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SSLLOOVVOO  ÚÚVVOODDEEMM  
Uplynulý rok 2013 byl v našem středisku pestrý a plný událostí. Některé události a akce jsou tradiční a 

pravidelně se opakují – schůzky, jednodenní výpravy, víkendovky, v létě samozřejmě tábor. Letošní tábor 
proběhl v červenci na tábořišti Štecovka. Tématem tábora byla: „Cesta pro železného oře“ - proměnili jsme se 
v dobrodruhy stavějící železnici napříč Severní Amerikou. 

Kromě obvyklých událostí, jsme tento rok zažili i několik mimořádných. V únoru proběhl střediskový 
sněm, při kterém se volilo vedení střediska na další období. Novým střediskovým vůdcem se stal Mgr. Tomáš 
Stolín, jeho zástupkyní Ing. Markéta Šuchová. A my tímto děkujeme odstupujícímu vůdci Ing. Vladimíru 
Pavloskovi – Černobýlovi za všechno, co pro naše středisko v uplynulých letech vykonal!  

I v roce 2013 jsme se v duchu skautského zákona snažili být prospěšní a 
pomáhat druhým. Hned zpočátku roku se naše družinky připojily ke Tříkrálové 
sbírce. Koledováním se nám podařilo získat několik tisíc korun na projekty 
Charity. Dále jsme uspořádali již 2. Africkou párty – zábavné odpoledne pro 
rodiče a příznivce střediska, při kterém jsme prodejem vlastních výrobků 
získávali prostředky na výstavku škol v Africe.  

Na jedné straně se snažíme pomáhat, ale na straně druhé, ani my se 
neobejdeme bez pomocí zvenčí. Velké díky patří především rodičům našich 
dětí, za to, že umožňuji dětem „zažít“ skauting a za jejich pomoc po celý rok – 
ať již při stavbě tábora, zajištění víkendovek, finanční podporu, vaření, pomoc 
při přepravě atd.  

Také děkujeme Nadaci ČEZ, z jejíhož programu jsme čerpali prostředky na 
nákup dvou nových nafukovacích kánoi, dále obci Sviadnov, která nás podpořila 
v našem záměru vystavět vlastní klubovnu ve Sviadnově nejen příspěvkem na zaplacení kanalizace 
na pozemku, ale také pronájmem pozemku za symbolickou cenu .  

V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat městu Frýdek – Místek, z jehož dotací je dlouhodobě hrazen 
provoz naší klubovny či občanskému sdružení Katolický lidový dům, v jehož budově máme klubovnu a snaží se 
nám ve všem vycházet vstříc. 

S městem Frýdek-Místek spolupracujeme i při přípravě akcí pro veřejnost. V roce 2013 jsme pro děti 
z Frýdku-Místku uspořádali „Indiánský den“ - akci v Místeckém parku, kde si děti mohly vyzkoušet indiánský 
život –navštívit tee-pee, plavbu na kánoi, střílení z luku, aj. Další akcí pro veřejnost byla podzimní drakiáda, 
která proběhla v areálu sviadnovské jízdárny. Obyvatelům našeho města jsme rovněž rozdávali Betlémské 
světlo na místeckém náměstí v rámci Adventu ve městě.  

A co to znamená "my"? Je nás rok od roku více, největší přírůstky jsou bezpochyby ve Sviadnově. V tuto 
chvíli, na začátku nového kalendářního roku máme celkem 88 členů. Věkové složení podle jednotlivých oddílů 
je vidět v následující tabulce: 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA NAŠEHO STŘEDISKA ODDÍLŮ K 15.1.2014 

Věková kat. 1. odd. 3. odd. 5. odd. 7. odd. 9. odd. Celkem 
0-6 let 0 1 1 0 1 3 

6-11 let 0 14 8 0 21 43 

12-18 let 0 6 4 7 2 19 

Dospělí 8 5 3 5 2 23 

Celkem 8 26 16 12 26 88 

 
Tolik tedy stručné ohlédnutí za uplynulým rokem 2013. Nyní už se ale díváme vpřed a přejeme si,aby 

i v dalším roce naše středisko vzkvétalo, a aby se nám dařilo v něm vychovávat lidi, kteří jsou aktivní, rozvíjejí 
se, spolupracují a snaží se zlepšit svět okolo sebe. 



