
výroční  
zpráva 2017 

STŘEDISKa P. BEZRUČE 

FRÝDEK-mÍSTEK 

F. Čejky 450 

Frýdek-Místek 

738 01 

 

web: www.mistek.skauting.cz 

email: skaut.mistek@gmail.com 

 

Bankovní spojení: Fio banka 2000789389 / 2010

kontakt 

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Tomáš Stolín 

tomstolin@seznam.cz / 606 785 579 

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO: Markéta Šuchová 

marketas@gmail.com / 721 763 636 

PŘEDSEDA REVIZNÍ KOMISE: Ivana Soldánová 

DALŠÍ ČLENOVÉ REVIZNÍ KOMISE: Lenka 

Kleinwächterová, Lucie Luterová 

 

 

LIDÉ 
ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

17 000 Kč 

 31 000 Kč 

74 000 Kč 

163 000 Kč 

6 000 Kč 

23 000 Kč 

314 000 Kč

Členské příspěvky (určené středisku) 

Dotace ze státního rozpočtu 

Příšpěvky samosprávních orgánů 

Ostatní výnosy na akce 

Přijaté dary na běžnou činnost 

Nájmy, jiné ostatní výnosy 

CELKEM 

VÝNOSY STŘEDISKA

6 000 Kč 

7 000 Kč 

52 000 Kč 

59 000 Kč 

177 000 Kč 

24 000 Kč 

325 000 Kč

Opravy a udržování 

Nákup drobného hmotného majetku 

Nákup - skříně, židle, stoly, loď 

Ostatní provozní výdaje 

Ostatní náklady na akce 

Ostatní náklady 

CELKEM 

NÁKLADY STŘEDISKA

Ve Frýdku-Místku 30. 3. 2018 
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

90 
členů střediska se 

setkalo na letním 

stanovém táboře 

věk všech členů 

v našeho střediska 

k 31.12.2017 

22 

soutěžních úkolů 

během 9 měsíců 

plnily Neonky - 

odměnou byla účast 

v celostátním kole 

Svojsíkova závodu 

tisíců korun jsme 

získali od štědrých 

dárců na stavbu 

klubovny 

1600 

1940 

Mezi štědré dárce v tomto roce patřili: 

 

Statutární město Frýdek-Místek, obec Sviadnov, obec Baška, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; 

Fond nemovitostí Junáka, Nadace ČEZ, RAS servis, Hyundai 

Motor Manufacturing Czech, Česká průmyslová zdravotní 

pojišťovna, Sbor dobrovolných hasičů z Bašky i Hodoňovic, 

paní Jirka Magnusková, Andrea Pokludová, Markéta Šuchová 

pan Josef Kleinwächter, Petr Bár, Rostislav Kostásek, 

Václav Kotásek, Tomáš Merta; Holkovi 

a všichni další, kteří přispěli ve veřejné sbírce či jakkoliv jinak -  

pomocí, radou... 

Všeho si moc vážíme a děkujeme Vám. 



ÚVODNÍ SLOVO

Připravit okresní kolo Svojsíkova závodu ve skautských 

dovednostech pro 30 družin, tj. cca 160 soutěžících skautů a 

skautek byla  tak trochu výzva - od zajistění místa konání, přes 

vymyšlení konkrétního provedení disciplín až po hledání 

sponzorů. Takovým úkolem jsme již cca 20 let nebyli pověřeni. 

Nezalekli jsme se, naše dvoudenní závody se konaly v krásném 

prostředí u přehrady Baška. Přestože hned první den přivítal 

účastníky deštěm, podařilo se vše uskutečnit podle plánů a 

otestovat spolupráci členů družin, jejich dovednosti, znalosti i 

zkušenosti.  A nejen to, díky této příležitosti jsme otestovali také 

spolupráci v rámci padesátičlenného přípravného týmu  byla 

skvělá - tým pracoval precizně, s plným nasazením a nadšením. 

Ostatně - tak jako při plnění jiných, běžných úkolů. Závěrem lze 

říct, že s dobrými přáteli můžete jít do každé výzvy :-). 

CO SE DĚLO BĚHEM ROKU VE STŘEDISKU? 

 Letošní rok byl bohatý na události, které byly určeny primárně 

našim členům, i na akce, kdy jsme se v duchu skautských ideálů 

snažili být prospěšní ostatním lidem. 

