Příklady činnosti
•

celoročně se scházíme každý týden ke klubovní činnosti kde hrajeme hry,
učíme se poznávat přírodu, pracovat s mapou či tvořit

Výroční zpráva
Junák - český skaut,

•

každý měsíc pořádáme výpravu do přírody

středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s.

•

min. dvakrát ročně míváme víkendovou akci - poslední dobou jezdíváme
na holčičí a klučičí střediskové víkendovky, abychom lépe vyhověli
potřebám dětí a zároveň posílili sounáležitost v oddílech

•

vlastníme vodáckou výbavu a pravidelně pro děti pořádáme sjíždění řek
v okolí

•

pravidelně pořádáme akce pro širokou veřejnost (Rodinné odpoledne)

•

vyvrcholením celoroční činnosti je desetidenní táboření v podsadových
stanech

•

aktivně se zapojujeme do Tříkrálové sbírky, Misijního koláče či roznášení
Betlémského světla

Slovo závěrem
potřeby – příležitosti – spolupráce – přínos
Jsme parta lidí, kteří se na sebe vzájemně mohou spolehnout, naší předností je
dlouhodobá tradice oddílů a neustálý proces postupné výchovy nových členů a
dodržování rituálů, které zpestřují a podporují naši činnost.

Kontakt:
Junák - český skaut,
STŘEDISKO P. BEZRUČE Frýdek-Místek, z. s.
F. Čejky 450, 73801 Frýdek-Místek
(sídlíme v budově Lidového domu)
IČO 61963836
mistek.skauting.cz
skaut.mistek@gmail.com
bankovní účet: 2000789389/2010

Slovo vedoucího střediska
Letošní rok byl vydařený a bohatý na zážitky a společné akce - zapojili jsme se
do Tříkrálové sbírky, v mínus 14 stupních si vyšlápli na Skalku, soutěžili ve vázání
uzlů na Uzlařské regatě, shlédli představení Josef a jeho pestrobarevný plášť.
V březnu jsme uspořádali hned tři víkendovky, v dubnu vzpomínali na spolubratry
na Ivančeně společně s otcem biskupem a dalšími skauty, v květnu se naše děti
účastnily okresního kola závodů vlčat a světlušek, jedna z družinek postoupila
do krajského kola... Letní tábor na Štecovce se nesl ve znamení tří mušketýrů a
hesla "Jeden za všechny, všichni za jednoho". Začátkem školního roku jsme
prověřili naše vodácké znalosti na Olešné, natřeli vrata od hangáru, vyrazili
do přírody (na výlet z Hukvald do Frenštátu a sviadnovští kluci na víkend
do Metylovic) a někteří se vydali vlakem křížem krážem po republice. V říjnu jsme

pořádali tradiční rodinné odpoledne s pouštěním draků a soutěžními disciplínami,
a protože bylo moc hezky, mohli jsme za slunného a teplého počasí také ještě na
lodích sjíždět řeku Bečvu. V listopadu jsme jeli do Ostravy na mši svatou
za zemřelé skauty, dámy také na víkendovku v Rychalticích, kde se zdokonalovaly
nejen v kulinářském umění. Prosinec byl vyhrazen společné vánoční schůzce,
přípravě na vánoce a roznášení Betlémského světla. Pro příští rok bychom chtěli
udržet pestrou nabídku činností - vlastně možná ji také rozšířit o seznámení dětí
se stavebními pracemi. Začali jsme vyřizovat stavební povolení, abychom mohli
vybudovat zázemí také pro děti ze Sviadnova a pro děti z Místku prostor
pro příležitostné aktivity. A stavět chceme s dětmi - dát jim možnost tvořit,
budovat a získávat zkušenosti. Skauting je cesta, ale také příležitost zažít
neuvěřitelné zážitky se svými kamarády. Touto cestou bych rád poděkoval všem,
kteří nám pomáhají při práci s dětmi i při zajišťování a budování zázemí. Velké díky
vám všem!
Mgr. Tomáš Stolín
vedoucí skautského střediska P. Bezruče Frýdek-Místek