  
ČČIINNNNOOSSTT  JJEEDDNNOOTTLLIIVVÝÝCCHH  OODDDDÍÍLLŮŮ  AA  DDRRUUŽŽIINN  

1. oddíl - Quendi 
Kmen dospělých je záštitou střediska - kde nestačí síly členů jednotlivých oddílů, tam pomáhají svou 

radou či přiloženou rukou k dílu (např. při stavbě tábor, pořádání velkých akcí, duchovním vedením či správě 
majetku střediska). Svým názvem se inspirovali u J. R. R. Tolkiena - jeho Elfové (Quendi) se vyznačovali 
moudrostí a velkou láskou k přírodě, jejich soužití s ní bylo téměř dokonalé.  

3. dívčí oddíl - Tygřice, Veverky, Svištice 
Jsme dívčím oddílem mladších děvčat - světlušek a skautek ve věku 5-11 let. Během roku se snažíme užít 

si, ale zároveň se něco naučit, být s kamarády a být tu i pro ostatní. 
V novém školním roce dochází k reorganizaci dívčího oddílu. Od září 2012 tvoří oddíl 2 družinky. Družinu 

mladších děvčat (2.-4. třída) – Veverky a družinu starších děvčat (5. třída) - Tygřice. Vedoucí družiny Veverek 
je Anička Řeháková a Martina Pavlosková. Nejmladší děvčata spolu s malými kluky zůstávají i nadále 
ve smíšené družince Svišťů. 

Tygřice 

Rok 2013 byl pro naší družinu přelomový, ale 
o tom později… Stále je nás 8 holek ve věku kolem 
11 let. Své pravidelné schůzky, které máme každý 
čtvrtek, jsme v prvním pololetí 2013 věnovali 
přípravám na Svojsíkovy závody. V květnu jsme se 
zúčastnili okresního kola v Místku, kde jsme se sice 
umístili na posledním místě, ale nevzdáme to a za 
dva roky už nezabloudíme a budeme lepší! 

Kromě přípravy na závody jsme od ledna do léta 
stihly i další akce – třeba uzlařské závody, tradiční 
výstup na Ivančenu, Africkou párty, kde jsme 
shromažďovali peníze na výstavbu škol v Africe a 
nemohla chybět ani jarní víkendovka – tentokrát 

čistě holčičí na Višňovce. 
V roce 2013 jsme se vrátili na naše staré známé tábořiště na Štecovce. Během tábora jsme osídlovali 

americký kontinent a stavěli tamější železnici. Většina Tygřic na tomto táboře zakončila své světluškovské 
období složením skautského slibu. 

Po prázdninách je z nás tedy družina skautek. To však nic nezměnilo na tom, že jsme hlavně dobré 
kámošky, které si spolu užijí hodně legrace a přitom se i něco naučí, třeba si vzájemně pomáhat a pracovat 
v týmu. A tygří podíl na tom všem má naše vedoucí Katka Stolínová. 

Veverky 

Také naše družina se má čím pochlubit. Kromě 
toho, že se účastníme všech střediskových akcí 
(stejně jako Tygřice), tak jsme také měly družinovou 
akci - spaly jsme u naší vedoucí Aničky a hrály spoustu 
zajímavých her.  

V průběhu celého roku k nám přišlo několik 
nových kamarádek, takže nás na schůzkách již bývá 
plná klubovna a občas se tam ani nemůžeme vejít. Na 
táboře některé z nás složily světluškovský slib.  

Program nám chystají většinou vedoucí Anička s 
Marťou, ale když nám dají volnou ruku, hrozně rády si 
také hry samy vymýšlíme a připravujeme.  

Rozhodně však nemůžeme říct, že si jen 



  
hrajeme... V příštím roce totiž budeme závodit nejen ve skautských dovednostech na závodech světlušek a 
vlčat - takže pilně trénujeme, protože chceme vyhrát ;-) 

5. chlapecký oddíl - Lvíčata a Svišti 
Členové 5. chlapeckého oddílu jsou rozprostřeni zejména do dvou družin – chlapecké družiny starších 

vlčat/skautů a do smíšené družiny menších dětí - Svišťů. Družinu Lvíčat vede Tomáš Stolín. Družinu Svišťů 
vedla  Barča Bohatá střídavě s Matesem a Lenkou Kleinwächterovými. 

