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_________________ Poslání a historie ___________________
49.  pionýrská  skupina  Kočovníci  je  především  oddíl  Kočovníci,  zaměřený  na  turistiku
a tábornictví.  Ve  zkratce  poznávání  nových  míst  a  získávání  nových  zkušeností,  i  za  cenu
ne vždy úplného pohodlí. Jsme oddíl pro děti, takže nejčastěji si hrajeme.  Prostřednictvím her
se snažíme vést děti k aktivnímu způsobu života a vztahu k přírodě, fungováním v oddílovém
kolektivu se přirozenou formou učí spolupráci i samostatnosti. 

Turistický oddíl Kočovníci byl založen v roce 1977 a za dobu své existence uspořádal desítky
letních i zimních táborů, stovky víkendových výletů a prošlo jím nespočet dětí nejen z Prahy 6.
Řada dětí v oddíle zůstává i po ukončení základní školy jako instruktoři a později vedoucí,
do oddílu se již vracejí i děti původních členů. Tím je dána kontinuita oddílu jednak z hlediska
předávání znalostí, neboť vlastní zkušenost je v tomto směru nejlepší formou, ale především
ve smyslu oddílu jako přátelského společenství, kam se lidé rádi vracejí. 

______________________ Činnost  _________________________

Pravidelná činnost
Klíčovou součástí naší celoroční činnosti jsou každotýdenní schůzky, které probíhají v naší
klubovně  Nad  Panenskou  5  či jejím  bližším  i  vzdálenějším  okolí.   V  roce  2016  probíhaly
schůzky dvou oddílových družin – Netopýrů a Ptakopysků. V průběhu roku se členové jako
obvykle věnovali celé řadě různých aktivit – od tábornických dovedností přes deskové hry,
venkovní sporty (frisbee, petanque) či rozmanité rukodělné činnosti. 

Vedle běžných oddílových schůzek fungoval během roku také klub, kde se pravidelně scházely
mladší děti i s rodiči, především z řad bývalých vedoucích. 
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Výlety
V roce 2016 proběhlo 9 víkendových výletů nejen pro členy oddílu, mezi kterými nechyběly
tradiční  akce  jako  Noční  pochod,  výroční  Oheň  (kde  jsme  oslavili  600  oddílových  výletů)
či Vánoční  besídka.  Zúčastnili  jsme  se  také  2  akcí  společně  s  dalšími  pražskými  oddíly   -
Zimního přechodu Brd (pořádaného 45. PS Praha 6) a Setkání pražských pionýrských skupin
na táborové základně Morgana u Ledče nad Sázavou. S ohledem na zájem bývalých vedoucích
se svými dětmi jsme do plánu navíc zařadili také výlety přizpůsobené pro nejmenší účastníky.

Tábory
O jarních prázdninách jsme již podruhé vyrazili  spolu s 188.  pionýrskou skupinou Bobříci
do Josefova Dolu v Jizerských horách. Účast dětí byla bohužel slabší, zúčastnilo se 9 dětí a 11
instruktorů a vedoucích.  Na programu bylo sjezdové lyžování ve skiareálu Tanvaldský Špičák
a běžkové i pěší výlety po blízkém i vzdálenějším okolí.

Letní tábor se již poněkolikáté konal v Záblatí u Prachatic, letošním tématem celotáborové hry
bylo pátrání po ztraceném městě v Amazonii.  Tábora se zúčastnilo 28 dětí a 9 instruktorů
a vedoucích. Z loňského roku zůstala zachována čtrnáctidenní délka tábora, který jsme jako
vždy  stavěli  tzv.  na  zelené  louce  se  zapojením  všech  účastníků.  Na  konci  tábora  došlo
na pasování  nového  oddílového  instruktora.  Na  klasický  oddílový  tábor  následně  navázal
týdenní tábor pro rodiče (převážně z řad bývalých vedoucích) s dětmi. 

Podzimní prázdniny jsme strávili na chalupě v Černé Studnici v Jizerských horách a navštívili
jsme kromě jiného muzeum vojenské techniky a několik rozhleden.
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___________________________ Lidé _________________________
Členská základna
Ke 31.12.2016 měla skupina 27 registrovaných členů, převážnou většinu do 26 let:
do 9 let 6
10 – 12 let 9
13 – 15 let 1
16 – 18 let 3
19 – 26 let 3
27 let a více 5

Po propadu členské základny v roce 2015 se podařilo získat nové členy a stav znovu navýšit. 

