VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2015
STŘEDISKO P. BEZRUČE
FRÝDEK-MÍSTEK

JEŠTĚ JSTE O NÁS NESLYŠELI?
PŘEDSTAVUJEME SE VÁM!

Pojďte se s námi na chvíli ohlédnout
za rokem 2015. Byl to čas plný
skautování, nezapomenutelných
zážitků a významných událostí.
Můžeme si hrdě přiznat, že to byl
vydařený rok. Opět máme na co
navazovat. Děkujeme Vám za přízeň!
Tomáš Stolín
vedoucí střediska

Jsme téměř stočlenná parta skautů a skautek od těch nejmenších
prcků předškolního věku až po zkušené vůdce. Na odsloužená léta
ale nehledíme, všichni táhneme za jeden provaz. Protože ve více
lidech se to lépe táhne  při dobrodružstvích i zábavě. A že toho je
spousta! Klidně se za námi někdy stavte podívat, rádi vás přivítáme!
Klubovnu máme v Lidovém domě v Místku a také stavíme novou
klubovnu ve Sviadnově. Převážně nás najdete v klubovnách nebo
jejich blízkém okolí, pravidelně vyrážíme také do Beskyd a někdy si
vyjedeme i dál  k Mohelnici či Hrčavě nebo rovnou do Prahy...

2012: ZALOŽENÍ ODDÍLU VE SVIADNOVĚ

NAHLÉDNUTÍ
DO HISTORIE

Postupně k nám začínají dojíždět děti z
vesnic. Proslýchá se, že ve Sviadnově je
mnoho zájemců, avšak klubovna v Místku je
pro ně špatně přístupná. Inu, řekli jsme si,
proč nezaložit nový oddíl ve Sviadnově? Byť v
prostorách školní družiny? Současně také
začala klíčit myšlenka vybudování vlastní
klubovny...

1992: ZAČÍNÁME ZNOVU

Parta přátel, která spolu obnovovala skauting
v roce 68, se opět sešla a začala nanovo.
Nejdříve jich byla hrstka a skautování mělo
spíš rodinný charakter. Člověk se však ani
nenadál a všechno se rozjelo opět ve velkém.

2007: OŽIVENÍ STŘEDISKA

I takové věci se stávají  děti roverského věku nepřevzaly
vedení, ale odešly studovat do jiných měst. Středisko se
potýkalo s nedostatkem vedoucích i dětí. V roce 2007 se
však vedení dětí ujali Tom, Katka, Lenka, Mates a Honza a
středisko opět ožilo.

Od letošního roku
pracujeme také s
předškoláky  máme dvě
družiny  Lvíčata v Místku a
Delfínky ve Svadnově.
Skautování je totiž pro
všechny, nezáleží na věku,
ale na tom, co chceme zažít.

STŘEDISKO
P. BEZRUČE
V ROCE 2015
V současné době sdružujeme celkem
čtyři skautské oddíly:
1. oddíl kmene dospělých Quendi,
3. dívčí oddíl Místek,
5. chlapecký oddíl Místek
a koedukovaný 9. oddíl Sviadnov.
Podařilo se nám zorganizovat spoustu
povedených střediskových akcí  mezi
nejzajímavější patří stavba nové skautské
klubovny ve Sviadnově, vodácké akce či
letní stanový tábor na téma Světové hry.
Letos plánujeme dokončit stavbu
klubovny a pokračovat v tradičních
akcích.
Naše středisko se stále rozrůstá, přibývá
nám dětí i nadšených pomocníků,
dorůstají mladí vedoucí. Naši činnost se
snažíme neustále posouvat dál a
zdokonalovat.

STAVBA NOVÉ SKAUTSKÉ
KLUBOVNY VE SVIADNOVĚ

Sen sviadnovských dětí o
vlastní klubovně začíná nabývat
vlastní rozměr. V roce 2015 se
nám podařilo zrealizovat hrubou
stavbu, zároveň se také
povedlo na ni získat peněžní
prostředky. Velké díky patří
nejen těm, kteří v klubovně tráví
volné víkendy či shánějí peníze,
ale také těm, kteří nám drží
palce a podporují nás.
V roce 2016 bychom rádi stavbu
zkolaudovali a nový školní rok
zahájili ve svém.

VODÁCKÝ
KURZ

LETNÍ TÁBORY KLUKŮ A HOLEK NA TÉMA:
SVĚTOVÉ HRY

Specialitou našeho střediska
je to, že vlastníme také
vodácké vybavení. Kromě
toho se nám daří díky nadaci
ČEZ postupně vybavení
obnovovat a rozšiřovat.
Takže pravidelně pořádáme
vodácké akce  tentokrát
jsme sjížděli řeku Bečvu a
Moravici, s mladšími blbli na
Olešné nebo s
holkama přímo na táboře. Je
úžasné chodit do skautu a
mít takové příležitosti!

Díky velkému nasazení
vedoucích a také skautských
příznivců se nám v tomto roce
podařilo zorganizovat dva
tábory  jeden pro kluky a druhý
pro holky.
Protože jsme měli společné
téma, byli jsme si blízko, ač tak
hrozně daleko, že k lítosti
některých nebylo možné
realizovat ani přepad...
Přesto jsme měli spoustu
zážitků, které v nás zůstávají.