Svišti 

I naše družinka je v péči perfektních vedoucích, kteří sami doma mají své malé děti a ví tedy, jak na nás. 
Zatím děláme co umíme, abychom se na všech akcích vyrovnali svým starším bratrům a sestrám a drželi s nimi 
krok, a tak za pár let z nás budou skauti, kteří se jen tak ve světě neztratí. Skauting se nám totiž pěkně dostává 
pod kůži. Postupně se rozrůstáme, teď nás chodí na schůzky okolo deseti, někteří z nás letos na táboře 
skládali světluškovské a vlčácké sliby. 

Lvíčata - Černí panteři 

Rok 2013 jsme začínali jako Lvíčata a končili jsme ho jako 
Černí Panteři. Čtyři z nás totiž na táboře na Štecovce složili 
skautský slib, a jmenovat se ve skautském věku Lvíčata už 
nebylo úplně in. Celkem je nás osm kluků ve věku kolem 
11 let. Své pravidelné schůzky máme každý čtvrtek. 

Mimo schůzek jsme měli jarní víkendovku na Višňovce, 
zúčastnili jsme se uzlařských závodů (musíme ještě moc 
trénovat), Africké párty, kde jsme shromažďovali peníze 
na výstavbu škol v Africe, proběhla naše tradiční podzimní 
víkendovka na Prašivé, drakiáda ve Sviadnově, pomohli jsme 
na víkendové brigádě na okresní základně v Pochni, či 
s organizací Mikulášské besídky pro místeckou farnost a 
předáváním betlémského světla na náměstí v Místku. 

7. oddíl - Bobři 
Jsme družina skautů a skautek ve věku 12-16 let, jako družina fungujeme společně již od září 2008. Leden 

jsme zahájili opakovaným výstupem na Radhošť a tentokrát se nám jej podařilo dobýt. Zároveň jsme vyslali 
svého zástupce na uzlařskou regatu. Únorový den sesterství jsme společně prožili hrou - hledáním spadlého 
meteoritu a bowlingem. V březnu jsme spolu s celým střediskem pomáhali dětem v Africe uspořádáním 
dobročinné párty. V dubnu pak jsme vyrazili na Ivančenu, poznávat nové bratry a sestry, účastnili se mše 
svaté s otcem biskupem Františkem. Květen jsme prožili na Višňovce s ostatními kluky ze střediska. Červen byl 
ve znamení příprav na červencový tábor - letos jsme se podíleli nejen na stavbě, ale také na hlídání tábořiště. 

Druhou červencovou akcí byla vodácká výprava na řeku 
Moravu na nafukovacích Pálavách, které se účastnili 
někteří z nás.  

Po prázdninách však přišla krize... někteří z nás se 
museli více věnovat škole, jiní nás opustili z jiných 
důvodů. Na výlet na Súlovské vrchy jely místo nás 
s vedoucími Tygřice, Panteři a Veverky... Zůstalo nás 
málo, přesto jsme se scházeli, pomáhali na drakiádě, či 
s betlémským světlem. V zimních měsících už to bylo 
trochu lepší, na schůzky nás chodilo více a vše bylo 
pestřejší. Skauting je opravdu krásná hra, která nás 
navíc naučí spoustě věcem - takže uvítáme mezi sebou 
všechny, kteří chtějí poznat nové kamarády, zažít 
dobrodružství a nechtějí se doma nudit. 



  

9. oddíl Sviadnov - Rysi, Mloci a Netopýři - z pera vedoucího oddílu Tomáše Merty 
Říká se, že 13 je nešťastné číslo. V případě 9. oddílu to neplatí. Navzdory tomu, že někteří skeptici 

předpokládali úbytek dětí na počet blížící se počtu dětí vedoucích, přibyla v oddíle další družina. Ke konci roku 
2013 fungovaly tedy družiny tři. Rysi, smíšená družina 12 dětí chodících do 4. – 5. třídy. Mloci, čistě pánská 

záležitost 7 kluků z 1. - 3. třídy. Netopýři, 5 děvčat z 1. a 
2. třídy.  

Přibyla jedna výrazná posila do náčelnické skupiny, 
a to Jeník Řehák. Má na starosti družinu Mloků, jedinou 
nevýhodou je, že může jen jednou za 14 dnů. Netopýry 
má pod ochrannými křídly Katka Mertová a Rysi pod 
palcem Tomáš Merta. Scházíme se všichni najednou ve 
čtvrtek od 16:00 do 17:30 ve škole ve Sviadnově, kde se 
rozprchneme do tříd a každá družina si dělá svůj 
program. Občas využijeme tělocvičnu, kde vyvádíme 
všichni najednou. 

