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Vážení rodiče a přátelé našeho střediska,

rok 2017 byl pro skauting v Teplicích dobrý. O akcích, členech i fi-
nancích si přečtete v této výroční zprávě; já chci upozornit na čtyři 
nejvýraznější změny.

→ Letos poprvé uspořádaly čtyři naše oddíly – skauti, skautky, 
vlčata i  světlušky – samostatné oddílové tábory, i s  čekatelským 
kurzem Hefaistos se tedy v létě konalo pět táborů. Pro Horaly to 
byla premiéra, navíc spojená s týdenním putováním. 

→ Oddíl předškoláků Žížaly se zdvojnásobil: Přibyla druhá druži-
na a také vedení z řad rodičů. 

→ Skauti měli radost z poprvé dosaženého 4. místa v celostátním 
kole Svojsíkova závodu. Už dávno nejde výhradně o mapu, buzolu 
a kotlíkový guláš; družina Mamutů si poradila s úkoly zaměřenými 
na týmovou spolupráci, krizové situace nebo vyhledávání infor-
mací. 

→V létě jsme znovu promysleli možné cesty k nové klubovně. Ev-
ropské dotace padly, my ale na kraji Trnovan zůstaneme. Sami 
jsme pozemek uklidili a na konci roku s pomocí demoliční firmy 
zahájili bourání.

Kromě toho pokračují zdánlivě samozřejmé věci: Sedm oddílů se 
pravidelně schází, jednou měsíčně (už třetí sezónu!) připravujeme 
tzv. “helpdesky” pro rádce, konají se výpravy a výlety.
Děkujeme Vám za přízeň, podporu a důvěru v roce 2017!

Jakub Mráček, vedoucí střediska 



výběr z akcí
ZVaSSkautský plesPolární Žirafa

Několik členek našeho střediska se zúčast-
nilo Žirafy, krajského zážitkového kurzu 
pro mladé vedoucí družin, konaného 
v Roudnici nad Labem. Součástí pro-
gramu byla například přednáška polární-
ka o přežití v extrémních podmínkách  
nebo noční výlet na Říp. 

První skautský ples v historii našeho stře-
diska se zdařil. Konal se v trnovanské 
sokolovně, hrála kapela Voice a účastnilo 
se kolem 150 lidí. 

Závod vlčat a světlušek je soutěž mezi 
všemi družinami v republice, které mezi 
sebou soupeří ve schopnostech jako je 
spolupráce, zdravověda, zručnost nebo 
logické myšlení. Okresní kolo letos bylo 
pořádané námi v okolí Proboštova, z něj 
se několik našich družin probojovalo do 
kola krajského a vlčácká družinka Káňa-
ta dokonce získala druhé místo v kole ce-
lostátním! 



Intercamp v BelgiiRK PrometheusSeKáČ

Naše středisko se podílelo na organizaci 
takzvaného Sekáče, neboli setkání kra-
jských činovníků. Víkend plný seznam-
ování se, vzájemné inspirace a zajímavých 
přednášek a aktivit pro všechny vedoucí 
z Ústeckého kraje proběhl na chatě 
v Jiřetíně pod Jedlovou. 

Každý druhý rok organizujeme kurz pro 
mladé vedoucí družin z celého kraje i ze 
vzdálenějších míst republiky. Dva víken-
dy nabité předáváním zkušeností měly 
za cíl, aby byli rádci připravení na vedení 
skautských družin, věděli, jak připravit 
program tak, aby byl pro děti atraktivní, 
znali zíkladní bezpečnostní pravidla či 
zásady první pomoci. A kromě toho v 
průběhu kurzu rádci také získali mnoho 
nových přátel z blízka i z dálky. 

Již počtvrté v řadě jsme se spolu s kra-
jským kontigentem vydali na mezinárod-
ní setkání skautů Intercamp do belgického 
Saint Truidenu. V rámci programu jsme 
se podívali do Bruselu, zábavního parku 
Fantasialand, popovídali jsme si se skau-
ty různých národností, ochutnali mez-
inárodní kuchyni na food festivalu, zjisti-
li nové informace o udržitelném rozvoji či 
zpívali na koncertech. 

¬

výběr z akcí



výběr z akcí 
Strom svobodyKřížem krážemLetní kino

Na konci srpna jsme na novém pozemku 
v ulici Palackého uspořádali letní kino. 
Promítali jsme dva volně dostupné filmy 
z festivalu Jeden svět, jeden s tématikou 
ekologických problémů při výrobě elek-
troniky a druhý o aktivně prožívaném 
stáří. Na konci proběhla diskuze s hostem, 
režisérem dokumentárních filmů Jankem 
Růžičkou.   

Křížem krážem republikou je akce, při 
které se skautské i neskautské týmy snaží 
najezdit co nejvíce kilometrů vlakem za 
24 hodin a plnit speciální bonusové úko-
ly. Z našeho střediska se akce zúčastnily 
dva týmy, a ačkoli se neumístily, akci si 
i tak velice užily. 