Rok založení
oddílu

Počet členů
děti / vedoucí

Akcí ročně

1. oddíl Quendi

2000

0/9

7

3. dívčí oddíl

1968

24/7

17

5. chlapecký oddíl

1945

13/6

16

9. oddíl Sviadnov

2012

24/3

11

Oddíl

1. oddíl Quendi – dospělí
vedoucí oddílu Lucie Marková
Původně roverský oddíl, který přerostl v oddíl dospělých - jsou oporou všech
ostatních oddílů pracujících s dětmi, podílejí se na střediskových akcích, jako je
pořádání táborů či víkendovek, najdete je všude, kde je potřeba. A někteří své
skautské poslání plní i při výchově vlastních dětí.

3. dívčí oddíl – dívky 6-18 let
vedoucí oddílu Kateřina Stolínová
Oddíl má v tuto chvíli tři družiny (Tygřice, Neonky a Veverky), z toho jednu
skautskou a dvě družiny světlušek. Kromě dětí má také pár starších členek, které
se starají o chod oddílu. Hodně akcí pořádá společně s 5. chlapeckým oddílem,
avšak akce typu „dámská víkendovka“ jsou zadány pouze pro holky.

5. chlapecký oddíl – chlapci 6-18 let
vedoucí oddílu Martin Kleinwächter
Skautská družina Černí panteři tvoří základ tohoto oddílu, jehož tradice sahá až do
roku 1945. Za ta léta chodí po Frýdku-Místku a okolních vesnicích mnoho kluků,
kteří oddílem prošli a vzpomínají na to, co zde mohli zažít.

9. oddíl Sviadnov – chlapci a dívky 6-18 let

Věková struktura
členů střediska

vedoucí oddílu Tomáš Merta
Jde o náš nejmladší oddíl, který vznikl ve Sviadnově. V současné době má tři
družiny – Rysi (skautská koedukovaná družina), Mloci (vlčata) a Netopýrky
(světlušky). Aby oddíl mohl bez problémů fungovat a byl blízko dětem na vesnici,
zahájili jsme projekt "Stavíme novou skautskou klubovnu".

Pro aktuální přehled o tom, jak se daří skautům
v Místku a Sviadnově, navštivte naše webové stránky.

WWW.MISTEK.SKAUTING.CZ

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Vybrané údaje o aktivech
Dlouhodobý nehmotný majetek

Náklady
0

Spotřebované nákupy

82 471,00

Služby

42 557,00

Dlouhodobý hmotný majetek

154 112,00

Dlouhodobý finanční majetek

0,00

Osobní náklady

0,00

Oprávky k dlouhodobému majetku

0,00

Daně a poplatky

0,00

Zásoby

0,00

Ostatní náklady

98,00

Pohledávky

0,00

Odpisy, prodaný majetek, aj.

0,00

Poskytnuté příspěvky

0,00

Daň z příjmů

0,00

Krátkodobý finanční majetek – pokladna
Krátkodobý finanční majetek – účty v bankách
Jiná aktiva
Aktiva celkem:

3 402,00
286 135,47
3 685,00

Náklady celkem:

125 126,00

447 334,47
Výnosy

Vybrané údaje o pasivech
Jmění
Výsledek hospodaření 2014

318 048,03
- 2 213,56

Tržby za vlastní výkony a za zboží

0,00

Změny stavu vnitro organizačních zásob

0,00

Aktivace

0,00

Rezervy

0

Ostatní výnosy

Dlouhodobé závazky

0

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav. položek

0,00

Krátkodobé závazky

0

Přijaté příspěvky – zúčtované mezi organ. složkami

0,00

Jiná pasiva

131 500,00

Pasiva celkem:

447 334,47

78 718,44

Přijaté příspěvky – dary

3 402,00

Přijaté příspěvky – členské příspěvky

6 590,00

Poskytnuté dotace
Výnosy celkem:

37 604,00
122 912,44

