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SLOVO ÚVODEM
Středisko Petra Bezruče funguje samostatně již od roku 1994, některé z jeho oddílů však existují mnohem
déle – 5. oddíl vznikl v roce 1945, 3. oddíl pak v roce 1968. Všichni současní vedoucí si v dětství zažili skauting
"na svou kůži" a nyní předávají tyto hodnoty, prožitky a životní postoje opět další generaci. Chceme dětem
ukázat správný směr, což je v dnešním světě hodně důležité.
Filmový režisér Břetislav Rychlík to charakterizoval krásnými slovy: "Pro mne skauting znamenal
celoživotní orientaci na hodnoty, které do nás škola ani rodina nedostala. Byli jsme součástí přirozeného
klukovského živlu postaveném na tom, že kluci se spolu kamarádí a navzájem se vychovávají. My jsme se do
té doby s klukama jenom bili. S příchodem skautingu to najednou dostalo silně dobrodružný ráz a jiný řád.
Nikoliv metodou příkazů ale… – bylo to, jako když dýcháte vzduch. My jsme skautskou výchovu ani metodiku
nevnímali, prostě to bylo to nejpřirozenější, co jsme tehdy mohli dělat. Věrnost hodnotám, jako je například
přátelství nebo vztah k přírodě, to je něco, čeho se držím. Být věrný skautskému slibu, věrný tomu, co jsme si
tehdy řekli… to je filosofie, bez které se člověk v dnešním světě neobejde, která ho drží pohromadě."

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
V našem středisku nás postupně přibývá - dětí i dospělých. Tvoříme však pouze nepatrný zlomek naší
skautské rodiny, která je téměř po celém světě (ve 216 zemích). Jen u nás v ČR je přibližně 46 000 členů,
z toho 7 000 dobrovolníků, kteří věnují svůj čas smysluplné práci pro druhé.
Scházíme se pravidelně
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ČINNOST JEDNOTLIVÝCH ODDÍLŮ A DRUŽIN
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
Jsme dívčím oddílem mladších děvčat - světlušek 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. Vedoucí Tygřic je Katka Stolínová. Nejmladší děvčata spolu
s malými kluky zůstávají i nadále ve smíšené družince Svišťů.

Tygřice
Tygřice
jsou
dobrá
parta
8
holek
páťaček. Do skatu už chodí většinou několik let a
docela hodně toho zažily. Každý týden se schází na
družinových schůzkách, kde se učí praktickým
dovednostem (první pomoc, hledání informací,
logickému uvažování, týmové spolupráci), hrají si a
smějí se. Tygřice se snaží stále více zapojovat
do přípravy a i vedení části schůzek, vždyť
zanedlouho je čeká skautský slib a s ním i další
posun na jejich skautské cestě.
Veverky
Družina Veverek se
schází od září 2012. Každé pondělí od 15,45 – 17,15 přichází 6 světlušek (Katka,
Eliška, Adélka, Agátka, Anička a Karolínka), od února 2013 nám přibyla ještě jedna
světluška (Barunka).
Schůzky začínáme pokřikem, potom vedoucí připisuje body - za pomůcky,
různé hry či za plnění jiných úkolů a povinností. Učíme se vnímat přírodu,
skautským dovednostem-uzlování, pomoc raněným, šifrování, topografie, apod.
Každá z holek má skautský deník, kde si zapisuje důležité věci ze zdravovědy, nutná
telefonní čísla, informace o dění ve středisku,… Také pracujeme s barevným
sešitem Světýlko, který postupně holky vyplňují, plní zajímavé úkoly. Splněný úkol
vedoucí podepíše. Světýlko přispívá k tomu, aby členky družiny mohly skládat
na táboře světluškovský slib.
Během roku jezdíme na různé akce v rámci oddílu i střediska. Každý měsíc
chodíme do přírody na výlety, čtvrtletně jezdíme na víkendové akce. Také
nezapomínáme na aktivní sportování, navštěvujeme tělocvičnu i fitness centrum,
bazén. Potom si rády odpočineme a popovídáme v útulné restauraci. Největší
odměnou za celoroční snažení je tábor s celotáborovou hrou a velkým
dobrodružstvím. Holky učíme být kamarádkami a hlavně dobrými světluškami.
Mezi nejdůležitější akce pro holky z 3. oddílu patří tyto: V květnu 2012 se zúčastnily 2 hlídky základního
kola Závodu světlušek a vlčat v Šenově. Ve své kategorii se umístily na 11. a 13. místě. V červenci proběhl letní
tábor ve Velkých Karlovicích, který byl inspirován ztroskotáním Robinsona na pustém ostrově. V říjnu
proběhla již tradiční drakiáda, tentokrát ve Sviadnově, bohužel počasí nám vůbec nepřálo. Společná
víkendová výprava 3. a 5. oddílu proběhla v listopadu v Rychalticích. Jejím tématem bylo detektivní pátrání
po pachateli Rychaltické loupeže. V prosinci jsme se podíleli na předávání Betlémského světla na Místeckém
náměstí.

