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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 

 22 000 Kč 

95 000 Kč 

133 000 Kč 

1 000 Kč 

268 000 Kč

Členské příspěvky (určené středisku) 

Dotace ze státního rozpočtu 

Příšpěvky samosprávních orgánů 

Ostatní výnosy na akce 

Přijaté dary na běžnou činnost 

CELKEM 

VÝNOSY STŘEDISKA

4 000 Kč 

6 000 Kč 

79 000 Kč 

29  000 Kč 

140 000 Kč 

 0 Kč 

258 000 Kč

Opravy a údržba 

Nákup drobného hmotného majetku 

Nákup dvou velkých stanů Pantheon 

Ostatní provozní výdaje 

Ostatní náklady na akce 

Ostatní náklady 

CELKEM 

NÁKLADY STŘEDISKA

Ve Frýdku-Místku 30. 3. 2017 
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

6 

věk světlušky, 

která psala zápis  

z výpravy Lvíčat 

na naše webové 

stránky 

počet členů 

v našem středisku 

v prosinci 2016 
116 

průměrně tolik

hodin věnují

vedoucí práci

s dětmi každý rok

při běžné činnosti

slavili jsme

diamantovou

svatbu

zakladatele

střediska

60

300 

Statutárnímu městu Frýdek-Místek, obci Sviadnov, 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy; 

 

Fondu nemovitostí Junáka, Nadaci ČEZ, Nadačnímu fondu 

Huindai ve spolupráci s Nadací Open Society Fund Praha, 

firmě Huisman Konstrukce, ČEPS, ROLIZO a TamTam Research; 

 

paní Jarce Kleinwächterové a Svatavě Dedkové, 

panu Janu Svěrkošovi, Rostislavu Kotáskovi, Tomáši Mertovi, 

Tomáši Stolínovi, Radovanu Jursovi a Vadimu Rybářovi; 

 

a všem dalším, kteří přispěli ve veřejné sbírce či jakkoliv jinak -  

pomocí, dobrou radou... Všeho si moc vážíme a děkujeme Vám. 



ÚVODNÍ SLOVO

S dětmi jsme prožili opravdu pestrý rok - kromě pravidelných 

družinových schůzek, jsme uskutečnili spoustu výprav do 

přírody, díky speleologii ochutnali atmosféru podzemí 

v Jeseníkách a poznávali různé druhy netopýrů, 

v závodech orientačního běhu testovali fyzickou zdatnost 

i zkušenosti v práci s mapou, relaxovali v tělocvičně u florballu 

či fotbalu, zažívali neobvyklá dobrodružství při splouvání řeky 

Oravy, na puťáku poznávali krásy Beskyd od Zlatníku, přes 

Horní Lomnou až po Morávku, jedna družina skautek se byla 

podívat také v Praze, kromě jiného shlédly v Národním divadle 

přestavení Rusalka či navštívily Senát a Karlštejn. 

Vyvrcholení celoroční činnosti proběhlo na Jablunkovsku 

na letním stanovém táboře, který se nesl v duchu Astérixe a 

Obélixe. Zúčastnilo se jej asi 60 dětí ze střediska za doprovodu 

asi 20 dospělých. 

Nevynechali jsme ani akce charitativní a akce určené 

pro veřejnost -  tříkrálovou sbírku,  pletení adventních věnců a 

předávání Betlémského světla, podíleli jsme se 

na přípravách a organizaci velikonočních a vánočních dílen. 

V červnu proběhl střediskový sněm, kde jsme se zabývali 

směřováním naeho střediska, volili jsme a zvolili (staro)nové 

vedení střediska a členy revizní komise. 

 Již od roku 2012 věnujeme svou pozornost také vybudování

zázemí ve Sviadnově, odkud pochází část našeho střediska. 

V našich myšlenkách se zrodil plán postavit malou

dřevostavbu se dvěmi klubovnami. Od myšlenky už byl jen

krok k samotné realizaci...  

V roce 2015 se nám podařilo dokončit hrubou stavbu, letos

pokračovaly stavební práce - okna, fasáda a komín daly

klubovně nový rozměr, pracovali jsme na venkovních

přípojkách vody a elektřiny, na rozvodech, izolovali uvnitř,

pořídili sanitární vybavení... Položili jsme podlahu a

vymalovali. Oplotili jsme pozemek. A nakonec - na vše jsme si

posvítili - koncem roku jsme se připojili do elektrické sítě.  

Zdá se, že klubovna začíná vypadat docela k světu. 

Děti, které se scházejí v tělocvičně, Pantheonu (velký kopulovitý

stan, obdoba tee-pee) či u vedoucích doma už se moc těší, až

budou mít vlastní klubovnu. 

Pokud byste jim chtěli pomoci jejich sen realizovat, budeme

rádi za každé přispění - ať již materiální, finanční či jiné

nemateriální pomoci.  

CO SE DĚLO BĚHEM ROKU V NAŠICH ODDÍLECH? STAVBA KLUBOVNY VE SVIADNOVĚ 

LEDEN 

Začátkem ledna, téměř kadý den, 

vycházejí z našich kluboven skupinky tří 

králů do ulic koledovat - přinášet svým 

zpěvem radost dárcům a díky jejich 

přispění do kasiček také obdarovaným. 

KONTAKT PRO POMOC SE STAVBOU: 

Tomáš Merta / mertat2@seznam.cz / 724 137 879

To byl teda fofr! Než jsme se nadáli, už máme 

za sebou další rok a s ním pravidelné 

ohlédnutí za rokem minulým. Byl plný práce 

a čilého ruchu - na schůzkách, četných 

výpravách i při charitativních akcích, ale 

hlavně také na stavbě sviadnovské klubovny. 

Už chybí jen pár drobností, položit podlahy a 

pořídit vnitřní zařízení a můžeme 

kolaudovat. A konečně užívat i vlastní zázemí 

obou kluboven. 

Děkujeme všem za přízeň i podporu při práci 

s dětmi i stavbě klubovny! 

Markéta Šuchová 

zástupce vedoucího střediska
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DUBEN

Na Ivančenu se letos vydali jak skautky a 

skauti, tak vlčata a světlušky. Společně jsme 

u příležitosti  svátku sv. Jiří, patrona skautů, 

uctili památku skautů padlých 

v odboji za 2. světové války.

PROSINEC 

Jako každý rok jsme se zapojili do 

rozdávání Betlémského světla. V Místku 

i Sviadnově jsme předávali plamínek 

naděje a šířili vánoční radost mezi lidi 

v našem okolí.
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