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LIDÉ
ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

19 000 Kč

 34 000 Kč

55 000 Kč 

223 000 Kč 

10 000 Kč

87 000 Kč

428 000 Kč

Členské příspěvky (určené středisku)

Dotace ze státního rozpočtu 

Příšpěvky samosprávních orgánů 

Ostatní výnosy na akce 

Přijaté dary na mezinárodní akce

Nájmy, jiné ostatní výnosy, odpisy

CELKEM 

VÝNOSY STŘEDISKA

39 000 Kč

 

54 000 Kč

260 000 Kč 

61 000 Kč

414 000 Kč

Provozní náklady kluboven

Nákup drobného hm. majetku do kluboven,

materiál, drobné vybavení

Ostatní náklady na akce 

Ostatní náklady , odpisy

CELKEM

NÁKLADY STŘEDISKA

Ve Frýdku-Místku 30. 3. 2019
Ivana Soldánová - předseda revizní komise střediska

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.

Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními předpisy. 

hospodaření

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ PODPOROVATELŮM

2

naše členská

základna k 31.1.18

(cca 80 % z toho

jsou děti do 18 let)

105
celkový počet děťodní

na našem

příměstském táboře

ve Sviadnově 

celkový počet

děťodní na

stanovém

táboře na Pochni

715

112

Mezi štědré dárce v tomto roce patřili:

 

Statutární město Frýdek-Místek, Securing, s. r. o.

IKON, s. r. o., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 

Huisman Konstrukce, s. r. o., R.A.S. SERVIS, s. r. o.,

 Rostislav Kostásek, Tomáš Stolín, Tomáš Merta;  

a všichni nejmenovaní, kteří přispěli  jakkoliv jinak - 

podporou, pomocí, radou... 

Všeho si moc vážíme a děkujeme Vám.

vydali jsme již 2. rok

střediskový kalendář



ÚVODNÍ SLOVO
CO PŘINESL DO STŘEDISKA ROK 2018? 

Některé věci dobře známé – z tradičních akcí to byla Ivančena,

stanový tábor, příměstský tábor, víkendovky, opět jsme sjížděli

řeky, prozkoumávali jeskyně, putovali pohořími. 

Stejně jako minulé roky jsme se snažili být prospěšní – účastnili

jsme se Tříkralové sbírky, pomáhali při Velikonočních a

Vánočních dílnách pro veřejnost, rozdávali Betlémské světlo. 

Zažili jsme ovšem i pár novinek. V zimě jsme u klubovny

uspořádali zimní olympiádu, pětičlenná družstva závodila v jízdě

psích spřežení, tříčlenná v curlingu, dvojce ve dvojbobu a

jednotlivci se pak snažili přesně střílet při biatlonu. Vítězům

medaile předal úspěšný skokan na lyžích, člen skupiny Remsa

Boys, pan Jaromír Nevlud. Poté jsme měli možnost zaposlouchat

se do vzpomínek současníka Jiřího Rašky, na jeho aktivní kariéru.

Fotografie z našeho letošního tábora putovaly po internetu -

naši vedoucí v sobě nechali probudit tvořivého ducha a vytvořili

nádhernou svítící hvězdnou bránou, která nás na táboře

přenášela v časoprostoru.

Velkým úspěchem bylo, že družina Netopýrek postoupila do

krajského kola Závodu vlčat a světlušek a pouze „o fous“ jim

unikl postup do celostátního kola.

STŘEDOEVROPSKÉ JAMBOREE (CEJ)

STROM SVOBODY VE SVIADNOVĚ

100 let vzniku Československa jsme si připomněli

slavnostním ceremoniálem, při kterém jsme zasadili

památeční lípu na zahradě u klubovny. Součástí

programu bylo vyhodnocení fotografické soutěže a

sdílení zážitků účastníků mezinárodního setkání

roverů a rangers v Holandsku.

Skautské ideály spojují svět. 

To jsou slova znělky, kterými

na táboře zahajujeme slavnostní oheň. 

Že to není pouhá fráze se mohli na vlastní

kůži přesvědčit skauti a skautky, 

kteří se v tomto roce zúčastnili

některé z mezinárodních akcí. 

Díky jejich píli, podpoře rodiny a řady dárců

jsme mohli mít zástupce na Roverway -

mezinárodním setkání roverů (skautů a

skautek starších 15 let) v Holandsku 

a také na Central European Jamboree –

středoevropském jamboree v Maďarsku.

Věřím, že zkušenosti a zážitky z těchto akcí 

si jejich účastníci ponesou po celý život.

 

Tomáš Stolín - Tom, vedoucí střediska
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SKAUTING KVETE V KAŽDÉM VĚKU

Že skauting není jen pro děti a skautem se může

člověk stát v každém věku, to nám dokázala pětice našich

bratrů a sester, kteří přistoupili v září ke skautskému slibu

Jejich družina nese originální název – Výběr z hroznů.

Vážíme si jejich dlouhodobé pomoci ve středisku i jejich

rozhodnutí stát se skauty a skautkami.

ATOME, NEZAPOMÍNÁME! DÍKY!

Letos v květnu uplynulo 20 let od smrti bratra

Atoma (Ing. Milana Hartmanna) – zakládajícího

člena 5. chlapeckého oddílu v Místku v roce 1945,

který se zásadním způsobem zasloužil 

o znovuobnovení činnosti skautů v Místku v letech

1968 – 1970 a následně i po sametové revoluci.
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Naše patrola Řeřichy se na středoevropské jamboree (CEJ)

poctivě připravovala. Vyrobili jsme si vlastní vlajku, odznak a

trička s logem naší patroly, zakoupili barevné podkolenky do

sandálů a připravili pro ostatní zábavný jazykolam - vyslovit

správně celý název naší patroly: "Nejkulaťoulinkatější řeřichy".

A samotnou akci jsme krásně prožili - ať již to byla návštěva

Balatonu, velká biva o čísla či stavba trůnů, vzájemné poznávání

se či pomoc v sociálních zařízeních (nemocnicích a školkách).

Na Roverway moc rádi vzpomínáme a moc jsme si užili obě části

- putování po Holandsku i táboření na jednom místě. A chtěli

bychom Vám moc poděkovat za to, že jste nás podpořili a tím

nám umožnili se zúčastnit, poznat nová místa, utužit i navázat

nová přátelství a zažít neopakovatelné zážitky.

ROVERWAY

 


