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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:

Co je skauting

• 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 60 000 
skautů a skautek, z toho 13 000 dobrovolníků, 
a je tedy největší výchovnou organizací v republice. 
Zároveň je členem mezinárodních skautských 
organizací WOSM a WAGGGS. 



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

Statutární zástupce:
 👤 Martin Marčan – vedoucí střediska
 ✉ martin.marcan@skaut.cz
 👤 Martin Merta – zástupce vedoucího střediska 

Informace o nás



Slovo vedoucího 
střediska
Bla - bla - blahořečme rok 2018 :). Myslím, že se nám 
povedl a rozhodně nepatří mezi „udržovací roky“.

Jsem rád, že máme na středisku skvělý tým vedoucích 
oddílů, aktivních dospělých, roverů, rangers 
a nadšených rádců (již ve věku 13 let) a díky nim 
i funkční družiny a oddíly plné živých dětí.

Je až k neuvěření, že to všichni dělají bez nároku 
na odměnu, pro dobrý pocit a pro radost. Tu mám 
i z roku 2018, a vždy když přemýšlím, jak jim všem 
poděkovat, tyhle řádky jsou to nejmenší. Třeba 
si je někdy přečtou a udělají jim lépe na duši.

Shrnout celý rok do pár řádek je náročné, ale několik 
úspěchů je dobré připomenout. Z nejviditelnějších 
– povedlo se nám za přispění MŠMT, Nadace ČEZ 
a ÚMO 4 zrenovovat opláštění kluboven a získat 
zásadní dotaci od ÚMO 4 na zbývající opravu střechy 
(5. fázi rekonstrukce). Uspořádali jsme Aprílové hrátky 
v parku V Homolkách, roznášeli jsme Betlémské 



světlo, v září uspořádali den otevřených kluboven,  
podnikli 82 výprav, 387 schůzek v klubovnách, 
zorganizovali pěveckou soutěž Zpívánky, střediskovou 
výpravu a mnoho dalšího. Kromě toho jsme začali 
pravidelně pořádat veřejná kulturní setkání 
Doubravecký čumák – promítání dokumentů, 
fotky a vyprávění o našich cestách, diskusní setkání 
se zajímavými osobnostmi. Tým našich mladších 
členů se rozhodl začít vydávat střediskový časopis 
a v prosinci vyšlo první číslo, takže jim držíme palce, 
aby jim nadšení vydrželo!

Nemenší radost máme z toho, že se stále rozrůstáme 
(ostatně jako celá naše organizace), a některé oddíly 
jsou již dokonce plné a nepřijímají nové členy, 
aby si udržely standard a neztrácely na kvalitě 
programu.

Tato situace nás staví před nové otázky: Jak zajistit 
kvalitní dobrovolníky? Jak dále vylepšovat zázemí 
pro oddílovou činnost? Jak vybudovat odpovídající 
sociální zařízení v areálu kluboven? Jak vybírat nové 
členy?

Rozhodně se máme na co těšit v roce 2019, 
kdy na jaře oslavíme 100 let skautingu na Doubravce 
a na podzim proběhne řádný střediskový sněm 
(po třech letech).

Děkuji všem příznivcům střediska, daří se nám 
díky vám!

Martin Marčan | Žabák



Na Doubravce se skautuje 99 let
 7 oddílů
👥 219 členů střediska
👥 76 dospělých dobrovolníků
👥 143 členů mladších 18 let
📅 192  akcí, z toho 82 výprav pro děti
📅 387  schůzek v klubovnách
📅 5  letních táborů
⌂ 7  kluboven

skauting 
v číslech

Skauting v České republice
👥 64 383 členů
⌂ 2 172 oddílů
⌂ 1 042 dětských táborů
👥 13 396 dobrovolníků

Skauting celosvětově
👥 50 milionů členů
🌎 216 zemí
📅 1907 rok založení



Vývoj počtu členů střediska:



Střediskové akce

Doubravecký čumák – každý měsíc promítání, travellingy, diskuse

10. 2. Skautské zpívánky – 
pěvecká soutěž celého střediska

2.–25. 3. Zimní táboření 
pro nejotrlejší zálesáky

2.–4. 3. Středisková výprava 
(End of the World Party)

28. 4. Aprílové hrátky 
pro veřejnost v parku 
V Homolkách



7. 9. Odpoledne otevřených 
kluboven pro veřejnost

12. 5. Memoriál Pavlíka, Šindeláře a Záleského – skautský závod 
připomínající osudy tří válečných letců RAF, kteří pocházeli 
z našeho střediska

2.–3. 6. Brigáda na tábořišti 
Paulina louka – náš malebný 
kus šumavského ráje vyžaduje 
pravidelnou údržbu



Tábořiště a srub Paulina louka na Šumavě, které 
má naše středisko ve správě. Tábořiště dříve bývalo 
vazištěm vorů na Otavě mezi Rejštejnem a Čeňkovou 
pilou, 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. 

