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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

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
Rok 2020 si pravděpodobně většina z nás bude pamatovat v souvislosti s pandemií koronaviru,
která zasáhla do všech aktivit, ty oddílové nevyjímaje. Klíčovou součást naší celoroční činnosti každotýdenní družinové schůzky – jsme tak museli po dobu jarní vlny pandemie přerušit. Jakmile
to v květnu šlo, schůzky jsme obnovili a scházeli jsme se venku. Navzdory omezením jsme v září
díky zájmů nových členů založili třetí, nejmladší družinu (k Prasátkům a Vydrám se přidali
Medvědi). Podzimní vlna pandemie nás donutila fyzické schůzky opět pozastavit, nicméně
tentokrát jsme již na to byli připraveni a schůzky jsme pro zájemce přesunuli do online prostředí.
Ne všechny to oslovilo a plnohodnotnou oddílovou činnost to nahradit nemohlo,
ale přes počáteční pokusy a omyly se nám podařilo alespoň nějakou formou zachovat možnost
setkávání. Kromě online schůzek jsme průběžně zveřejňovali také nápady a výzvy na individuální
aktivity jako např. plnění úkolů, šifrovací hra v terénu.

Výlety
Původní oddílový plán počítal v roce 2020 s celkem 10ti víkendovými akcemi. Kvůli zhoršující se
epidemiologické situaci a zpřísňování opatření jsme postupně museli více než polovinu výletů
zrušit či omezit. Nakonec proběhly pouze 4 víkendové akce – mezioddílová Zimní hra na Brdech
(pořádaná 45. PS Praha 6 a kterou jsme stihli ještě před pandemií), červnový jednodenní výlet
(místo původně plánovaného 44. Ohně), zářijový výlet do Jinců a prosincový jednodenní výlet
(místo Vánoční besídky).
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Přehled oddílových akcí v roce 2020
Zimní hra na Brdech

18.1.

Jarní tábor Josefův Důl

22.-29.2.

Výlet - zrušen

20.3. - 22.3.

Jednodenní výlet - zrušen

26.4.

Noční pochod - zrušen

7.-10.5.

Jednodenní výlet Čelákovice

13.6.

Letní tábor Ronovec

3.7.-19.7

Výlet Jince

19.9. - 20.9.

72 hodin – Pomáháme ve Hvězdě – přesun na jaro

17.10.

Podzimní tábor - zrušen

27.10. - 1.11.

Jednodenní výlet - zrušen

21.11.

Jednodenní výlet Divoká Šárka (Vánoční besídka)

12.12.

Tábory
Jarní tábor jsme stihli ještě bez omezení před začátkem první vlny pandemie. Již poněkolikáté jsme
byli v chatě u Advokátů v Josefově Dole v Jizerských horách. Zúčastnilo se 17 dětí. Na programu
bylo sjezdové lyžování ve skiareálu Tanvaldský Špičák a běžkové výlety, ale vzhledem k nepřízni
počasí i například návštěva liberecké iQLANDIE.

Čtrnáctidenní letní tábor se nakonec podařilo uspořádat až na zpřísněná hygienická opatření
v plném rozsahu opět u hradu Ronovec u Havlíčkova Brodu (tábořiště 45. pionýrské skupiny
Praha 6). Tábora se zúčastnilo 33 dětí a 8 instruktorů a vedoucích. V rámci celotáborové hry jsme
se přenesli do londýnského Scotland Yardu a ve službách královny pátrali po zločincích.
Po oddílovém táboře následoval na tábořišti jako obvykle týdenní tábor pro rodiče (převážně z řad
bývalých vedoucích) s dětmi a čtrnáctidenní tábor oddílu Arnyka ze 45. pionýrské skupiny Praha 6.
Podzimní tábor jsme bohužel již s ohledem na opatření museli zrušit.
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LIDÉ
Členská základna
Ke 31.12.2020 měla skupina 41 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

11

15

6

3

2

4

Oproti loňskému roku se podařilo navýšit členskou základnu o 3 nové členy.

Vedoucí
Chod skupiny a oddílu v roce 2020 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

Milena Krettová

Jana Veselá

Jakub Kaucký

Adam Veselý

Marek Šafra

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.
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Vzdělávání
Nedílnou součástí fungování skupiny je průběžná kvalifikace a vzdělávání vedoucích. Pandemie
koronaviru se ale promítla i v této oblasti. Pravidelné školení vedoucích a instruktorů v naší režii
proběhlo pouze v minimální nutné podobě online formou a jiných kurzů se v tomto roce nikdo
neúčastnil.
Zástupce PS se zúčastnil setkání pražských pionýrských vedoucích „Sejdeme se ve Sloupu“
v termínu 11. - 13.9. 2020, 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. Její využití během roku bylo značně limitováno omezeními
činnosti v důsledku pandemie. Čas jsme využili k výměně starého plynového kotle za nový.
Při instalaci nového kotle se nicméně ukázalo, že nelze využít stávající komín a bylo nutné kotel
přesunout do jiné místnosti včetně zajištění přívodu plynu a odovodu spalin.

Materiál
Řada podsad pro táborové stany již byla ve špatném stavu a tak jsme před letošním táborem
věnovali víkend na tábořišti stloukání nových podsad. Na podzim jsme dále objednali výrobu
7 nových stanových osad pro další táborovou sezonu.
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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 a opravy klubovny
- prázdninové tábory a víkendové akce

93 783 Kč

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

18 400 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- materiálně technické zajištění, zimní tábor

11 065 Kč

Marcel Šíp - dar
- výměna kotle (investiční majetek)

60 000 Kč

Celkem

183 248 Kč

Rozvaha
Stav ke 31.12.2020

V tisících Kč

Aktiva
Hmotné movité věci a jejich soubory

84

Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům

-5

Poskytnuté provozní zálohy

7

Účty v bankách

157

Aktiva celkem

243

Pasiva
Vlastní jmění

152

Výsledek hospodaření

-3

Krátkodobé závazky
- Dodavatelé

-5

- Ostatní závazky

57

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

21

- Jiné závazky

1

- Výnosy příštích období

20

Pasiva celkem

243
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Výkaz zisku a ztráty
Stav ke 31.12.2020

Hlavní činnost, v tisících Kč

Náklady
Spotřeba materiálu a energie

147

Opravy a udržování

50

Náklady na cestovné

7

Ostatní služby

80

Jiné ostatní náklady

4

Odpisy dlouhodbého majetku

5

Náklady celkem

293

Výnosy
Provozní dotace

124

Přijaté příspěvky (dary)

26

Přijaté členské příspěvky

11

Tržby za vlastní výkony a zboží

126

Jiné ostatní výnosy

3

Výnosy celkem

290

Výsledek hospodaření před zdaněním

-3

Výsledek hospodaření po zdanění

-3
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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).

Koronavirus bohužel zhatil také naše plány na pomoc v našem okolí: zapojení se do dobrovolnické
akce 72 hodin (plánované v říjnu) v oboře Hvězda jsme museli odložit na příští rok a také tradiční
vystoupení s koledami v centru služeb pro seniory Horizont v Suchdole nebylo letos možné
realizovat.
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