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

Výroční zpráva 2018

49. pionýrská skupina Kočovníci je především oddíl Kočovníci, zaměřený na turistiku a tábornictví.
Co si pod tím představit? 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. Od té doby uspořádal desítky letních i zimních
táborů, stovky 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 a do oddílu již chodí také děti
bývalých členů. Tím je dána kontinuita 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.

CELOROČNÍ ČINNOST

Družinové schůzky
Klíčovou součástí naší celoroční činnosti jsou každotýdenní schůzky, které probíhají v naší klubovně
Nad Panenskou 5 a v jejím bližším i vzdálenějším okolí. V roce 2018 probíhaly schůzky dvou
oddílových družin – starších Prasátek a mladších Křečků. V průběhu roku se členové jako obvykle
věnovali celé řadě různých aktivit – od tábornických dovedností s možností získávání odznáčků
za splněné stupně tzv. odborek, přes deskové hry, venkovní sporty (frisbee, vybíjená, petanque
a další ) či rozmanité rukodělné činnosti. V rámci schůzek jsme také navštívili festival Deskohraní
a v zimě vyrazili bruslit na kluziště na Kulaťáku.

Výlety
V roce 2018 proběhlo 7 víkendových akcí nejen pro členy oddílu, mezi kterými nechyběly tradiční
akce jako Noční pochod 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 v Červeném Hrádku u Sedlčan.
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Tábory
O jarních prázdninách jsme vyrazili spolu s 188. pionýrskou skupinou Bobříci do chaty u Advokátů
v Josefově Dole v Jizerských horách. Zúčastnilo se 18 dětí a na programu bylo sjezdové lyžování
ve skiareálu Tanvaldský Špičák a běžkové výlety, především po tratích v okolí Bedřichova.

Čtrnáctidenní letní tábor jsme uspořádali na již vyzkoušeném tábořišti u hradu Ronovec
u Havlíčkova Brodu (zapůjčeného od 45. pionýrské skupiny Praha 6). Tématem celotáborové hry
byly staré pověsti české. Tábora se zúčastnilo 32 dětí a 10 instruktorů a vedoucích. Na klasický
oddílový tábor následně navázal týdenní tábor pro rodiče (převážně z řad bývalých vedoucích)
s dětmi a pak ještě čtrnáctidenní tábor oddílu Arnyka ze 45. pionýrské skupiny Praha 6. Oddíl
Arnyka nám oplátkou za poskytnutí stanů zapůjčil své 2 týpí, která rozhodně tábor ozvláštnila.
Podzimní prázdniny jsme strávili v pionýrské klubovně v Šumperku, odkud jsme podnikli i přes ne
zcela příznivé počasí několik výletů po okolí. Ti nejzdatnější dobyli i nejvyšší vrchol Jeseníků
Praděd.

Přehled oddílových akcí v roce 2018
Zimní hra na Brdech

13.1.

Jarní tábor Josefův Důl

10.-17.2.

Jednodenní výlet Kamenný přívoz

18.3.

Jarní výlet na TZ Morgana

13.-15.4.

Noční pochod Sloup

11.-13.5.

42. Oheň v Deštné u Dubé

15.-17.6.

Letní tábor Ronovec

29.6.-15.7

Setkání pražských pion. skupin

21.9.-23.9.

Podzimní tábor Šumperk

26.10.-30.10.

Vánoční besídka v Mníšku pod Brdy

14.12.-16.12.
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LIDÉ
Členská základna
Ke 31.12.2018 měla skupina 36 registrovaných členů, převážnou většinu do 26 let:
Do 9 let

10 – 12 let

13 – 15 let

16 – 18 let

19 – 26 let

27 let a více

10

14

4

0

3

5

Oproti loňskému roku se podařilo navýšit členskou základnu o 5 nových členů.