Součástí provozu našeho tábořiště je péče 
o tento unikátní kus národního parku ohrožený 
zapomenutím. Každoročně sečeme louku, aby 
nezanikala. Během let se nám dokonce povedlo 
z původně lučních částí vytlačit kopřivy a jiné 
invazivní druhy, a postupně se tak obnovuje původní 
kouzlo tohoto tichého zákoutí.

Tábořiště 
Paulina 
louka





Činnost 30. oddílu Střelka v roce 2018 byla opět 
velmi pestrá a zajímavá. Čtvrteční 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 (nejzajímavější asi Chrustenická šachta), 
dvě víkendové výpravy a klubovní neděle s vláčky 
či deskovými hrami na klubovně. Zúčastnili jsme 
se též střediskové výpravy v Žihli, brigády na Paulince 
a v areálu a zasoutěžili si na několika skautských 
závodech (Memoriál, Šiwa, Uzlovák). Při podzimním 
náboru přišlo několik nadšených nováčků a počet 
členů v oddílu mírně stoupl. A tak byl i tento rok velmi 
úspěšný a už se těšíme, co pěkného nám přinese 
rok následující...

Střelka
30. ODDÍL
Vedoucí: Petr Holub, počet členů: 12





Máme za sebou skvělý a velice úspěšný rok 2018. 
Krom toho, že jsme měly nespočet družinových 
schůzek, proběhlo i dost jednodenních výprav. 
Zúčastnily jsme se také několika závodů, 
kdy za zmínku stojí rozhodně Závod vlčat a světlušek, 
kde jedna z našich skupin postoupila do krajského 
kola. Také Memoriál PŠZ byl pro nás vítězný – opět 
nás skvěle reprezentovala skupina světlušek, která 
vyhrála první místo ve své kategorii. Dále proběhlo 
několik vícedenních akcí, pár brigád a jako zlatý hřeb 
samozřejmě tábor. Díky propracovanému programu 
a etapové hře v duchu The Amazing Race děti 
po 14 dnech odjížděly domů spokojené a nadšené. 
Zbytek prázdnin jsme věnovaly hlavně společné 
práci. Povedlo se nám totiž získat grant na úpravy 
v klubovně, a tak se většina našich členů zapojila 
do úklidu, vyklízení, malování, tapetování, pokládání 
linolea a zpětného nastěhování věcí a nábytku 
do klubovny. V září jsme nový skautský rok začaly 
s pěknou klubovnou, a to jak zvenčí, tak zevnitř. 
Rok jsme uzavřely nádhernou Vánoční besídkou, 
kde bylo oceněno několik vedoucích za práci pro oddíl.

Vlaštovka
31. ODDÍL
Vedoucí: Kateřina Králová, počet členů: 35





V oddíle se každý týden schází parta nadšených 
vedoucích, aby během dvou hodin zkusili předat 
něco ze svých zkušeností malým vlčatům, světluškám, 
skautům i skautkám. Kromě  toho jsme podnikli 
spousty výprav. Ať už po stopách historie, skautingu, 
za cílem lépe se  poznat... Anebo prostě jenom 
pro zábavu. Naši nejmladší poznávali například 
krásy Starého Plzence, větší pak prohloubili svůj 
špionský um. Roveři si zajeli užít víkend na svou 
doposud nejvydařenější výpravu, kde si dokázali 
sílu svého přátelství. Třešničkou na dortu byl tábor. 
Ten se odehrával ve světě pirátských šavlí a pistolí, 
kde domácím mazlíčkem byli žraloci. Došlo 
ale i k důležitým změnám. Vyměnila se nám hlava 
celého oddílu. Po „kariéře“ úspěšného, dnes 
již bývalého vůdce, máme dalšího, neméně 
úspěšného. Skupinka Hrochů se přejmenovala 
na skupinu Vyder. Zkrátka česká zvířátka se hodila 
lépe. A naši nejmladší, Ježci, se zase rozdělili 
na Lasičky a Sovičky.

Dohromady tvoříme náš krásný oddíl, druhou rodinu. 
Oddílu přejeme jenom další takhle úspěšné roky.

Šíp
33. oddíl
Vedoucí: Nikola Perlovská, počet členů: 61





Po loňském rozjezdu jsme již naše letošní rodinné 
skautování mohli více realizovat. Sice časté marodění 
dětí občas narušilo plány, ale i tak si toho užijeme 
až dost. Nejvíce na čtvrtečních družinovkách, 
kdy se kromě tvořivých her věnujeme i rukodělným 
aktivitám s přírodními materiály. Za pomoci 
dospělých se vyřezávaly dýně, zatloukaly hřebíky, 
vyráběla krmítka pro naše ptačí kamarády. 

Přidali se k nám další členové, a tak nás bylo více 
při celodenních akcích na vláčkách v Plzenci, 
cvrnkání kuliček na Krkavci, vyřádili jsme se v pražské 
zoo i v Techmánii. Velká byla i výprava za Popelkou 
na Švihov. 

