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______ Poslání a historie ______________________________
49.  pioný�rská�  skupiná  Koč�ovní�či  je  pr�edevs�í�m  oddí�l  Koč�ovní�či,  záme�r�ený�  ná  turistiku
á tá�borničtví�.  Ve  zkrátče  pozná�vá�ní�  nový�čh  mí�st  á  zí�ská�vá�ní�  nový�čh  zkus�eností�,  i  zá  čenu
ne vz�dý u� plne�ho pohodlí�. Jsme oddí�l pro de� ti, tákz�e nejč�áste� ji si hrájeme.  Prostr�edničtví�m her
se snáz� í�me ve�st de�ti k áktivní�mu zpu' sobu z� ivotá á vztáhu k pr�í�rode� , fungová�ní�m v oddí�love�m
kolektivu se pr�irozenou formou uč�í� spoluprá�či i sámostátnosti. 

Turističký�  oddí�l Koč�ovní�či býl záloz�en v roče 1977 á v roče 2017 oslávil 40 let existenče. Zá tu
dobu uspor�á�dál  desí�tký letní�čh  i  zimní�čh tá�boru' ,  stovký vý� letu'  á  pros�lo  jí�m nespoč�et  de�tí�
nejen z Práhý 6.   Ř/ ádá de� tí�  v  oddí�le  zu' stá� vá�  i  po ukonč�ení�  zá�kládní�  s�kolý jáko instruktor�i
á pozde� ji vedoučí�, do oddí�lu jiz�  čhodí� táke�  de� ti bý�válý�čh č�lenu' . Tí�m je dá�ná kontinuitá jednák
z hlediská  pr�edá�vá�ní�  ználostí�,  neboť  vlástní�  zkus�enost  je  v  tomto  sme�ru  nejleps�í�  formou,
ále pr�edevs�í�m ve smýslu oddí�lu jáko pr�á� telske�ho společ�enství�, kám se lide�  rá�di vráčejí�. 

______ Činnost __________________________________________

Pravidelná činnost
Klí�č�ovou souč�á� stí�  nás� í�  čeloroč�ní�  č�innosti jsou káz�dotý�denní�  sčhu' zký, ktere�  probí�hájí�  v nás�í�
klubovne�  Nád  Pánenskou  5  č�i její�m  bliz�s� í�m  i  vzdá� lene� js� í�m  okolí�.   V  roče  2017  probí�hálý
sčhu' zký dvou oddí�lový�čh druz� in – Netopý�ru'  á Ptákopýsku' .  V pru' be�hu roku se č�lenove�  jáko
obvýkle ve�nováli čele�  r�áde�  ru' zný�čh áktivit – od tá�borničký�čh dovedností�  pr�es deskove�  hrý,
venkovní� sportý (frisbee, petánque) č�i rozmánite�  rukode� lne�  č�innosti. 

Vedle be�z�ný�čh oddí�lový�čh sčhu' zek fungovál be�hem roku táke�  klub, kde se právidelne�  sčhá� zelý
mláds�í� de�ti i s rodič�i, pr�edevs�í�m z r�ád bý�válý�čh vedoučí�čh. 
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Výlety
V roče 2017 probe�hlo 10 ví�kendový�čh ákčí�  nejen pro č�lený oddí�lu, mezi který�mi nečhýbe� lý
trádič�ní� ákče jáko Noč�ní� počhod č�i Vá�noč�ní� besí�dká. Zu� č�ástnili jsme se táke�  2 ákčí� společ�ne�
s dáls� í�mi  práz�ský�mi  oddí�lý   -   Zimní�ho  pr�ečhodu Brd (por�á�dáne�ho 45.  PS  Práhá 6)  á  hrý
po Práze  (por�á�dáne�  188.  PS  Bobr�í�či).  Stejne�  jáko  lon� ský�  rok  jsme  zár�ádili  táke�  vý� letý
pr�izpu' sobene�  pro nejmens�í� u� č�ástní�ký i s rodič�i pr�edevs�í�m z r�ád bý�válý�čh vedoučí�čh.

Vývrčholení�m oddí�love�  č�innosti býl v roče 2017 vý�roč�ní� Ohen� , ná ktere�m jsme zá u� č�ásti r�ádý
bý�válý�čh  č�lenu'  oslávili  40  let  fungová�ní�  oddí�lu.  Pr�i  te� to  pr�í�lez� itosti  se  táke�  podár�ilo
digitálizovát vý�be�r fotek z historie oddí�lu.

