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Skautský dům 

v Mostě

Nabídka zázemí (nejen) pro skauty...

"Na okraji města, přírodě na blízku"



Skauti v Mostě v novém!

Historickým milníkem pro skauting v Mostě 

se stal 27. březen 2017. To je den, kdy se 

mostečtí skauti stali majiteli svého Skautského 

domu 

v ulici Slovenského národního povstání 1191, 

kde již od 1.9.2017 realizují svou činnost.   

Cesta k novým klubovnám v objektu 

administrativní budovy a technického zázemí 

bývalých Severočeských plynáren (později 

RWE) nebyla jednoduchá. Vše se podařilo 

dojednat díky vstřícnému postoji vedení 

společnosti innogy Česká republika a díky 

výrazné pomoci vedení Junáka – českého 

skauta. 

S financováním nákupu a pořízení nových 

kluboven výrazně pomohla Skautská nadace 

Jaroslava Foglara a Fond obnovy nemovitostí 

Junáka. 

Skauti v Mostě získali úplně poprvé v novodobé 

historii svůj prostor, své klubovny. Budou tak 

mít dostatečný prostor pro svou činnost. 

Celý objekt je situován také do příjemného 

prostředí poblíž vrchu Ressl, areálu Matylda, 

resp. vrchu Šibeník a Hněvín. Vzniká tak 

možnost realizace venkovních programů 

v rámci běžné činnosti. 



Nabízíme!

Ubytování na okraji města

Zázemí (nejen) pro skauty

Dům s oploceným pozemkem

Prostory pro konání jednodenních, 

víkendových i vícedenních akcí, 

výprav...

Prostor pro konání setkání 

pracovních týmů

Zapůjčení jednotlivých kluboven pro 

možnost přednášek, besed...

Prostory pro rodinné i jiné oslavy

Nabízíme celkem 5 kluboven, 

Sprchu, dámské/pánské WC, 

kuchyňku s lednicí, mikrovlnnou 

troubou, rychlovarnou konvicí a 

základním vybavením

Dále nabízíme prostor na zahradě 

kolem Skautského domu

Maximální kapacita Skautského 

domu je 60 lidí (při zabrání celého 

domu

Spí se na vlastních karimatkách na 

zemi



Město Most
Most je statutární město v severozápadních Čechách (Ústecký kraj), které leží na 

řece Bílina. Žije zde přibližně 67 tisíc obyvatel. 

 Historické město bylo v 70. a 80. letech 20. století téměř zcela zbořeno kvůli těžbě 

uhlí. Nejcennější stavbou a turistickým lákadlem je kostel Nanebevzetí P. Marie, 

roku 1975 přesunutý na současné místo, a hrad Hněvín na kopci nad městem. 

Ve městě je mnoho možností, jak se sportovně či kulturně vyžít. Nachází se zde 

několik běžeckých tras, 2 in-line dráhy. Dále je možnost si zajít do Aquadromu, 

na bowling, do laser arény, únikových místností, na autodrom, minigolf..... 

Nedaleko Mostu se nachází, sportareál Klíny v Krušných horách, kde je též mnoho 

sportovního vyžití. V zimě si lze parádně zalyžovat na sjezdovkách, zasáňkovat 

na bobové dráze, v létě naopak lze využít lanové centrum, lezeckou stěnu, 

minigolf, či se jen tak toulat horskou přírodou. Nově se nyní otevírá na Klínech 

vždy na letní sezonu bobová dráha. 

Město Most, ač to tak nemusí vypadat, se za ta léta dost zvedlo a nabízí 

obyvatelům i turistům široké možnosti, jak trávit svůj volný čas!



Skautský dům, 
Most a okolí!

Blízko příměstským lesům (Ressl, Široký vrch, Hněvín)

Výchozí bod pro návštěvu Krušných hor a Českého středohoří

Dostupný areál Matylda (vodní plocha ke koupání, vodní sporty, relax, 

odpočinek, in-line dráha, dětská hřiště...)

Blízko venkovního koupaliště Ressl



Kde nás najdete



Kudy k nám
GPS souřadnice: 50.5131925N, 13.6211400E

Adresa: Slovenského národního povstání 1191, 434 01 Most

Kraj: Ústecký 

Cesta Vlakem:

Cesta autobusem:

Stanice Most leží na trati Praha – Ústí nad Labem – Teplice – Most – Chomutov – 

Karlovy Vary – Cheb. Z nádraží můžete jít buď pěšky ( 3 km, cca. 50 minut), nebo 

městskou hromadnou dopravou přímo z nádraží ( bus č. 30- stanice výstupu 1. 

ZŠ, bus č. 22- stanice výstupu Autodrom). Cena lístku v MHD 17,- Kč dospělý, 

11,- Kč děti do 15 let.

Linkovými autobusy ze všech směrů (od Chomutova, Loun, Plzně, Ústí nad 

Labem, Lovosic…) vystupte na zastávce Most, 1. náměstí. Po výstupu můžete jít 

pěšky ( 2 km, cca. 30 minut), nebo městskou hromadnou dopravou přímo z 1. 

náměstí ( bus č. 30- stanice výstupu 1. ZŠ, bus č. 17- stanice výstupu Pod 

Resslem). Cena lístku v MHD 17,- Kč dospělý, 11,- Kč děti do 15 let.



Jak to u nás vypadá



Ceník

Léto ZIMA (listopad - březen)(duben - říjen)

Skauti Ostatní Skauti Ostatní

50,- / Noc 

/ osoba

70,- / Noc 

/ osoba 

80,- / Noc 

/ osoba 

60,- / Noc 

/ osoba 

*minimálně však 1000,- / Noc na skupinu

* * * *

Cena zahrnuje:
Spaní na zemi (vlastní karimatky)

Teplo

WC, umývárna, sprcha

Vybavená kuchyňka

Lednice, mikrovlnka, rychlovarka

Voda (teplá, studená)

Odpady

Energie

Wi-fi po celém skautském domě

Pronájem místností jednorázově (včetně WC, kuchyňky)

200,- / hodina / místnost

100,- / 1x dataprojektor / jednorázově
+ v případě zájmu:



Kalendář obsazenosti

Na stránkách mosteckého střediska 

(www.skauting.cz/most) naleznete 

aktuální kalendář obsazenosti SDM

Pokud je vámi zvolený termín prázdný, 

je možnost si u nás zarezervovat buď 

jednotlivé místnosti, nebo celý 

skautský dům pomocí online 

rezervačního formuláře

Online rezervace

Na stránkách mosteckého střediska 

(www.skauting.cz/most) 

naleznete online rezervační 

formulář SDM

Formulář vyplňte, následně budete 

kontaktováni správcem na uvedený 

email

Po odsouhlasení a finální domluvě 

bude váš termín zanesen do kalendáře 

obsazenosti

http://most.skauting.cz/skautsky-dum/kalendar-obsazenosti/
http://most.skauting.cz/skautsky-dum/online-rezervace-pronajmupobytu/


Kontakt na správce

David Malát - Králík 

david.malat@skaut.cz

Tel: 732 946 282 (STS)

Více informací

most.skauting.cz

facebook.com/skautimost

instagram.com/skautimost

zonerama.com/skautimost

Skauti Most



#skautimost


