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______ Poslání a historie ______________________________
49. pionýrská skupiná Kočovníči je predevsím oddíl Kočovníči, zámerený ná turistiku
á táborničtví. Ve zkrátče poznávání novýčh míst á získávání novýčh zkuseností, i zá čenu
ne vzdý uplneho pohodlí. Jsme oddíl pro deti, tákze nejčásteji si hrájeme. Prostredničtvím her
se snázíme vest deti k áktivnímu zpu' sobu zivotá á vztáhu k prírode, fungováním v oddílovem
kolektivu se prirozenou formou učí spolupráči i sámostátnosti.
Turističký oddíl Kočovníči býl zálozen v roče 1977 á v roče 2017 oslávil 40 let existenče. Zá tu
dobu usporádál desítký letníčh i zimníčh táboru' , stovký výletu' á proslo jím nespočet detí
nejen z Práhý 6. Ř/ ádá detí v oddíle zu' stává i po ukončení zákládní skolý jáko instruktori
á pozdeji vedoučí, do oddílu jiz čhodí táke deti býválýčh členu' . Tím je dáná kontinuitá jednák
z hlediská predávání ználostí, neboť vlástní zkusenost je v tomto smeru nejlepsí formou,
ále predevsím ve smýslu oddílu jáko prátelskeho společenství, kám se lide rádi vráčejí.

______ Činnost __________________________________________
Pravidelná činnost
Klíčovou součástí násí čeloroční činnosti jsou kázdotýdenní sčhu' zký, ktere probíhájí v násí
klubovne Nád Pánenskou 5 či jejím blizsím i vzdálenejsím okolí. V roče 2017 probíhálý
sčhu' zký dvou oddílovýčh druzin – Netopýru' á Ptákopýsku' . V pru' behu roku se členove jáko
obvýkle venováli čele ráde ru' znýčh áktivit – od táborničkýčh dovedností pres deskove hrý,
venkovní sportý (frisbee, petánque) či rozmánite rukodelne činnosti.

Vedle beznýčh oddílovýčh sčhu' zek fungovál behem roku táke klub, kde se právidelne sčházelý
mládsí deti i s rodiči, predevsím z rád býválýčh vedoučíčh.
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Výlety
V roče 2017 probehlo 10 víkendovýčh ákčí nejen pro člený oddílu, mezi kterými nečhýbelý
trádiční ákče jáko Noční počhod či Vánoční besídká. Zučástnili jsme se táke 2 ákčí společne
s dálsími prázskými oddílý - Zimního prečhodu Brd (porádáneho 45. PS Práhá 6) á hrý
po Práze (porádáne 188. PS Bobríči). Stejne jáko lonský rok jsme zárádili táke výletý
prizpu' sobene pro nejmensí učástníký i s rodiči predevsím z rád býválýčh vedoučíčh.

Vývrčholením oddílove činnosti býl v roče 2017 výroční Ohen, ná kterem jsme zá učásti rádý
býválýčh členu' oslávili 40 let fungování oddílu. Pri teto prílezitosti se táke podárilo
digitálizovát výber fotek z historie oddílu.

Tábory
O járníčh prázdnináčh jsme výrázili spolu s 188. pionýrskou skupinou Bobríči do Korenová
v Jizerskýčh horáčh. Zučástnilo se 18 detí á s ohledem ná vetsí kápáčitu čhátý s námi jeli táke
nekterí býválí členove oddílu. Ná prográmu býlo sjezdove lýzování ve skiáreálu Řejdiče
á Páseký á bezkove výletý po blízkem i vzdálenejsím okolí – nápr. Páseký, Jizerká.

Letní tábor jsme se po letečh v Záblátí u Práčhátič rozhodli presunout ná nove táboriste
u hrádu Řonoveč u Hávlíčková Brodu (zápu' jčeneho od 45. pionýrske skupiný Práhá 6).
Príprávý táborá tudíz krome jineho obnáselý táke prevoz veskereho máteriálu ze Záblátí
ná nove táboriste. Temátem čelotáborove hrý býl zivot á dobá Kárlá IV. Táborá se zučástnilo
28 detí á 10 instruktoru' á vedoučíčh. Tábor jsme jáko vzdý stáveli tzv. ná zelene louče,
ná novem táboristi jsme se zábýdleli bez vetsíčh komplikáčí. Ná klásičký oddílový tábor
následne návázál týdenní tábor pro rodiče (prevázne z rád býválýčh vedoučíčh) s detmi.
Podzimní prázdniný jsme strávili ná čhálupe v Č/ erne Studniči v Jizerskýčh horáčh
á i pres nepríznive počásí podnikli nekolik výletu' po okolí.
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______ Lidé ______________________________________________
Členská základna
Ke 31.12.2017 melá skupiná 31 registrovánýčh členu' , preváznou vetsinu do 26 let:
do 9 let
10 – 12 let
13 – 15 let
16 – 18 let
19 – 26 let
27 let á víče

8
11
2
2
3
5

Oproti lonskemu roku se podárilo návýsit členskou zákládnu o 4 nove člený.

