák – český skaut,
středisko 5. květen Plzeň, z. s.
Americká 29
301 00 Plzeň
IČ: 497 77 971
www.skauti-doubravka.cz
e-mail: info@skauti-doubravka.cz
datová schránka: IDDS: ypnq4k4

Statutární zástupce
Martin Marčan – vedoucí střediska
e-mail: martin.marcan@skaut.cz
zástupce vedoucílo střediska: Martin Merta 
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Od roku 1989 prošlo skautingem
PŮL MILIONU ČECHŮ

Skauting v číslech

V Junáku pracuje
8 804 DOBROVOLNÍKŮ

Na Doubravce se skautuje
už 99 LET, v současnosti máme 
219 členů a staráme se o 7 
KLUBOVEN a 1 TÁBOŘIŠTĚ

60 522 skautek a skautů
je členy Junáka
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Tábořiště Paulina louka

Tábořiště a srub Paulina louka na Šumavě, 
které má naše středisko ve správě. Tábořiště 
dříve bývalo vazištěm vorů na Otavě a dodnes 
je to krásné místo, které své návštěvníky okouzlí. 
Na našem tábořišti panuje většinou klid, protože 
ho vyhledávají lidé se vztahem k přírodě a jediný 
dopravní prostředek, který smí na louku vjet, 
je bicykl. 

Během letošního roku jsme poskytli útočiště 
dvěma táborům skautů a nespočtu skupin jsme 
půjčili srub.

www.paulinka.cz



Střediskové akce 2017

 Skautské zpívánky,
  březen, 30 účastníků

 Aprílové hrátky, 
  duben, 100 účastníků

 Brigáda v areálu, 
  duben

 Svojsíkův závod, 
   květen

 5 letních táborů, 
  červenec

 Odpoledne pro děti, 
  září, 100 účastníků

 Rádcovský kurz,
  listopad

 Maraton psaní dopisů 
 Amnesty International, 
  prosinec

 Dvě expedice mimo Česko 
        Ukrajina na sněžnicích v únoru 
        divoká voda v Rakousku na podzim

 ...dalších více než 300 schůzek a 120   
  jedno- i vícedenních akcí oddílů.
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30. oddíl Střelka
vedoucí oddílu: Petr Klokan Holub
počet členů: 12

Činnost 30. oddílu v roce 2017 byla opět velmi 
pestrá a zajímavá. Schůzky probíhaly pravidelně 
každý týden a k tomu jsme pořádali spoustu 
akcí o sobotách a nedělích, průměrně 2 akce 
za měsíc. Měli jsme několik jednodenních výprav, 
dvě víkendové výpravy a 1 klubovní neděli 
s vláčky na klubovně. Zúčastnili jsme se též 
střediskové výpravy, brigády na Paulince a v areálu 
a zasoutěžili si na několika skautských závodech 
(Memoriál, Šiwa, Svojsíkův závod). Za zmínku 
stojí i letní tábor v Třemešném pod Přimdou, 
sice trochu kratší, ale přesto pěkný. Přišlo několik 
nadšených nováčků, přesto náš počet poklesl. 
Ale i tak byl tento rok velmi úspěšný a už se 
těšíme, co pěkného nám přinese rok následující...



¬
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31. oddíl Vlaštovka
vedoucí oddílu: Kateřina Máňička Králová 
počet členů: 35

Rok 2017 se u nás nesl ve znamení velkých 
změn – novou vedoucí oddílu se stala Kateřina 
Králová a jejími zástupkyněmi Kristýna Hoblová 
a Veronika Peckertová, která úspěšně absolvovala 
vůdcovský vzdělávací kurz. V září se navíc náš oddíl 
rozrostl o 11 nových členů čili o celou jednu novou 
družinu.
Samozřejmě jsme zažily i spoustu dobrodružství. 
Byly jsme bruslit, soutěžily na skautských 
závodech, jely jsme na vodu a na několik 
víkendových i jednodenních výprav, oslavily jsme 
výročí 100 let skautingu v Plzni. V  létě jsme 
prožily nezapomenutelných 14 dní na táboře 
v kouzelnické škole a starší skautky vyrazily 
na průzkum Brna a Moravského krasu.
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33. oddíl Šíp
vedoucí oddílu: Milan Viták 
počet členů: 64
  
Rok 2017 jsme si řádně užili na bezpočtu akcí, 
ať už výprav, či na skautském táboře, a hlavně 
na schůzkách, bez kterých bychom se neobešli.
Podnikli jsme mnoho výprav pro malé, pro velké 
i společné pro všechny skauty a skautky z našeho 
oddílu. Jako každý rok jsme se mnoho věcí přiučili, 
zasportovali si a zahráli mnoho her. Uspořádali 
jsme také každoroční cyklovýpravu a účastnili 
jsme se i Aprílových hrátek.
Korunou každého skautského roku je tábor. 
Letošní byl skutečně velice úspěšný. Tématem 
byla Škola čar a kouzel v Bradavicích, inspirovaná 
příběhy Harryho Pottera. Tábor bavil naše členy 
napříč věkovými kategoriemi.
Snad si následující rok užijeme stejně!