5. chlapecký oddíl - Lvíčata a Svišti
Členové
5.chlapeckého
oddílu
jsou
rozprostřeni zejména do dvou družin – chlapecké
družiny starších vlčat – Lvíčat - a do smíšené
družiny menších dětí - Svišťů. Družinu Lvíčat vede
Tomáš Stolín ve spolupráci s Matesem a Jeníkem
Chromjákem. Družinu Svišťů vedla Jana Boščíková
s Tomášem Mertou v prvním pololetí, Barča
Bohatá s Matesem a Honzou v pololetí druhém.
V květnu 2012 se zúčastnila 1 hlídka složená
ze Lvíčat základního kola Závodu světlušek a vlčat
v Šenově. Ve své chlapecké kategorii se umístili na 1. místě. V následném krajském kole ve Zlatých horách
skončila o dva body za prvním místem a o bod za druhým na třetím místě.

Letní tábor proběhl 7.7. – 15.7. ve Velkých Karlovicích. Tábor byl inspirován ztroskotáním Robinsona
na pustém ostrově.
V září proběhl druhý ročník „chlapské víkendovky“ na chatě na Prašivé zahajující nový skautský rok,
na které probíhaly mimo jiné volby funkcí v rámci družiny.
V říjnu proběhla již tradiční středisková drakiáda, tentokrát ve Sviadnově, další měsíc pak společná
víkendová výprava 3. a 5. oddílu proběhla v Rychalticích. Jejím tématem bylo detektivní pátrání po pachateli
Rychaltické loupeže. V prosinci jsme se podíleli na předávání Betlémského světla na Místeckém náměstí.

7. oddíl - Bobři
Jsme družina skautů a skautek ve věku 12-16 let, jako družina fungujeme společně již pátým rokem. Za tu
dobu nás někteří zakládající členové opustili, avšak nahradili je zase noví, plni elánu a nadšení. Je nás tolik, že
zároveň tvoříme jeden oddíl.
Každý rok máme nějakou celoroční hru - celý školní rok 2011/2012 jsme překonávali různé apokalyptické
úkazy, jako je zemětřesení, bludiště, gejzíry, ledová jeskyně či poušť. Potřebovali jsme být připraveni a
zoceleni na tábor. Ten se letos uskutečnil poprvé pouze pro skauty a skautky (bez mladších světlušek a vlčat,
které jely na svůj turnus). Mohli jsme tak dělat snadněji spoustu zajímavých věcí. Tematicky byl tábor situován
do roku 100 našeho letopočtu, do římského města Pergamon. Byli jsme jako křesťané pronásledováni pro
svou víru, přežili jsme předpovídaný konec světa a nakonec i zlého císaře. A s novým císařem zavládl v zemi
klid a mír. Vše jsme zvládli a dokázali, že jsme správní, čestní a věrní skauti - křesťané, kteří neztrácejí naději a
mají důvěru v Boha.
Školní rok 2012/2013 jsme zahájili na
lodích (nafukovacích Pálavách), které již
dlouho vlastní naše středisko - nejprve na
přehradě Olešné a poté splouváním řeky
Opavy. Bylo to hrozně fajn, ve dne babí
léto v lodích, v noci krásné hvězdy a k ránu
námraza na stanech... Všem se to moc
líbilo, proto bychom rádi opět vyrazili
"na vodu" na pár dnů, tentokrát o letních
prázdninách.
Na drakiádě, kterou v říjnu pořádalo
naše středisko pro děti z Frýdku-Místku, jsme pomáhali s organizací jednotlivých stanovišť. V listopadu jsme
poznávali krásy Štramberku, v prosinci jsme v Místku rozdávali Betlémské světlo či chystali hru na společném
výletě s mladšími vlčaty a světluškami.
Naše schůzky jsou od nového školního roku pestřejší - nejen, že se učíme tradičním dovednostem, navíc
nás každý měsíc čeká nějaké překvapení v podobě tělocvičny, bazénu, bowlingu či soutěže v kalču.
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 - družiny Rysů a Mloků
V roce 2012 chodilo do družin Lvíčat a Svišťů 6 dětí ze Sviadnova. To bylo sice hezké množství z hlediska
činnosti, ale už problematičtější z hlediska dopravy ze Sviadnova do Místku. Vzhledem k tomu, že o činnost
ve skautu projevily zájem další děti ze Sviadnova, začali jsme si pohrávat s myšlenkou, že bude jednodušší
dopravit jednoho vedoucího za dětmi, než dopravit deset dětí za vedoucím. Započalo tedy shánění vhodného
zázemí ve Sviadnově. Po určitých peripetiích jsme se nakonec dohodli s paní ředitelkou základní školy
o možnosti využití prostoru školní družiny pro konání schůzek skautů.
Čas schůzek byl s ohledem na zájmové kroužky stanoven na středy od 16:45 do 18:00. První schůzka se
konala ve středu 26. září 2012. Dorazilo 15 dětí a celou schůzku jsme strávili hraním her venku. Během října
došlo k ustálení počtu dětí a náplně schůzek. Začalo bodování a družinová hra Cestování po městech po
železnici. Během listopadu a prosince jsme pak začali plnit stezku nováčka vlčat a světlušek, učili se vázat uzly.
V prosinci jsme do našeho kostela donesli Betlémské světlo – hezky v krojích při mši svaté. Samozřejmě
neděláme jen „vážné“ věci, ale také si hrajeme. Docela se zabydlely hry Bažina, Čaroděj, Sardel.