Vedoucí
Čhod skupiný á oddílu v roče 2016 zájisťováli tito vedoučí:
Hlávní vedoučí

Márčel S/ íp

Hospodár

Zuzáná Báziková

Delegát v krájske ráde Pionýrá

Jáná Veselá

Dálsí členove rádý Pionýrske skupiný

Petr S/ mejkál

Lukás Čhočhlovský

Adám Veselý

Káteriná Řepková

Sebástien Hrádil

Mičháelá Řepková

Dámien Hrádil

Vsičhni instruktori á vedoučí výkonávájí sve funkče dobrovolne, ve svem volnem čáse
á bez nároku ná honorár. Zejmená s príprávou á orgánizáčí táboru' nám dále pomáhájí býválí
oddíloví vedoučí á dálsí prátele oddílu, bez jejičhz pomoči býčhom se tezko obesli á zá kterou
táke záslouzí podekování.
V rámči pru' bezneho vzdelávání vedoučíčh ábsolvovál Lukás Čhočhlovský kválifikáči
zdrávotníká zotávováčíčh ákčí. Táke probehlo kázdoroční skolení vedoučíčh ve vlástní rezii.
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______ Majetek _________________________________________
Klubovna
Čeloroční oddílová činnost bý nebýlá mozná bez oddílove klubovný, kterou máme pronájátou
v uliči Nád Pánenskou ná Práze 6 á kterou jáko zázemí výuzívál i klub pro nejmensí deti
s rodiči. Jáko kázdý rok jsme behem letá provedli svepomočí drobne oprávý (zdi, záčhodove
dvere) á táke jsme rozsírili výbávení klubovný o mágnetičkou tábuli.

Oddílový vůz GAZ
Nejen táborý býčhom si tezko predstávili bez náseho oddíloveho vozu GAZ, který výuzíváme
k zásobování, dovázení vodý, tránsportu lidí i bátohu' . Po výmene náprávý v minulem roče
jsme tentokrát provedli pouze beznou udrzbu pred táborovou sezonou.

Táborové vybavení
Jelikoz nemáme stálou táborovou zákládnu, je trebá o to víče dbát ná udrzování táboroveho
máteriálu (podsádý, osádý, vojenske stáný, polní kučhýne, átp.) v dobrem stávu. V rámči
presunu ná nove táboriste jsme zrevidováli stáv výbávení á provedli nezbýtnou obnovu –
predevsím nový náter táborove polní kučhýne á dále obnovu drobneho máteriálu (nárádí,
preprávký, krýčí pláčhtá ná kučhýn).
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______ Hospodaření ___________________________________
Finanční podpora
Nezánedbátelnou část príjmu' skupiný tvorí príspevký od níze uvedenýčh subjektu' , kterým
tímto dekujeme:
Mágistrát hlávního mestá Práhý
- provozní nákládý klubovný á skládu
- prázdninove táborý

59 000 Kč

Mestská část Práhá 6
- zájistení podmínek pro letní detský tábor

16 800 Kč

Ministerstvo skolství, mládeze á telovýčhový
- máteriálne tečhničke zájistení
- krátkodobe ákče

4 845 Kč

Celkem

80 645 Kč

Rozvaha
Stáv ke 31.12.2017

V tisíčíčh Kč

Aktiva
Hmotne movite veči á jejičh souborý
Oprávký k hmotným movitým večem á jejičh souboru' m
Poskýtnute provozní zálohý
Pokládná

78
-78
18
1

ÚG čtý v bánkáčh

97

Aktiva celkem

116

Pasiva
Vlástní jmení
Výsledek hospodárení

101
-8

Krátkodobe závázký
- Dodávátele

-5

- Ostátní závázký

13

- Závázký ze vztáhu k rozpočtu orgánu' uzem. sámospr. čelku'

0

- Jine závázký

1

- Dohádne učtý pásivní

1

Jiná pásivá
- Výnosý prístíčh období
Pasiva celkem

13
116
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Výkaz zisku a ztráty
Stáv ke 31.12.2017

Hlávní činnost, v tisíčíčh Kč

Náklady
Spotrebá máteriálu á energie
Nákládý ná čestovne

126
27

Ostátní sluzbý

121

Jine ostátní nákládý

5

Náklady celkem

279

Výnosy
Provozní dotáče

81

Trzbý zá vlástní výkoný á zbozí

190

Výnosy celkem

271

Výsledek hospodárení pred zdánením

-8

Výsledek hospodárení po zdánení

-8

______ Propagace ______________________________________
K pru' bezne propágáči činnosti oddílu výuzíváme predevsím online kánálý, jáko jsou náse
webove stránký www.kočovniči.čz, stránká ná Fáčebooku či prehled táboru' ná webu spolku
Pionýr. Nove zájemče o členství se snázíme oslovovát predevsím ná ákčíčh pro verejnost, jáko
je Ládronkáfest á Mesíč zdráve sestký.
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