Vedoucí
Chod skupiny a oddílu v roce 2018 zajišťovali tito vedoucí:
Hlavní vedoucí

Marcel Šíp

Hospodář

Zuzana Baziková

Delegát v krajské radě Pionýra

Jana Veselá

Další členové rady Pionýrské skupiny

Petr Šmejkal

Lukáš Chochlovský

Adam Veselý

Jan Benetka

Sebastien Hradil

Michaela Repková

Damien Hradil

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 zaslouží poděkování.
Průběžně se staráme také o kvalifikaci a vzdělávání vedoucích. Kromě každoročního školení
vedoucích ve vlastní režii skupiny absolvoval Marcel Šíp kurz instruktora nízkých lanových aktivit.
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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. Jako každý rok jsme během léta provedli svépomocí drobné
opravy, pořídili jsme novou varnou konvici a instalovali ventilátor pro lepší odvětrání místností
kvůli vlhkosti.

Oddílový vůz GAZ
Nejen tábory bychom si těžko představili bez našeho oddílového vozu GAZ, který využíváme
k zásobování, dovážení vody, transportu lidí i batohů. V roce 2018 jsme vlastními silami provedli
renovaci karoserie - opravy poškozených míst a provedení nátěru.

Táborové vybavení
Jelikož nemáme stálou táborovou základnu, je třeba o to více dbát na udržování táborového
materiálu (dřevěné podsady, stanové plachty, polní kuchyně, atp.) v dobrém stavu. Tento rok jsme
proto nechali odborně vyčistit a naimpregnovat hospodářský stan využívaný na táboře
pro uskladnění nářadí a materiálu a také jsme provedli průběžnou obnovu drobného materiálu
(nová krycí plachta na kuchyni).
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HOSPODAŘENÍ
Finanční podpora
Klíčovou část příjmů skupiny tvoří příspěvky od níže uvedených subjektů, kterým tímto děkujeme:
Magistrát hlavního města Prahy
- provozní náklady klubovny
- prázdninové tábory a víkendové akce

47 000 Kč

Městská část Praha 6 – program Aktivní šestka
- podpora pravidelné činnosti

19 900 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- materiálně technické zajištění
- krátkodobé akce

7 969 Kč

Celkem

74 869 Kč

Rozvaha
Stav ke 31.12.2018

V tisících Kč

Aktiva
Hmotné movité věci a jejich soubory

78

Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům
Odběratelé

-78
1

Poskytnuté provozní zálohy

18

Pokladna

0

Účty v bankách

104

Aktiva celkem

123

Pasiva
Vlastní jmění

93

Výsledek hospodaření

2

Krátkodobé závazky
- Dodavatelé

-5

- Ostatní závazky

17

- Jiné závazky

1

- Dohadné účty pasivní

2

Jiná pasiva
- Výnosy příštích období

13

Pasiva celkem

123
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Výkaz zisku a ztráty
Stav ke 31.12.2018

Hlavní činnost, v tisících Kč

Náklady
Spotřeba materiálu a energie

147

Náklady na cestovné

29

Ostatní služby

79

Jiné ostatní náklady

4

Náklady celkem

259

Výnosy
Provozní dotace

75

Přijaté příspěvky (dary)

11

Přijaté členské příspěvky

10

Tržby za vlastní výkony a zboží

160

Jiné ostatní výnosy

5

Výnosy celkem

261

Výsledek hospodaření před zdaněním

2

Výsledek hospodaření po zdanění

2
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PROPAGACE A VNĚJŠÍ VZTAHY
K průběžné propagaci činnosti oddílu využíváme především online kanály, jako jsou naše webové
stránky www.kocovnici.cz, stránka na Facebooku (https://www.facebook.com/kocovnici)
či přehled táborů na webu spolku Pionýr.
Stejně jako v minulých letech jsme se v rámci propagace i v roce 2018 zapojili do akcí pro veřejnost
pořádaných městskou částí Praha 6 – stánkem na Ladronkafestu a otevřenou schůzkou v rámci
Měsíce zdravé šestky.

Kromě vlastní činnosti se snažíme myslet i na ostatní, a tak jsme před vánocemi již poněkolikáté
naštívili centrum služeb pro seniory Horizont v Suchdole s hudebním vystoupením složeným
převážně z koled.
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