Celý rok byl docela akční, i když to tak možná 
nevypadalo. V lednu jsme chodili po Tříkrálové sbírce. 
V únoru byla Uzlařská regata, kde zazářily Anička s 

Kájou – bohužel v dresu Veverek, a tak čest sviadnováků zachraňovala v kategorii dospělých Katka. Pro ostatní 
byl úspěch, že se z vlastních uzlů dokázali vymotat. V dalších jarních měsících byly schůzky dle počasí střídavě 
ve škole, nebo na zahradě u vedoucích. Pokračovala naše hra Putování po železnici po českých městech. 
Nakonec se do cíle dostal nejdřív Fafa s Aničkou a po zásluze tak vyhráli stolní hru, určenou pro vítěze. Ani 
ostatní nevyšli zkrátka. 

Na letní tábor vyrazilo deset dětí, a pořádně si ho užily. 
Starší složili slib, někteří však museli odjet domů dříve, 
takže budou skládat slib na jaře 2014.  

V září jsme započali nový školní rok. Trošku jsme 
hledali optimální schéma pro schůzky, ale zdá se, že už je 
nalezeno. Proběhly ještě víkendové akce – pánská – 
zazimování základny v Pochni, kde si kluci docela mákli a 
vyzkoušeli i drobnou hladovku a přes počáteční nechuť 
tahat větve se dopracovali až k nadšenému ukládání dřeva. 
Na časté dotazy, zda to ještě zopakujeme, nemohu říci 
jinak, než ano. Dámy měly akci na Morávce okořeněnou 
nočním pochodem a hledáním klíčů od pevnosti Boyard. 
No a na závěr roku jsme předávali betlémské světlo v kapli 
ve Sviadnově, pěkně v krojích a v průvodu. Br! ještě teď je mi zima. 

Co se týče naší vysněné klubovny, dostali jsme se o kousek dál. Máme již kanalizační přípojku a konečnou 
podobu klubovny. Nyní zpracováváme projekt pro stavební povolení. Pozemek pěkně srovnaný, ze tří stran 
oplocený. Tak snad v roce 2014 uvidíme stát i budovu.  

HHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSKKÝÝ  VVÝÝKKAAZZ  
PŘÍJMY VÝDAJE 

Členské příspěvky  28 000,00 Odvod členských příspěvků 23 200,00 

Státní dotace (MŠMT) 38 880,00 Investice 45 565,00 

Příspěvky samosprávních orgánů 20 000,00 Nákup drobného majetku 46 133,00 

Dary 38 000,00 Ostatní výdaje na akce 3 747,00 

Ostatní 37 081,00 Inventář 0,00 

S vlivem na daň 0,00 Ostatní výdaje (režie) 43 316,00 

Celkem 161 961,00 Celkem 161 961,00 



  
ČČLLEENNOOVVÉÉ  VVEEDDEENNÍÍ  SSTTŘŘEEDDIISSKKAA  
Vedoucí střediska (statutární orgán) Mgr. Tomáš Stolín 
Zástupce vedoucího střediska (zástupce statutárního orgánu) Ing. Markéta Šuchová 
Vedoucí oddílů Lucie Marková, Kateřina Stolínová, Martin Kleinwächter 
 Markéta Šuchová, Tomáš Merta 
Revizní komise  Ing. Vladimír Pavlosek Lenka Kleinwächterová a Jan Kleinwächter 
Hospodář   Dušan Mlýnek 

PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ  SSPPOONNZZOORRŮŮMM,,  SSPPOOLLUUPPRRAACCOOVVNNÍÍKKŮŮMM  AA  PPAARRTTNNEERRŮŮMM  
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří středisko podporují. Naše díky patří hlavně rodičům, všem 

činovníkům střediska, i těm, kteří pomáhají nepravidelně, ale vytrvale.  
V roce 2013 nás podpořily především tyto organizace:  

 
Statutární město Frýdek-Místek 

 
Obec Sviadnov 

  
 
Komenda - střechy, s. r. o. 

 
Nadace ČEZ 

  
 

Občanské sdružení Katolický lidový dům 

 
 

 
  

Schváleno střediskovou radou dne 7. dubna 2014 

 
 
 

Junák - Svaz skautů a skautek ČR, středisko Petra Bezruče Frýdek-Místek 
Fr. Čejky 450, 73802 Frýdek-Místek IČO:  61963836 
http://mistek.skauting.cz  bank. účet: 257107647 / 0300 