Tábory
O jární�čh prá� zdniná� čh jsme výrázili spolu s 188. pioný�rskou skupinou Bobr�í�či do Kor�enová
v Jizerský�čh horá� čh. Zu� č�ástnilo se 18 de�tí� á s ohledem ná ve� ts� í� kápáčitu čhátý s ná�mi jeli táke�
ne�kter�í�  bý�válí�  č�lenove�  oddí�lu.  Ná  prográmu  býlo  sjezdove�  lýz�ová�ní�  ve  skiáreá� lu  Řejdiče
á Páseký á be�z�kove�  vý� letý po blí�zke�m i vzdá� lene� js� í�m okolí� – nápr� . Páseký, Jizerká.

Letní�  tá�bor  jsme se  po  letečh v  Zá�blátí�  u  Práčhátič  rozhodli  pr�esunout  ná  nove�  tá�bor�is�te�
u hrádu  Řonoveč  u Hávlí�č�ková  Brodu  (zápu' jč�ene�ho  od  45.  pioný�rske�  skupiný  Práhá 6).
Pr�í�právý  tá�borá  tudí�z�  krome�  jine�ho  obná�s�elý  táke�  pr�evoz  ves�kere�ho  máteriá� lu  ze Zá�blátí�
ná nove�  tá�bor�is�te� . Te�mátem čelotá�borove�  hrý býl z� ivot á dobá Kárlá IV. Tá�borá se zu� č�ástnilo
28  de� tí�  á  10  instruktoru'  á vedoučí�čh.  Tá�bor  jsme  jáko  vz�dý  stáve� li  tzv.  ná  zelene�  louče,
ná nove�m  tá�bor�is�ti  jsme  se  zábýdleli  bez  ve�ts� í�čh  komplikáčí�.  Ná klásičký�  oddí�lový�  tá�bor
ná�sledne�  nává�zál tý�denní� tá�bor pro rodič�e (pr�evá�z�ne�  z r�ád bý�válý�čh vedoučí�čh) s de� tmi. 

Podzimní�  prá� zdniný  jsme  strá�vili  ná  čhálupe�  v  Č/erne�  Studniči  v Jizerský�čh  horá� čh
á i pr�es nepr�í�znive�  poč�ásí� podnikli ne�kolik vý� letu'  po okolí�.
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______ Lidé ______________________________________________
Členská základna
Ke 31.12.2017 me� lá skupiná 31 registrováný�čh č�lenu' , pr�evá� z�nou ve� ts� inu do 26 let:

do 9 let 8
10 – 12 let 11
13 – 15 let 2
16 – 18 let 2
19 – 26 let 3
27 let á ví�če 5

Oproti lon� ske�mu roku se podár�ilo návý�s� it č�lenskou zá�kládnu o 4 nove�  č�lený.

Vedoucí
Čhod skupiný á oddí�lu v roče 2016 zájis�ťováli tito vedoučí�:

Hlávní� vedoučí� Márčel S/ í�p

Hospodá� r� Zuzáná Báziková�

Delegá� t v krájske�  ráde�  Pioný�rá Jáná Veselá�

Dáls� í� č�lenove�  rádý Pioný�rske�  skupiný Petr S/mejkál Luká� s�  Čhočhlovský�

Adám Veselý� Káter�iná Řepková�

Sebástien Hrádil Mičháelá Řepková�

Dámien Hrádil

Vs�ičhni  instruktor�i  á  vedoučí�  výkoná�vájí�  sve�  funkče  dobrovolne� ,  ve  sve�m  volne�m  č�áse
á bez ná� roku ná honorá� r� .  Zejme�ná s pr�í�právou á orgánizáčí� tá�boru'  ná�m dá� le pomá�hájí� bý�válí�
oddí�loví� vedoučí� á dáls� í� pr�á� tele�  oddí�lu, bez jejičhz�  pomoči býčhom se te�z�ko obes�li á zá kterou
táke�  záslouz� í� pode�ková�ní�.

V  rá�mči  pru' be�z�ne�ho  vzde� lá� vá�ní�  vedoučí�čh  ábsolvovál  Luká� s�  Čhočhlovský�  kválifikáči
zdrávotní�ká zotávováčí�čh ákčí�. Táke�  probe�hlo káz�doroč�ní� s�kolení� vedoučí�čh ve vlástní� rez� ii.
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______ Majetek _________________________________________

Klubovna
Čeloroč�ní� oddí�lová�  č�innost bý nebýlá moz�ná�  bez oddí�love�  klubovný, kterou má�me pronájátou
v uliči  Nád Pánenskou ná Práze 6 á kterou jáko zá�zemí�  výuz� í�vál  i  klub pro nejmens�í�  de�ti
s rodič�i. Jáko káz�dý�  rok jsme be�hem le� tá provedli sve�pomočí� drobne�  oprávý (zdi, zá� čhodove�
dver�e) á táke�  jsme rozs�í�r� ili výbávení� klubovný o mágnetičkou tábuli.