 

Hned na začátku ledna se okolí našich kluboven zaplnilo 

skupinkami malých ale i větších koledníků. „Černý vzadu“ o 

kterém zpívá známá koleda nesměl chybět. To proto, že jsme se 

již tradičně zapojili do Tříkrálové sbírky. Z dalších akcí pro 

veřejnost jmenujme pomoc při Velikonočních a Vánočních 

dílnách v Lidovém domě, o prázdninách jsme se podíleli na 

přípravě Dětského dne s Charitou, před Vánocemi rozdávali v 

Místku i ve Sviadnově  Betlémské světlo. 

 

Co dalšího jsme zažili? Vyráželi jsme na výpravy do přírody, na 

společné víkendy, sjížděli na kánoích moravské řeky, lyžovali, 

zúčastnili se několika orientačních běhů, včetně nočního běhu. 

V dubnu jsme za účasti zástupce z Ústředí Junáka, otce biskupa 

Františka Lobkowitze, představitelů obce Sviadnov, sponzorů a 

dalších hostů slavnostně otevřeli novou klubovnu ve Sviadnově. 

Jaro se neslo také v duchu příprav okresního kola Svojsíkova 

závodu, jehož organizaci bylo letos naše středisko pověřeno. 

Skautský rok vrcholil dvanácti denním letním stanovým táborem 

nazvaným Strážci času. Pro nejmenší benjamínky, kteří si ještě 

netroufli na několikadenní odloučení od rodičů, jsme připravili v 

srpnu čtyřdenní příměstský tábor. Jako základna příměstského 

tábora nám posloužila naše nová klubovna. 

 

Dobrodružství, která jsme prožívali na výpravách, na táboře i při 

jiných akcích jsou jako pomyslné třešničky na dortu. Na dortu, 

jehož těsto tvoří především pravidelná činnost ve družinách 

(menších skupinkách dětí přibližně stejného věku). Družiny se 

během roku scházejí každý týden ke svým schůzkám, kde pod 

vedením staršího rádce/rádkyně zažívají pestrý program.  Důraz 

je kladen hlavně na spolupráci a týmového ducha. Jsme rádi že v 

našem středisku fungují družiny všech věkových kategorií - od 

nejmladších předškoláků až po dospívající rovery a rangers. 

SVOJSÍKŮV ZÁVOD - ORGANIZÁTORSKÁ VÝZVA 

 

OKRESNÍ KOLO - KVĚTEN - BAŠKA 

Tento závod pořádalo letos naše středisko v 

květnu v okolí přehrady Baška. Zúčastnilo 30 

družin z našeho okresu, cca 160 skautů a 

skautek. Z našich družin první místo mezi 

chlapci vybojovala družina Panterů,  mezi 

děvčaty byly Neonky třetí a Tygřice čtvrté. 

Kdo má židli, bydlí.  I naše klubovna už je má 

a může sloužit dětem naplno. Za přítomnosti 

většiny našich donátorů, jsme v dubnu 

předali klubovnu dětem, aby se zde mohli 

rozvíjet, tvořit, hrát si i navazovat přátelství 

na celý život. 

Jsem moc vděčná všem dobrovolníkům, kteří 

na mnoha brigádách společně vytvořili 

takové podařené dílo! Snad jen díky 

vytrvalosti a neskutečné píli Toma, Vaška a 

Borůvky, kteří vše zastřešovali, se nyní 

můžeme radovat z krásné klubovny. 

Děkujeme všem za přízeň i podporu při 

stavbě klubovny i při práci s dětmi! 

Markéta Šuchová 

zástupce vedoucího střediska
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 KRAJSKÉ KOLO - ČERVEN - KOPŘIVNICE 

Obstát mezi 16 nejlepšími skautskými družinami v kraji 

nebylo jednoduché. Přesto všichni bojovali jako lvi s cílem 

dostat se do prestižního celostátního kola. To však bylo 

určeno jen pro jednu nejlepší družinu. Naši Panteři 

tentokrát obsadili páté místo,  stejně jako Neonky a Tygřice 

byly na osmé. Přesto jsme byli i v celostátním kole...      → 

CELOSTÁTNÍ KOLO - ZÁŘÍ - ORLOVSKÉ LESY 

Poprvé bylo možné celý rok plnit úkoly a soutěžit 

na dálku s 50-idružinami o účast v nejvyšším 

kole. Našim Neonkám se to podařilo!  Díky své píli 

ochutnaly atmosféru nejvyššího kola a poměřily 

své síly se 14. nejlepšími dívčími družinami v ČR. 

Závod je ohromně stmelil, obohatil i motivoval. 
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