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PIONYR, z. s. - Pionýrskó skupina
tc 69291845
zapsanó u lÁěstského soudu v Praze, spisovó značka L 39210

sidlo: Ílavličkova 3ó75, Chomutov 43ffi3
adresa pro zasitóní pošty: Kamennó 5129, Chomutov 430o4

Chomutov

PI
bankovní spojeni:
statutórni orgón:

hloNETA lvlB a.s-, č'ú. 129177018/0óN
Jiři Perkner, vedouci pionýrské skupiny

tel: 720 413 31ó nebo 777 248 7o6

e_Ínoil: perkner-cv@5eznam.cz nebo iiri.oerkner@pionvr.cz
www. chomutov. pi onyr. cz

1. síDLo
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Chomutov sídtí s podporou Statutárního města Chomutova na adrese Havlíčkova

3675,43004 Chomutov, kde užívá dle smlouvy s Městem ýhodně pronajaté klubovny.
Většinu víkendoých akcí pořádala na vlastní táborové základně v Bernově č.p.40 u Nejdku. Základnu tvoří

rodinný dům stavebně upravený pro činnost s dětmi a přitehté pozemky, na nichž stavíme tetní tábory. Provoz
záktadny je dotován Městem Chomutov.

z. Črxsra ZÁKLADNA

#
ONYR

Ke dni 31 2.2017 srovali 110 čtenů dte níže uvedeného
oddít Do 9 tet 10-12 tet 13-'15 tet 1ó-'l8 tet 19-2ó tet 27 let a více CELKEM

Čtyřtíster 10 7 7 7 1 z0 52

Rotničky 19 I 4 2 4 z0 57

Přímo PS 0 0 0 0 0 1 1

CELKEM 29 15 11 9 5 41 110

2. oRGANlzAČNí STRUKTURA
organizační struktura Pionýrské skupiny odpovídala Stanovám Pionýra. Nejnižším článkem byt oddít.

V naší PS byty V roce 2017 registrovány dva oddíty:'l. Čtyřtístex - oddítová vedoucí Zdeňka Vrátníková, zástupce Vendula Vrátníková, instruktor Nikotas Gottvald
2. Rotničky - oddítová vedoucí Jaroslava Wessela, zástupce Jitka Wessela a Martin Prokšan

Dáte byty zaregistrovány dva volnočasové ktuby bez povinné registrace čtenů:
1. Ktub indianistiky Magažu Teča Tiošpaye - vedoucí ktubu Jiří Perkner
2. Klub airsoftu oTo - oddít taktických operací - vedoucí klubu Martin Glasberger

s. ŘízeNíA sPRAVA
Činnost skupiny řídita jedenáctičtenná rada, sestavená volbou a jmenováním funkcionářů, v soutadu se
Stanovami Pionýra, ve složení:

1. Jiří Perkner - statutární orgán, vedoucí skupiny, vedoucí klubu indianistiky
2. Martin Ritter - hospodář skupiny
3. Jan Houška - správce táborové záktadny Bernov
4. Zdeňka Vrátníková - vedoucí oddítu Čtyřtístek
5. Venduta Glasbergerová - zástupce vedoucí oddítu Čtyřlíster
6. NÍkotas Gottvatd - instruktor oddítu Čtyřtístet<
7. Jaroslava Wessela - vedoucí oddítu Rotničky
8. Jitka Wessela - zástupce vedoucí oddítu Rolničky, účetní skupiny
9. Martin Prokšan - zástupce vedoucí oddítu Rotničky
10. Martin Glasberger - vedoucí klubu airsoftu
1 1. Datibor Szabo - čten krajské rady Pionýra

V roce 2017 se rada sešta 5X na otevřené schůzi, aby schvátita zejména: registraci členů a skupiny na rok
2017, účetní závěrku za rok 2016, rozpočet na rok7017, konání letních táborů, účast na repubtikovém a krajském
setkání, opravy' údržbu a provoz TZ Bernov, ptán akcí a brigád a vystání na vzdělávací kurzy, atd. ze všech schůzí
byt pořízen řádný zápis.