¬
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34. oddíl Jestřáb
vedoucí oddílu: Václav Grizzly Zich 
počet členů: 14

Rok 2017 byl pro náš roverský kmen plný změn 
a nových situací. Polovina členů se sice rozutekla 
do světa, ale vrátili se naši bývalí skauti, dnes 
již se svými ratolestmi. Najednou vznikl nápad 
zkusit rodinný skauting, a tak jsme to zkušebně 
„rozjeli“. S mrňousama jsme se vyřádili při tradiční 
Kuličkiádě na Krkavci, na úzkokolejce ve Starém 
Plzenci. Podívali jsme se do ZOO i do Techmanie. 
Pár letních dnů a nocí v tee-pee mělo úplně 
jinou atmosféru než s velkými. A na Vánoce jsme 
přilepšili lesním zvířátkům. Klasické výpravy asi 
nebudou tak časté, ale i tak se těšíme na příští rok. ¬
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38. klub oldskautů
vedoucí oddílu: Jarmila Rosnička Pumrová
počet členů: 8
 
Tento rok pro práci klubu nebyl příliš příznivý, 
protože 2 členky se musely dlouhodobě starat
o nemocné členy svých rodin. Přesto se naši 
zástupci zúčastnili na jaře tradičního Memoriálu 
PŠZ, v srpnu pak vedla sestra Vlaďka čekatelský 
kurz MOA a Rosnička tam měla na starosti 
kuchyni. Téměř všichni jsme se sešli na vánoční 
besídce, na které jsme přivítali i několik hostů. 

¬



36. oddíl Sirius
vedoucí oddílu: Radek Olie Vais 
počet členů: 45 

Rok 2017 jsme začali dnem stráveným
v tělocvičně, následovala výprava na Šumavu, 
do Tachova, splouvání Otavy a mnoho dalších. 
Například družina Pollux nás reprezentovala
v krajském kole Svojsíkova závodu. Nicméně naše 
hlavní úsilí směřovalo k letnímu táboru 
u Branišova. Letos se náš tábor nesl ve znamení 
filmového festivalu. Jediným způsobem, jak se 
dostat domů, bylo všechny filmy prožít a dokončit. 
Druhým významným milníkem bylo týdenní 
putování severem republiky a polským národním 
parkem Stolových hor. Celkem jsme během 
uplynulého roku uspořádali tábor, putování, osm 
vícedenních výprav a deset jednodenních výletů 
nebo speciálních akcí. Během roku jsme objevili 
a navštívili pět zcela nových míst (namátkou: Tetín 
u Berouna, Česká Třebová, Tachov...). 

¬



¬



39. oddíl Kalahari
vedoucí oddílu: Martin Tygr Kolář 
počet členů: 51

V tomto roce na Kalahari čekala řada proměn... 
Přijali jsme mezi sebe několik nováčků a už je 
nás celkem 50! Skauti a skautky založili dvě 
nové družiny – Termity a Medojedky, zatímco se 
všichni vedoucí seskupili do roverského kmenu 
San. Trochu se proměnila i naše klubovna Wadi, 
na jejíž rekonstrukci jsme pracovali od podzimu 
až do zimy. Největší výzvou a zážitkem se 
samozřejmě stal letní tábor, tentokrát s velkolepou 
celotáborovou hrou na téma Warcraft, kterou 
jsme prožili společně s oddílem Delfínů, tábořícím 
poblíž. Nicméně stihli jsme i mnoho dalších akcí, 
jmenujme třeba Velikonoce v Novohradských 
horách, víkend okolo Nýrska, splouvání Ohře, 
výlet s rodiči do dolů ve Stříbře, týdenní Puťák 
po Javorníkách či účast na Praze plné Strašidel 
a Svojsíkově závodu, bylo jich však mnohem více, 
celkem 28!

¬
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Dotace a sponzoři

Středisko je financováno z členských příspěvků, 
darů a dotací. Na požádání ochotně předáme 
zájemcům účetní závěrku a další informace.

Dotace v roce 2017 poskytnuté 
přímo středisku:

Rekonstrukce klubovny – III. fáze
Úřad městského obvodu Plzeň 4:  23.439 Kč
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy:  210.000 Kč

Provozní dotace
Úřad městského obvodu Plzeň 4:  6.292 Kč
Vyšší organizační jednotky Junáka dále středisku 
poskytly provozní dotaci z prostředků Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.

Studie sociálního zařízení pro klubovny 
„Pod Chlumem“
Příspěvek od Nadace Jaroslava Foglara: 10.000 Kč 



Výsledky hospodaření

náklady 
za rok 2017

částka 
v tis. Kč

výnosy za rok 
2017

částka 
v tis. Kč

materiál 279 tržby 47
cestovné 19 ost. výnosy (pře-

devším dotace)
325

opravy 
a údržba

288 přijaté příspěv-
ky (z toho 262 
na vyšší org. 
jednotky)

384

ostatní 26 dary 0
služby 97
odpisy 34 provozní dotace 29
celkem 743 celkem 787

Grafický design: 
Pavel Tkaj Tomiczek ¬



Junák – český skaut,
 středisko 5. květen Plzeň, z. s.