V družině jsou jak hoši, tak děvčata ve věku od 5 do 10 let. V takovémto složení se ukázalo fungování v
jedné družině velice problematické, a proto jsme děti rozdělili do dvou družin podle věku – předškoláci, 1. a 2.
třída – 3. až 5. třída. Děti si samy vymyslely pokřiky a názvy.
Starších je 8 a mají ve znaku Rysa.
Mladších je 6 a mají ve znaku Mloka.
Vzhledem k tomu, že se jedná z větší
části o nováčky, byla účast na společných
akcích nižší nebo žádná (i díky tomu, že
vedoucí ze Sviadnova se z časových
důvodů nemohli na všech akcích
účastnit). Na víkendovku v Rychalticích
jelo 6 dětí. Vše jsme si vynahradili na
vánoční besídce, kde dorazily obě
družiny kompletní i se svou vánoční
scénkou. Besídka se dětem líbila a myslím, že se s ostatními družinami rychle sžili.
Závěrem se dá říci, že skaut se ve Sviadnově zabydlel, členská základna je stabilní a má potenciál se
rozšířit. Zároveň jsme začali snít i o vlastní klubovně. První krok se již podařil, když jsme dostali od obce do
pronájmu pozemek. Tak teď už jen sehnat penízky a v září 2013 snad na shledanou v novém – našem.

HOSPODÁŘSKÝ VÝKAZ
PŘÍJMY
Členské příspěvky
Státní dotace (MŠMT)
Příspěvky samosprávních orgánů
Dary
Ostatní
S vlivem na daň
Celkem

20 100,00
7 881,00
8 000,00
1 860,00
19 815,00
0,00
57 656,00

VÝDAJE
Odvod členských příspěvků
Investice
Nákup drobného majetku
Ostatní výdaje na akce
Inventář
Ostatní výdaje (režie)
Celkem

18 090,00
0,00
14 707,00
16 514,00
0,00
8 345,00
57 656,00

ČLENOVÉ VEDENÍ STŘEDISKA
Vedoucí střediska (statutární orgán)
Vladimír Pavlosek
Zástupce vedoucího střediska (zástupce statutárního orgánu)
Martin Kleinwächter
Vedoucí oddílů
Lucie Marková, Kateřina Stolínová, Martin Kleinwächter
Markéta Šuchová, Tomáš Merta
Revizní komise
Jan Kleinwächter
Hospodář
Dušan Mlýnek
Volebním období vedoucího střediska a jeho zástupce, vč. členů revizní komise jsou 3 roky. Proto proběhl
v únoru 2013 střediskový sněm, na kterém byli zvoleni noví zástupci střediska - pro následující 3 roky je nově
zvoleným vedoucím střediska je Tomáš Stolín, jeho zástupkyní Markéta Šuchová.
Členy revizní komise jsou nově Vladimír Pavlosek, Lenka Kleinwächterová a Jan Kleinwächter.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM, SPOLUPRACOVNÍKŮM A PARTNERŮM
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří středisko podporují. Naše díky patří hlavně rodičům, všem
činovníkům střediska a zejména těmto organizacím:
Magistrát města Frýdku-Místku, Lidový dům, Tiskárna Kleinwächter, Komenda - střechy
Schváleno střediskovou radou dne 23. března 2013
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