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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019

49. pionýrská skupina Kočovníci rovná se 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 2019 se scházely dvě oddílové
družiny – starší  Prasátka a mladší  Vydry. 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,  lakros a další)  či rozmanité
rukodělné činnosti nebo pečení  vánočního cukroví. V rámci schůzek jsme také navštívili festival
Deskohraní a v zimě vyrazili bruslit na kluziště na Kulaťáku.

Výlety
V roce 2019 proběhlo 10 víkendových akcí nejen pro členy oddílu, mezi kterými nechyběly tradiční
akce  jako  Noční  pochod  na Kokořínsku či  Vánoční  besídka  s  návštěvou  u  Skautů  v  Rožmitále
pod Třemšínem.  Obnovili  jsme  ale  také  jarní  putovní  výlet  pro  starší  a  vyrazili  jsme  do  okolí
Českého Krumlova. Zúčastnili jsme se také 2 akcí společně s dalšími pražskými oddíly  -  Zimního
přechodu Brd (pořádaného 45. PS Praha 6) a sportovního dne pořádaného 188. PS T.O. Bobříci. 
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Přehled oddílových akcí v roce 2019

Zimní hra na Brdech 19.1.

Jarní tábor Josefův Důl 16.-23.2.

Výlet do Vysokého Mýta 15.-17.3.

Jednodenní výlet Karlštejnsko 6.4.

Putovní výlet pro starší Český Krumlov 26.-28.4.

Noční pochod Kokořínsko 10.-12.5.

43. Oheň v Deštné u Dubé 14.-16.6.

Letní tábor Ronovec 28.6.-14.7

Jednodenní výlet Posázaví 21.9.

72 hodin – Pomáháme v Šárce 12.10.

Podzimní tábor Nový Bor 25.10.-30.10.

Hra po Praze 23.11.

Vánoční besídka v Rožmitálu pod Třemšínem 13.12.-15.12.

Tábory
O  jarních  prázdninách  jsme  již  poněkolikáté  vyrazili  do chaty  u  Advokátů  v  Josefově  Dole
v Jizerských  horách.  Zúčastnilo  se  19  dětí  a  také  několik  vedoucích  ze  188.  PS  T.O.  Bobříci.
Na programu bylo sjezdové lyžování ve skiareálu Tanvaldský Špičák a běžkové výlety, především
po v okolí  Bedřichova. 

Čtrnáctidenní letní tábor  se konal  na již  známém tábořišti u hradu Ronovec u Havlíčkova Brodu
(zapůjčeného  od  45.  pionýrské  skupiny  Praha 6).  Tábora  se  zúčastnilo  35 dětí a  8 instruktorů
a vedoucích. Tématem celotáborové hry bylo putování po galaxii a poznávání jednotlivých národů
Galaktické  unie. Po oddílovém táboře následoval ještě týdenní tábor pro rodiče (převážně z řad
bývalých vedoucích) s dětmi a čtrnáctidenní tábor oddílu Arnyka ze 45. pionýrské skupiny Praha 6.

Podzimní prázdniny jsme strávili v DDM Smetanka v Novém Boru. Díky příznivému počasí jsme se
stihli  podívat  na spoustu  zajímavých  míst  v  okolí,  krom jiného do sklárny  a na  Panskou skálu
v Kamenickém Šenově, na hrad Sloup, na vrchol Klíče či na hrad Tolštejn.  
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 LIDÉ        

Členská základna

Ke 31.12.2019 měla skupina 38 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

9 13 6 2 3 5

Oproti loňskému roku se podařilo navýšit členskou základnu o 2 nové členy.

Vedoucí
Chod skupiny a oddílu v roce 2019 zajišťovali tito vedoucí a instruktoři:

Hlavní vedoucí Marcel Šíp

Hospodář Zuzana Baziková

Delegát v krajské radě Pionýra Lukáš Chochlovský

Další členové rady Pionýrské skupiny Petr Šmejkal Damien Hradil

Jana Veselá Milena Krettová

Adam Veselý Jakub Kaucký

Sebastien Hradil Marek  Šafra

S novým školním rokem 2019/2020 nastoupili na instruktorské posty dva dlouholetí členové oddílu
Jakub Kaucký a Marek Šafra. Zároveň naše řady oficiálně rozšířila Milena Krettová, která s námi již
absolvovala dva tábory. Došlo též ke změně ve funkci delegáta v krajské radě, kterou  pro rok 2019
převzal Lukáš Chochlovský. S letním táborem nám svou účastí významně pomohla Kristýna Míková.
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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.