VEDENÍ STŘEDISKA

VEDOUCÍ STŘEDISKA: Tomáš Stolín,
ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO: Markéta Šuchová,
ZPRAVODAJ PRO HOSPODAŘENÍ: Barbora Šotkovská
VÝCHOVNÁ ZPRAVODAJKA: Lucie Marková

3. DÍVČÍ ODDÍL MÍSTEK
Jsme parta holek, která alespoň jednou
ročně vyrazí na čistě dámskou
víkendovku, věnuje se pak vaření,
krášlení a jiným čistě holčičím věcem.
Kromě toho ale také máme své
družinové akce či společné akce s
ostatními ze střediska.
Jednoduše  pořád se něco děje.
Účastníme se Tříkrálové sbírky či
předávání Betlémského světla,
chodíme na výlety i na bazén.

Naše dámské akce:
Když nepočítám různé družinové párty,
pak den sesterství v únoru jsme
oslavily návštěvou baletu Sněhurka a
sedm trpaslíků, v březnu jely světlušky
na okresní tvořivý víkend Kreat, tábor
jsme všechny prožily bez kluků na
Markrabce, kousek od Loštic a
Bouzova. A pro velký úspěch jsme jely
tvořit na Kreat také vánoční dárky.

KONTAKT
Kateřina Stolínová
tel.: +420 777 665 391
email: KubackovaK@seznam.cz
VEDENÍ
vedoucí: Kateřina Stolínová, Markéta Šuchová, Lucka
Luterová, Katka Tatranová
DRUŽINY
Tygřice, Neonky, Veverky, Lvíčata

5. CHLAPECKÝ ODDÍL MÍSTEK
Jsme parta kluků, kteří spolu vyrůstají
de facto od malička. Nejdříve z nás byli
Lvíčata, od té doby, co jsme skauti se
jmenujeme Černí Panteři. Nebojíme se
práce ani drsných zážitků a máme
smysl pro legraci, rádi zkoumáme, jak
věci fungují. Nejspokojenější jsme v
lese nechaní všanc vlastnímu osudu či
hrám anebo na hřišti s fotbalovým
míčem a sviadnovskými kluky.
Nebojíme se ale ani práce, protože
víme, že šlechtí.

Z čistě chlapských akcí  tradičně
vyrážíme na chatu bez elektřiny v
Beskydech, kde trávíme ty nejkrásnější
chvíle  staráme se tam sami o sebe,
vaříme si, zdokonalujeme se v různých
dovednostech. V tomto roce jsme je
měli možnost zúročit na skautských
závodech či na společných akcích s
holkama a ostatními. Jednoduše 
jeden za všechny, všichni za jednoho.

KONTAKT
Tomáš Stolín
tel.: +420 606 785 579
email: tomstolin@centrum.cz
VEDENÍ
vedoucí: Tomáš Stolín, Jeník Chromják, Pavel Hartmann
DRUŽINY
Černí Panteři

9. ODDÍL SVIADNOV
Scházíme se v prostorách ZŠ, u
vedoucích doma a od září také
pronajatém pozemku. Tam především
proto, že na něm stavíme vlastní
klubovnu a čeká tam na nás spousta
práce, ale i zábavy, zkušeností a
poučení  máme možnost být při tom,
jak roste. A máme i předsevzetí  začít
nový školní rok v novém. Proto se od
září, hlavně skauti Rysi, účastní kromě
pravidelných schůzek také sobotních
brigád, aby přiložili ruku k dílu.

Roste nejen klubovna, ale také náš
počet  od září se věnujeme nové
družince předškoláků  Delfínkům.
Snažíme se také být prospěšní svému
okolí  zapojili jsme se do Tříkrálové
sbírky či roznášení Betlémského světla,
připravili jsme společně s ostatními ze
střediska tradiční rodinné odpoledne 
drakiádu na jízdárně ve Sviadnově.

KONTAKT
Tomáš Merta
tel.: +420 724 137 879
email: mertat2@seznam.cz
VEDENÍ
vedoucí: Tomáš Merta, Rosťa Kotásek, Tomáš Tatran,
Katka Mertová, Hanka Čajánková
DRUŽINY
Rysi, Mloci, Netopýrky, Delfínci

DOBŘÍ HOSPODÁŘI

STATISTIKY

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním.
Učetnictví je vedeno v souladu s platnými právními
předpisy.

A HOSPODAŘENÍ

Ve FrýdkuMísstku 11. 4. 2016
Vladimír Pavlosek
předseda revizní komise střediska

POČET ČLENŮ

POČTY JEDNOTLIVÝCH

STŘEDISKA

VĚKOVÝCH KATEGORIÍ (2016)

99
86

Leden
2015

Leden
2016

Benjamínci
Světlušky
Vlčata
Skautky
Skauti
Rangers
Roveři
Celkem
(včetně dospělých)

VÝNOSY STŘEDISKA

Členské příspěvky (určené středisku)
Dotace ze státního rozpočtu
Příšpěvky samosprávních orgánů
Ostatní příjmy na akce
Ostatní příjmy
CELKEM

10
24
21
9
8
1
5
99

NÁKLADY STŘEDISKA

8 000 Kč
17 000 Kč
20 000 Kč
126 000 Kč
37 000 Kč
208 000 Kč

Nákup drobného hmotného majetku
Ostatní provozní výdaje
Ostatní výdaje na akce

39 000 Kč
47 000 Kč
114 000 Kč

CELKEM

200 000 Kč

DĚKUJEME VŠEM SPONZORŮM A PODPOROVATELŮM

VÝROČNÍ
ZPRÁVA 2015
STŘEDISKO P. BEZRUČE FRÝDEKMÍSTEK

KONTAKT
F. Čejky 450
FrýdekMístek
73801
tel.: +420 606 785 579
email: tomstolin@centrum.cz
web: www.mistek.skauting.cz

... a další jmenovitě
neuvedení dobrodinci.

Velké díky všem za podporu a hmotnou
i nehmotnou pomoc!