Ve spolupráci se Sokolem Trnovany jsme 
na výročí sta let od založení Českoslovens-
ka zasadily na sokolím pozemku památ-
nou lípu. Kromě toho se naše skautky také 
postaraly o doprovodné aktivity pro děti. 
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Betlémské světloMiquikTřináct klíčů

Tradiční akce, při které se týmy  snaží do-
jít k cíli pomocí šifrovaných indicií. Le-
tos byla tématem pomoc Robertu Lang-
donovi s hledáním důležitého artefaktu. 
Kromě členů našeho střediska se účat-
nili také skauti z Chomutova a Ústí nad 
Labem. 

Roveři se účastnili celostátní akce Mi-
kulášský víkend. Součástí této akce jsou 
přednášky, umělecký festival Polibek 
múzy a taneční večer v  kongresovém 
centru. Naši roveři vyhráli jednu z cen za 
film na Polibku múzy, někteří se zúčast-
nili přednášek a zbytek byl na výstavě 
v galerii DOX a v Kubistické kavárně. No 
a samozřejmě si velice užili závěrečný 
taneční večer. 

Oddíl Žížal vyzvedl na nádraží světlo, které 
přicestovalo z Vídně, kam zase přiletě-
lo z dalekého Betléma. A na Štědrý den 
dopoledne jsme potom světlo rozdáva-
li v naší klubovně i v několika teplických 
kostelech. 

výběr z akcí



výběr z akcí 
Vlčácká vodaOlympiáda V & S Sigma kurzy

Experimentální kurzy pro dospělé 
nováčky, kteří chtěli získat povědomí 
o skautských myšlenkách a metodách. 
Společně jsme na čtyřech večerních set-
káních spojených s večeří diskutovali 
o skautských myšlenkách i o tom, jak  to 
vidíme v našem středisku a celý kurz jsme 
zakončili skautským slibem jednoho 
z účastníků. 

Vlčata se vypravila na celorepublikovou 
Olympiádu vlčat a světlušek. Utkali se 
například v plavání, běhu a kolektivních 
sportech a domů si odvezli několik zaltých 
i stříbrných medailí. 

Jako již tradičně, i loni smečka vlčat 
vyrazila spolu s rodiči na vodu. Tentokrát 
zvolili řeku Ohři a jak děti, tak dospělí si 
sjíždění řeky řádně užili. 

¬





tábory 

Tábor světlušek

Tábor vlčat 

Velký tábor

Rodinný tábor

Roverská expedice

Ostrorepí plachetnice

Skauti a skautky byli na táboře na Mohel-
nici poblíž Fojtovic v Krušných horách.
Tématem tábora byl starověký Řím.  

Světlušky strávily čtrnáct dní v Novém 
Městě nad Metují a táborem je provázel 
příběh Lichožroutů. 

Roveři si naplánovali expedici do Toskáns-
ka. Za týden stihli Florencii, Pisu i moře. 
Většinu trasy šli pěšky, část autobusy či 
vlakem. 

Devět dospělých a deset dětí vyrazilo na 
odpočinkový tábor do chalupy v Brtníkách. 

Kuba, Skoba a Pavel vyjeli na lodi na polská Mazurská jezera. 

Vlčata si užila tábor 
v Radenicích s etapovou hrou 
na motivy Knihy džunglí. 





Celkem proběhlo... 
470 schůzek 

70 výprav 

6 táborů 

4 akce pro 
veřejnost

13 akcí se skauty 
odjinud  8 veřejně 

prospěšných akcí 





1 x příslušnému fin. orgánu

Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s.
Aloise Jiráska 1961
Teplice
415 01( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2018

Účetní jednotka doručí:

61515914

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1 2 0131 647

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 647 2 013A. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 1 2751 128
7Zásoby celkem 16 24B. I.
8Pohledávky celkem 4B. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 1 108 1 251B. III.

10Jiná aktiva celkemB. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 3 2882 775

a

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni
účetního období

číslo
řádku

c 3

Stav k posled. dni
účetního období

b 4
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 2 1131 537

13Jmění celkem 1 195 1 543A. I.
14Výsledek hospodaření celkem 342 570A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 1 1751 238
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkem 1 000 800B. II.
18Krátkodobé závazky celkem 100B. III.
19Jiná pasiva celkem 238 275B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 3 2882 775

Výchova mládeže
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 02.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

rozvaha 



IČO1 x příslušnému finančnímu orgánu
Účetní jednotka doručí:

61515914

Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s.
Aloise Jiráska 1961
Teplice
415 01

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2018

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 8032 803A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 3A. II.

Osobní náklady 4A. III.

Daně a poplatky 75 7A. IV. 

Ostatní náklady 1046 104A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných 
položek

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 91491410Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 46112 461B. I.

Přijaté příspěvky 25313 253B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 26914 35B. III.

Ostatní výnosy 39215 392B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 1 1411 115 2617Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním 227201 26C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění 227201 26D. 19ř. 18 - ř. 9

Výchova mládeže
Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 02.03.2019 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

zisk & ztráta 



Junák – český skaut, středisko Dvojka Teplice, z. s. 
Aloise Jiráska 1961, 41501 Teplice

www.skautiteplice.cz
facebook.com/skautiteplice