Dospělí vyrazili na několik víkendových treků do 
rakouských Alp a na týdenní putování za polárním 
kruhem v Laponsku. Rok 2018 jsme zakončili 
při velkém vánočním radování v klubovně a okolí.

34. oddíl

Jestřáb
rodinný skauting
Vedoucí: Václav Zich, počet členů: 10





Nový rok jsme zahájili zimním tábořením v tee-
pee, následovaným dobrodružným pátráním po 
zříceném letadle na Friši. V březnu jsme se zúčastnili 
střediskové výpravy. V dubnu převzal oddíl nový 
vůdce a uspořádali jsme první ročník CoVu (vandr 
pro družinu Hydra), při kterém jsme spali na hradní 
věži. V květnu jsme se zúčastnili tradiční každoroční 
brigády na Paulince, kde jsme byli odměněni lezením 
po skále. Dál jsme se také vydali na cyklovýlet s rodiči 
a v červnu jsme vyjeli na Berounku.

Vyvrcholením skautského roku je tábor. Letošní 
se nesl v duchu pravěku, luštili jsme záhady zmizelých 
členů kmene, pekli pravěké placky nebo bojovali 
s příšerou. Čas nám zbyl i na seberozvojové aktivity, 
dobrodružné výpravy a názornou ukázku první 
pomoci. V srpnu nám družina Pollux odcestovala 
na vandr MoČ až na Slovensko. Na podzim jsme 
se vydali na Kokořínsko a v listopadu jel Pollux na 
Paulinku s tématem zaměřeným na migraci a ostatní 
družiny do Prahy na trampolíny. Poslední akcí roku 
byla Vánoční schůzka.

36. oddíl 

Sirius
Vedoucí: Marketa Vladařová, počet členů: 45





38. oddíl

Šedý Orel
klub dospělých

V dubnu jsme v průběhu Memoriálu PŠZ oslavili 
85. narozeniny nejstarší sestry našeho klubu 
i střediska Elišky Sládkové. Popřát jí přišli i ti nejmenší. 
V srpnu se Rosnička opět starala o spokojená bříška 
frekventantů rádcovského kurzu MOA na základně 
Bílý orel. V září jsme se zúčastnili slavnostního 
otevření meditační zahrady v Dobřanech. V listopadu 
jsme se sešli na pozvání našich mladších bratrů 
a sester  při „povídání o středisku“. Studnicí 
informací byl bratr Bon-Bon (emeritní vedoucí 
našeho střediska). A tak jsme se leccos dozvěděli i my 
starší. Celoročně opět pečlivě vedla střediskovou 
kroniku sestra Šerpa. Vánoční schůzky se k naší 
radosti zúčastnilo i hodně hostů, kteří si s námi rádi 
zavzpomínali na svoje skautování. 

Vedoucí: Jarmila Pumrová, počet členů: 8





kalahari
39. oddíl

Během roku 2018 oddíl Kalahari dosáhl vysněného 
počtu 50 členů a omezil přijímání nováčků. Letošní 
tábor „Čápi“ jsme prožili v Brdech a byl plný novinek 
– třeba putování na koloběžkách, volný den bez 
organizovaného programu a hlavně jsme se poprvé 
obešli bez celotáborové hry a moc si to užili. Pumeta 
se stala novou zástupkyní vůdce. Vznikly nové družiny 
skautů – Oryxové a Mangusty. Roverský kmen našeho 
vedení „SAN“ dosáhl s novými přírustky 20 členů, 
kteří se společně zůčastnili všemožných roverských 
akcí, jako například setkání KORBO, Mikulášského 
semináře či několika plesů. Velkou sešlostí a báječným 
dortem jsme oslavili 10. narozeniny oddílu. 
Náš zakládající vůdce vyrazil na kole směrem k poušti 
Kalahari. Po mnoha letech strávili skauti jeden víkend 
na kolech. Puťákem v Bílých Karpatech jsme navázali 
na ten předchozí a zas se přiblížili cíli obejít postupně 
republiku dokola. 

Vedoucí: Martin Kolář, počet členů: 50





Dotace 
a sponzoři
Příprava kvalitního programu vyžaduje potřebné 
zázemí a my děkujeme všem našim dárcům 
a sponzorům za podporu.

Děkujeme za finanční i hmotnou 
podporu fungování střediska. 

Děkujeme za peníze na střechu, 
opláštění a provoz.

Děkujeme za posouzení 
inženýrsko-geologických poměrů.

Děkujeme za významný příspěvek 
na rekonstrukci opláštění. 



Výsledky 
hospodaření
náklady
za rok 2018

částka v tis. Kč výnosy za rok 
2018

částka v tis. Kč

materiál 467 provozní 
dotace 37

cestovné 32 přijaté 
příspěvky

393 (z toho 
261 na vyšší 
org. jednotky)

opravy 
a údržba 293 dary 61

ostatní služby 103 tržby 62

osobní 
náklady 2 ostatní výnosy 462

odpisy 34

ostatní 
náklady 15

celkem 946 celkem 1013
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