Oddílový vůz GAZ
Nejen tá�borý býčhom si te�z�ko pr�edstávili bez nás�eho oddí�love�ho vozu GAZ, který�  výuz� í�vá�me
k zá� sobová�ní�,  dová� z�ení�  vodý, tránsportu lidí�  i  bátohu' .  Po vý�me�ne�  ná�právý v minule�m roče
jsme tentokrá� t provedli pouze be�z�nou u� drz�bu pr�ed tá�borovou sezonou. 

Táborové vybavení
Jelikoz�  nemá�me stá� lou tá�borovou zá�kládnu,  je tr�ebá o to ví�če dbá� t ná udrz�ová�ní� tá�borove�ho
máteriá� lu  (podsádý,  osádý,  vojenske�  stáný,  polní�  kučhýne� ,  átp.)  v  dobre�m stávu.  V  rá�mči
pr�esunu ná nove�  tá�bor�is�te�  jsme zrevidováli  stáv výbávení�  á  provedli  nezbýtnou obnovu –
pr�edevs�í�m nový�  ná� te�r  tá�borove�  polní�  kučhýne�  á dá� le obnovu drobne�ho máteriá� lu (ná� r�ádí�,
pr�eprávký, krýčí� pláčhtá ná kučhýn� ).
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______ Hospodaření ___________________________________
Finanční podpora
Nezánedbátelnou č�á� st  pr�í�jmu'  skupiný tvor�í�  pr�í�spe�vký od ní�z�e uvedený�čh subjektu' ,  který�m
tí�mto de�kujeme:

Mágistrá� t hlávní�ho me�stá Práhý
- provozní� ná�kládý klubovný á skládu
- prá� zdninove�  tá�borý

59 000 Kč�

Me�stská�  č�á� st Práhá 6
- zájis�te�ní� podmí�nek pro letní� de� tský�  tá�bor 16 800 Kč�

Ministerstvo s�kolství�, mlá�dez�e á te� lový�čhový
- máteriá� lne�  tečhničke�  zájis�te�ní�
- krá� tkodobe�  ákče

4 845 Kč�

Celkem 80 645 Kč

Rozvaha
Stáv ke 31.12.2017 V tisí�čí�čh Kč�

Aktiva
Hmotne�  movite�  ve�či á jejičh souborý 78

Oprá�vký k hmotný�m movitý�m ve�čem á jejičh souboru' m -78

Poskýtnute�  provozní� zá� lohý 18

Pokládná 1

ÚG č�tý v bánká�čh 97

Aktiva celkem 116

Pasiva
Vlástní� jme�ní� 101

Vý�sledek hospodár�ení� -8

Krá� tkodobe�  zá� vázký

 - Dodávátele� -5

 - Ostátní� zá� vázký 13

- Zá�vázký ze vztáhu k rozpoč�tu orgá�nu'  u� zem. sámospr. čelku' 0

 - Jine�  zá� vázký 1

 - Dohádne�  u� č�tý pásivní� 1

Jiná�  pásivá

 - Vý�nosý pr�í�s� tí�čh období� 13

Pasiva celkem 116
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Výkaz zisku a ztráty
Stáv ke 31.12.2017 Hlávní� č�innost, v tisí�čí�čh Kč�

Náklady
Spotr�ebá máteriá� lu á energie 126

Ná�kládý ná čestovne� 27

Ostátní� sluz�bý 121

Jine�  ostátní� ná�kládý 5

Náklady celkem 279

Výnosy
Provozní� dotáče 81

Trz�bý zá vlástní� vý�koný á zboz� í� 190

Výnosy celkem 271

Vý�sledek hospodár�ení� pr�ed zdáne�ní�m -8

Vý�sledek hospodár�ení� po zdáne�ní� -8

______ Propagace ______________________________________
K pru' be�z�ne�  propágáči  č�innosti  oddí�lu  výuz� í�vá�me pr�edevs�í�m online  káná� lý,  jáko jsou nás�e
webove�  strá�nký www.kočovniči.čz, strá�nká ná Fáčebooku č�i pr�ehled tá�boru'  ná webu spolku
Pioný�r. Nove�  zá� jemče o č�lenství� se snáz� í�me oslovovát pr�edevs�í�m ná ákčí�čh pro ver�ejnost, jáko
je Ládronkáfest á Me�sí�č zdráve�  s�estký. 

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

Nád Pánenskou 5, 169 00, Práhá 6
IČ/  66005752 

www.kočovniči.čz

http://www.kocovnici.cz/
http://www.kocovnici.cz/
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