Vzdělávání

Nedílnou součástí fungování  skupiny je průběžná kvalifikace a vzdělávání  vedoucích. Ve vlastní
režii jsme uspořádali každoroční školení vedoucích a instruktorů. Proběhlo o víkendu 4. - 6. 10.
v Srbech u Kladna s cílem především zaškolit 2 nové instruktory.

Lukáš Chochlovský dále v roce 2019 získal kvalifikaci Pionýra pro výkon funkce delegáta v krajské
radě a Milena Krettová úspěšně absolvovala zážitkový kurz zdravotníka zotavovacích akcí.

Zástupci PS se také zúčastnili  setkání pražských pionýrských vedoucích „Sejdeme se ve Sloupu“
v termínu 13. - 15.9. 2019, jehož součástí byl zážitkový program od Prázdninové školy Lipnice.
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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 prováděli svépomocí drobné opravy. Během
podzimu jsme zahájili úpravy zadní místnosti a  přípravu výměny starého plynového kotle.

Táborové vybavení
Letos rok jsme pro letní  tábor  již  třetím rokem využili  tábořiště pod Ronovcem, zapůjčené od
45. PS Praha 6. Součástí tábořiště je i dřevěná konstrukce kuchyně a jídelny, která již  na mnoha
místech  vykazovala  známky  rozpadu.  Květnový  víkend  před  táborem  jsme  tedy  věnovali  její
důkladné renovaci , aby opět nějaký rok vydržela.

V rámci průběžné obnovy oddílového materiálu jsme před táborem zakoupili  nová lana a další
vybavení pro stavbu nízkých lanových překážek.
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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

55 100 Kč

Městská část Praha 6 – program Aktivní šestka
- podpora pravidelné činnosti 20 300 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- materiálně technické zajištění, krátkodobé akce 8 654 Kč

Dům Sestupná 7 s.r.o.  - dar
- táborový materiál (plánováno využití v roce 2020) 32 000 Kč

Celkem 116 054 Kč

Rozvaha
Stav ke 31.12.2019 V tisících Kč

Aktiva
Hmotné movité věci a jejich soubory 78

Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům -78

Poskytnuté provozní zálohy 8

Účty v bankách 159

Aktiva celkem 167

Pasiva
Vlastní jmění 95

Výsledek hospodaření 1

Krátkodobé závazky

 - Dodavatelé -4

 - Ostatní závazky 34

 - Jiné závazky 1

 - Dohadné účty pasivní 1

 - Výnosy příštích období 39

Pasiva celkem 167
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Výkaz zisku a ztráty

Stav ke 31.12.2019 Hlavní činnost, v tisících Kč

Náklady
Spotřeba materiálu a energie 139

Náklady na cestovné 14

Ostatní služby 100

Jiné ostatní náklady 5

Náklady celkem 258

Výnosy
Provozní dotace 84

Přijaté příspěvky (dary) 3

Přijaté členské příspěvky 8

Tržby za vlastní výkony a zboží 164

Výnosy celkem 259

Výsledek hospodaření před zdaněním 1

Výsledek hospodaření po zdanění 1
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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 zapojili otevřenou družinovou schůzkou do akce Měsíc zdravé
šestky (pořádané městskou částí Praha 6). 

Kromě vlastní oddílové činnosti se snažíme myslet i na ostatní a své okolí:

V říjnu jsme se zapojili do dobrovolnické akce 72 hodin a pomohli jsme s výřezem akátů a úklidem
odpadků v Divoké Šárce.

Příjemnou  tradicí  před  Vánocemi  se  již  staly  návštěvy  centra  služeb  pro  seniory  Horizont
v Suchdole, kam jsme i letos zavítali s hudebním vystoupením složeným převážně z koled.
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