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

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2021

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

Stejně  jako  rok  2020,  i  rok  2021  poznamenala  přetrvávající  pandemie  koronaviru.  Oddílovou
činnost to ovlivnilo hlavně v zimních měsících roku, kdy epidemiologická situace neumožňovala
osobní setkávání a tím pádem ani klíčovou složku naší činnosti -  každotýdenní družinové schůzky.
Pokračovali jsme tedy alespoň v online schůzkách, které jsme již měli vyzkoušené. 

Online  schůzek  se  ale  z  různých  důvodů  neúčastnili  všichni  členové  a  navíc  vlivem  celkové
přesycenosti a únavy z digitálního setkávání zájem postupně opadal. Nabízeli jsme tedy alespoň
individuální aktivity v terénu jako luštící hru po Praze 6, nicméně jakmile to bylo možné,  obnovili
jsme schůzky v osobní podobě. 

Zájem o  oddílovou činnost  naštěstí  vlivem pandemie neopadl  a  v září  jsme přijali  nové členy
do nejmladší  družiny Medvědů.  COVID nás neopustil ani na podzim, ale opatření již nebyla tak
přísná a schůzky mohly  při splnění hygienických podmínek probíhat. 
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Výlety
Původní oddílový plán počítal  v roce 2021 s celkem 8 víkendovými akcemi (nepočítaje tábory).
Z důvodu přetrvávající pandemie jsme museli 2 akce včetně zcela zrušit a část omezit, především
výroční  45.  Oheň,  který   již  podruhé  proběhl  pouze  jako  jednodenní  výlet  bez  tradiční  účasti
rodičů. 

Spolu s rozvolňováním opatření jsme se mohli k plánu postupně vracet a v druhé polovině roku již
akce proběhly v plném rozsahu včetně dobrovolnické akce 72 hodin se zapojením rodičů či vánoční
besídky ve skautské klubovně v  Rožmitálu pod Třemšínem. 

Přehled oddílových akcí v roce 2021

Jednodenní výlet - zrušen 16.1.

Jarní tábor - zrušen 272.-6.3.

Výlet - zrušen 9.4. - 11.4.

Jednodenní výlet Obora Hvězda 15.5.

Jednodenní výlet Brdy 12.6.

Letní tábor Ronovec 2.7.-18.7

Výlet Milovice 17.9. - 19.9.

72 hodin – Pomáháme ještěrkám 16.10.

Podzimní tábor Nová Paka 26.10. - 31.10.

Hra po Praze 20.11.

Vánoční besídka Rožmitál pod Třemšínem 10. - 12.12.
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Tábory
V důsledku protiepidemických opatření jsme v roce 2021 (možná poprvé v celé historii  oddílu)
museli zrušit jarní tábor, původně plánovaný v léty prověřeném Josefově Dole v Jizerských horách.

Čtrnáctidenní  letní  tábor  již  naštěstí mohl  proběhnout v plném rozsahu opět  u hradu Ronovec
u Havlíčkova  Brodu  (tábořiště  45.  pionýrské  skupiny  Praha 6).  Tábora  se  zúčastnilo  32 dětí
a 9 instruktorů  a vedoucích.  Tématem  celotáborové  hry  byl  život  severoamerických  indiánů.
Mimořádným zážitkem tohoto roku byla evakuace tábora v důsledku rozvodnění potoka. Naštěstí
se  celá  událost  obešla  bez  jakýchkoliv  ztrát,  pouze  tábořiště  bylo  další  dny  rozbahněné  více
než obvykle. Po oddílovém táboře následoval na tábořišti jako obvykle  týdenní tábor pro  bývalé
vedoucí s dětmi a čtrnáctidenní tábor oddílu Arnyka. 

Během roku probíhalo zatím neúspěšné pátrání po novém  tábořišti, i pro další rok jsme se tedy
rozhodli setrvat na Ronovci.

Na podzimní tábor jsme vyrazili do Nové Paky, kde jsme kromě jiného pouštěli draky či navštívili
hrad Pecka. 
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 Lidé        

Členská základna

Ke 31.12.2021 měla skupina 45 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

13 12 9 5 2 4

Oproti loňskému roku se podařilo navýšit členskou základnu o 4 nové členy.

Během celého roku fungovaly tři oddílové družiny:

• Medvědi – nejmladší
• Vydry
• Prasátka – nejstarší

Pionýr, z.s. - 49. pionýrská skupina Kočovníci  | Výroční zpráva 2021
Nad Panenskou 5, 169 00, Praha 6 | IČ 66005752 | www.kocovnici.cz

5

http://www.kocovnici.cz/


Vedoucí
Chod skupiny a oddílu v roce 2021 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 Marek  Šafra

Adam Veselý Lucie Řípová

Milena Krettová Klára Kaliničová

Jakub Kaucký Tereza Kaucká

S  novým školním rokem 2021/2022 rozšířily naše  řady  jako  instruktorky tři  dlouholeté členky
oddílu – Terka Kaucká, Lucka Řípová a Klára Kaliničová. 