Vedoucí
Chod skupiny a oddílu v roce 2016 zajišťovali tito vedoucí:

Hlavní vedoucí Marcel Šíp

Hospodář Ludmila Marečková

Delegát v krajské radě Pionýra Jana Boháčová

Další členové rady Pionýrské skupiny Petr Šmejkal Lukáš Chochlovský

Adam Veselý Kateřina Repková

Sebastien Hradil Michaela Repková

Damien Hradil

V  rámci  průběžného  vzdělávání  vedoucích  se  podařilo  doplnit  dvě  nezbytné  kvalifikace  –
hospodáře a delegáta v krajské radě Pionýra. Také proběhlo každoroční víkendové školení
vedoucích ve vlastní režii.

Všichni  instruktoři  a  vedoucí  vykonávají  své  funkce  dobrovolně,  ve  svém  volném  čase
a bez nároku na honorář. Zejména s přípravou a organizací táborů nám dále pomáhají bývalí
oddíloví vedoucí a další přátelé oddílu, bez jejichž pomoci bychom se těžko obešli a za kterou
také zaslouží poděkování.
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________________________ Majetek _______________________

Klubovna
Celoroční oddílová činnost by nebyla možná bez oddílové klubovny, kterou máme pronajatou
v ulici  Nad Panenskou na Praze 6 a kterou jako zázemí využíval  i  klub pro nejmenší  děti
s rodiči. Po rekonstrukci hlavní místnosti v minulém roce jsme letos provedli pouze drobnější
úpravy a generální úklid.

Oddílový vůz GAZ
Nejen tábory bychom si těžko představili bez našeho oddílového vozu GAZ, který využíváme
k zásobování, dovážení vody, transportu lidí i batohů. Během zimy 2016 proběhla  plánovaná
výměna nápravy,  takže byl GAZ připraven pro další táborovou sezonu. 

Táborové vybavení
Jelikož nemáme stálou táborovou základnu,  je třeba o to více dbát na udržování táborového
materiálu (podsady, osady, vojenské stany, polní kuchyně, atp.) v dobrém stavu. V roce 2016
proběhla  impregnace  protékajících  plachet  od  kuchyně  (bohužel  úspěšná  pouze  částečně)
a drobná obnova táborového materiálu.
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_____________________ Hospodaření ____________________
Finanční podpora
Nezanedbatelnou část příjmů skupiny tvoří příspěvky od níže uvedených subjektů, kterým
tímto děkujeme:

Magistrát hlavního města Prahy
- provozní náklady klubovny a skladu
- prázdninové tábory

39 912 Kč

Městská část Praha 6
- zajištění podmínek pro letní dětský tábor 10 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- materiálně technické zajištění 5 929 Kč

Celkem 55 841 Kč

Rozvaha
Stav ke 31.12.2016 V tisících Kč

Aktiva
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 78

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí -78

Poskytnuté provozní zálohy 26

Pokladna 1

Účty v bankách 94

Aktiva celkem 121

Pasiva
Vlastní jmění 104

Výsledek hospodaření -4

Krátkodobé závazky

 - Dodavatelé -4

 - Ostatní závazky 10

- Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků 13

 - Jiné závazky 1

 - Dohadné účty pasivní 1

Pasiva celkem 121
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Výkaz zisku a ztráty
Stav ke 31.12.2016 Hlavní činnost, v tisících Kč

Náklady
Spotřeba materiálu a energie 97

Opravy a udržování 25

Náklady na cestovné 24

Ostatní služby 62

Jiné ostatní náklady 5

Náklady celkem 213

Výnosy
Provozní dotace 56

Přijaté členské příspěvky 3

Tržby za vlastní výkony a zboží 142

Jiné ostatní výnosy 8

Výnosy celkem 209

Výsledek hospodaření před zdaněním -4

Výsledek hospodaření po zdanění -4

______________________ Propagace ______________________
K průběžné propagaci  činnosti  oddílu využíváme především online  kanály,  jako jsou naše
webové stránky kocovnici.cz  a stránka na Facebooku. Nové zájemce o členství  se snažíme
oslovovat především na akcích pro veřejnost, jako je Ladronkafest a Měsíc zdravé šestky. 

__________________________________________________________________________
Pionýr, z. s. - 49. pionýrská skupina Kočovníci

Nad Panenskou 5, 169 00, Praha 6
IČ 66005752 

www.kocovnici.cz

http://www.kocovnici.cz/
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