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STŘEDISKO 

Pod kletí Holubov

Junák - český skaut, středisko Pod Kletí Holubov, z. s. 

Holubov 77 

Křemže, 382 03 

IČO: 70811776 

tel.: 732 446 986 

email: podkleti@skaut.cz 

web: https://podkleti.skauting.cz/ 

základna Zlatá Koruna: koruna@skaut.cz 

https://podkleti.skauting.cz/zakladna-zlata-koruna/ 

kontakt 

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Vilém Churan 

podkleti@skaut.cz / 732 446 986 

    

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: Jaromír Marek 

HOSPODÁŘKA STŘEDISKA: Radka Stará 

LIDÉ 
ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

33 tis. Kč 

 93 tis. Kč 

67 tis. Kč 

31 tis. Kč 

358 tis. Kč 

255 tis. Kč 

837 tis. Kč

15 tis. Kč 

 15 tis. Kč 

20 tis. Kč 

17 tis. Kč 

Členské příspěvky (určené středisku)  

Provozní dotace (Junák, MŠMT) 

Přijaté dotace od obcí 

Zúčtované dary 

Ostatní příjmy  

Tržby z vlastní činnosti 

CELKEM 

PŘÍJMY STŘEDISKA

630 tis. Kč 

15 tis. Kč 

1 tis. Kč 

34 tis. Kč 

680 tis. Kč 

157 tis. Kč

 

918 tis. Kč 

-327 tis. Kč 

7 tis. Kč 

447 tis. Kč 

1045 tis. Kč 

 

 

709 tis. Kč 

157 tis. Kč 

120 tis. Kč 

59 tis. Kč 

1045 tis. Kč 

Spotřebované nákupy 

Osobní náklady (DPP) 

Ostatní náklady 

Odpisy  

CELKEM 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

AKTIVA 

Dlouhodobý hmotný majetek 

oprávky k DHM 

Pohledávky 

Krátkodobý finanční majetek 

CELKEM 

PASIVA 

Jmění 

Výsledek hospodaření 

dlouhodobé závazky 

Jiná pasiva 

CELKEM

Obec Holubov 

Obec Křemže 

Obec Hořice na Šumavě 

Město Český Krumlov

VÝDAJE STŘEDISKA

ROZVAHA

hospodaření

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ 
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

děti a mládež 

ve středisku
203

počet členů ve 

středisku
292

A to především obci Holubov, Křemže, Hořice 

na Šumavě a městu Český Krumlov, které naše 

oddíly  pravidelně nejen  finančně podporují. 

Dále pak Ministerstvu školství mládeže 

a tělovýchovy a dalším podporovatelům z řad 

rodičů našich členů, spolupracujících 

podnikatelů a dalších spřízněných duší.

PODPORA ODDÍLŮ Z MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ



ÚVODNÍ SLOVO

Krumlovský Oddíl má 5 družin. 

Družiny  navštěvuje 64 členů. 

Zapojili jsme se do akce Ukliďme 

Česko, pořádali Fertraidovou 

snídani a Výstavu na stromech. 

Nejstarší skautky ulovily  2. 

místo na nočním pochodu 

Benediktova noc. Jako tradičně 

jsme zapálili 17.11. Hořící Srdce 

a v prosinci rozdávali Betlémské 

světlo. Proběhl také vzdělávací 

akce Medvědník a 2 další 

vedoucí si zvýšili kvalifikaci. 

Vrcholem skautského roku byl 

tábor v Polné na Šumavě s 

názvem "Pevnost Polná". 

Koedukovaný křemežský 

oddíl má 62 členů.   

Oddíl je tvořen čtyřmi 

družinami.  Každý měsíc 

pořádají akci oddílovou, 

nebo akci pro veřejnost. 

Z těch stojí za zmínku 

Krajský Berník, či Mafie, 

což jsou strategické hry 

pro veřejnost. V létě 

proběhl tábor na 

téma Avatar. V zimě se již 

tradičně zapojují 

do vánočního jarmarku 

ve Křemži.

Holubovský oddíl má za sebou 

velmi úspěšný rok. Počet členů 

vzrostl na 92. Uspořádal již 

tradiční dětský den nebo 

charitativní akci - charitativní 

kavárna a běh, tentokrát pro 

Nadaci pro transplantaci kostní 

dřeně, na které vybral 24 150 Kč. 

Nově se zapojil do projektu 

Dobrý skutek - zhotovil dvě nové 

lavičky. Díky dotacím od obce 

jsme mohli pořídit oddílová 

trika i  pro mladší část oddílu. V 

létě proběhli dva tábory - 

Keltové a Putování po ostrovech.

Klub kmene dospělých sdružuje 

naše oldskauty. Kromě 

vlastních akcí je hlavní náplní 

podpora a pomoc s činností 

oddílů a střediska. Vedoucí 

klubu je Hana Prušáková.

Klub rodinného skautingu, 

vedoucí je Hana Prášilová.

Oddíl čítá 34 členů. Kromě 

celoroční činnosti při 

schůzkách a výpravách 

uspořádali letní skautský tábor, 

kterého se zúčastnilo 21 dětí od 

benjamínků po skauty. Činnost 

oddílu je podporována obcí 

Hořice na Šumavě, kromě 

jiného finanční dotací.

ODDÍL MEDVĚDI 

KŘEMŽE 

ZÁKLADNA ZLATÁ KORUNA 

ODDÍL  URSINI 

ČESKÝ KRUMLOV 

3. ODDÍL 

HOLUBOV 

ODDÍL  

HOŘICE NA ŠUMAVĚ 

2.ODDÍL HOLUBOV 

ODDÍL NOVÉ HRADY

VEDOUCÍ ODDÍLU: 

Olga Thámová 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: 

Tereza Hrubešová 

KONTAKT: 

thamova@gjvj.cz 

VEDOUCÍ ODDÍLU: 

Pavel Hausdorf 

KONTAKT: 

phausdorf@gmail.com 

ckrumlov@skaut.cz 

VEDOUCÍ ODDÍLU: 

Markéta Čížková 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: 

Barbora Čížková 

KONTAKT: 

barboracizkova@skaut.cz 

VEDOUCÍ ODDÍLU: 

Jan Slovák  

KONTAKT: 

neuberkova@centrum.cz 

Nabízíme  malé ohlédnutí za uplynulým 

rokem našeho skautského střediska. 

Ohlédnutí je to příjemné. Našemu středisku 

se daří. Viditelným měřítkem úspěchu je čím 

dál větší příliv členů . 

Držte nám palce, ať se daří i nadále. 

Děkujeme za přízeň!  

 

Vilém Churan 

vůdce střediska

 

Naše středisko spravuje  skautskou základnu ve Zlaté Koruně  

(nemovitost je ve vlastnictví organizace Junák - český skaut z.s.). 

Základna je pronajímána v rámci organizace Junák - český skaut a také 

dalším neziskovým organizacím především pro pořádání 

krátkodobých akcí - víkendových akcí, závodů, vzdělávacích kurzů, 

seminářů, pro pořádání jarních a letních táborů atd.

V roce 2017 bylo hospodaření základny ziskové (zisk 122 tis.Kč). 

Zisk byl využit na splácení půjčky z Fondu oprav Junáka a na 

tvorbu prostředků pro plánované opravy v dalších letech. 

Z prostředků základny byl částečně  dotován  provoz střediska 

a pořádání oblastního kola Svojsíkova závodu. 