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 8. - 10. 10.
v Srbech u Kladna se zaměřením na znalosti pionýrského minima pro nové instruktorky.

Rok 2021 se nesl v duchu doplňování chybějících kvalifikací. Online formou si 2 členové doplnili
kvalifikaci oddílového vedoucího 1 kvalifikaci instruktora.

Zástupce PS se dále zúčastnil  setkání pražských pionýrských vedoucích „Sejdeme se ve Sloupu“
v termínu 10.  -  12.9.  2021  s  nabídkovým  programem v režii  vedoucích  pražských  pionýrských
skupin.
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 Majetek        

Klubovna

Ani  tento  rok  jsme  nezaháleli  s  údržbou  oddílové  klubovny,  kterou  máme  pronajatou  v ulici
Nad Panenskou  na  Praze  6.  S  využitím  dotace  na  podporu  pravidelné  činnosti  jsme  provedli
renovaci  zadní místnosti s cílem umožnit její  využití primárně pro tvořivé aktivity. Zajistili  jsme
výměnu  elektroinstalace,  odstranění  staré  omítky,  vyspárování  cihel  a  vymalování  a  instalaci
nového lina. 

Nepříjemnou  události  podzimu  bylo  ukončení  činnosti  dodavatele  energií  Kolibřík  Energie,
v důsledku kterého jsme museli řešit přechod k jinému dodavateli a tím pádem zdražení energií.

Materiál

Na podzim roku 2020 jsme u výrobce objednali 7 nových stanových osad (plachet), které nám byly
dodány před letním táborem 2021, kde jsme je rovnou úspěšně vyzkoušeli. Z dalšího materiálu
stojí za zmínku pořízení nového vysavače na klubovnu, který byl vybrán tak, aby zvládl i nepořádek
vzniklý průběžnými opravami klubovny.
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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

56 623,71 Kč

Městská část Praha 6 – program Aktivní šestka
- podpora pravidelné činnosti 17 000 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- materiálně technické zajištění, krátkodobé akce
- podpora pravidelné oddílové činnosti

18 731,32 Kč

Celkem 92 355,03 Kč

Rozvaha
Stav ke 31.12.2021 V tisících Kč

Aktiva
Hmotné movité věci a jejich soubory 84

Oprávky k hmotným movitým věcem a jejich souborům -13

Poskytnuté provozní zálohy 10

Peněžní prostředky v pokladně 1

Peněžní prostředky na účtech 90

Aktiva celkem 172

Pasiva
Vlastní jmění 142

Výsledek hospodaření -7

Krátkodobé závazky

 - Dodavatelé -2

 - Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. a samospr. celků 13

 - Jiné závazky 1

 - Dohadné účty pasivní 4

Výnosy příštích období 21

Pasiva celkem 172
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Výkaz zisku a ztráty

Stav ke 31.12.2021 Hlavní činnost, v tisících Kč

Náklady
Spotřeba materiálu a energie 128

Opravy a udržování 20

Náklady na cestovné 27

Ostatní služby 26

Jiné ostatní náklady 3

Odpisy dlouhodobého majetku 9

Náklady celkem 213

Výnosy
Provozní dotace 75

Přijaté příspěvky (dary) 17

Přijaté členské příspěvky 18

Tržby za vlastní výkony a zboží 90

Jiné ostatní výnosy 6

Výnosy celkem 206

Výsledek hospodaření před zdaněním -7

Výsledek hospodaření po zdanění -7
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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). 

V  roce 2021 jsme také obnovili  zapojení  do dobrovolnické akce  72 hodin,  a  to hned dvakrát.
Pomoc s výřezem javorů a třešní  s cílem podpořit  bylinné patro v  Oboře Hvězda byl  původně
plánovaný  na  podzim  2020,  ale  vzhledem  k nepříznivé  epidemiologické  situaci  jsme  realizaci
posunuli  na  jaro  2021.  Na  podzim 2021  -  již  ve správném termínu –  jsme vyrazili  k  usedlosti
Šafránka prosvětlit opukový profil a podpořit tak místní ještěrky.

Tradiční vystoupení s koledami v centru služeb pro seniory Horizont v Suchdole nebylo ani v tomto
roce možné realizovat z důvodu přetrvávající pandemie.
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