Běžnou agendu zajištbvato zvolené vedení skupiny ve stožení J.Perkner, M.Ritter a J.Houška'

dte trlŠmr.
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4. HLAVNíČlNNosT__FltaV"Iči""o5t 
spotku Pionýr je definována stanovami a Programem Pionýra. V Pionýrské skupině Chomutov byta

realizována zejména pravidelnou činností na oddítových schůzkách 1x týdně, kteých proběhto v roce 2017 cetkem

8ó. V oddítu ČíyřtísteŘ převažují starší dětÍ se zájmem o pohybové aktivity, turistiku, táboření, indianistiku a

airsoft. Výchovné působení a hry jsou zaměřeny i na odbornosti Pionýrské stezky, včetně přírodovědy a historie.
V oddítu Řotničky převažují děti předškotního a nižšího škol'ního věku, proto byla činnost na schůzkách zaměřena
zejména na hry a rukodětné aktivity z Výchovného programu Pionýra.

Dáte to byty víkendové akce s dětmi na TZ Bernov, kteých bylo 18, víkendovka v Tiských skatách a víkendovky
v ktubovně. Uspořádati jsme dva běhy tetních táborů. Zúčastniti jsme se v počtu ó0, Republikového setkání
Pionýra v ostravě, kde jsme byti druhou největší výpravou, a v počtu 30 i Krajského setkání Pionýra v Ustí nad

Labóm, kde nás bylo nejvíc z Ústeckého kraje. Ktúb indianistiky byt třikrát pozván a_podítet se na programu na

dětském dnu a navštíviti jsme PoW WoW na Ktadně. Ktub airsoftu byl aktivní na schůzkách v klubovně i na TZ,

uspořádat setkání s ktubem PS Dravci z Ústí nad Labem a zúčastnit se setkání v Lišicích u Přeštic. Některé akce s

dětml a pro děti se nám nepodařito podchytit Ve statistice. Přesto vykazujeme mimo oddí[oých schůzek datších

38 akcí s účastí 789 čtenů P5 Chomutov.

5. PERSoNÁLNí
V so1.rtadt'; s ptatnými vnitřními předpisy Pionýra se přímé činnosti s dětmi věnují pouze osoby s příslušnou

kvatifikacÍ. V roce 2017 jsme v Piónýrském vzdětávacím centru při Ústecké krajské organizaci Pionýra, s. akreditací
MšMT, proškotiti jednohó instruktora a pět dospětých získato, respektive si obnovito,- kvatifikaci oddítoý vedoucí.

Celkem měto t<vaiirikaci lnstruktor oddítu 10 čtenů, kvatifikaci oddítový vedoucí 32 členů, kvatifikaci Hlavní
vedoucí dětského tábora 12 čtenů, kvatifikaci Zdravotník zotavovacích akcí 10 čtenů, kvatifikaci Ekonom NNo 3

č[enové.
Za činnost oddítu nebo ktubu a organizaci táborů zodpovídá oddítoý vedoucí jmenovaný radou skupiny. Proto

má PS Chomutov pouze dva oddítová vedoucí.Datší dospětí se podítejí na činnosti s dětmi a jejím zajištěním bez
jmenování do funkce. Všichni isou dobrovolníci a práci s dětrni se věnuií ve syém volném čaq'e. bez |ároku na

iarekotivvýnooveiriffiisdětmi,nabrigádáchpřiúdÉběTZapřípravětáborů,
@inonichŽnenívedenaevidence.Jsoupronássamozřejmostí.

Zvtáštní poděkování zaslouží čestní dárci krve, kterých je mezi námi dvanáct!
Aktivně jsme byti zapojeni i v orgánech Pionýra vyšších stupňů. Čtyři zvotení zástupci byti čteny Krajské rady

Pionýra, ieáen čteíeň ýýŘonnarro uýboru KRP, jeden členem kontrotňí komise KRP a jeden členem České rady

Pionýra.

6. HosPoDAŘENí_-tc"s6-ďí'p"ěk 
činit V roce 2017 pro předškotní děti 300 Kč, pro škotáky, studenty a datší nevýdětečně činné

50o Kč, pio'uýaáečně činné 600 Kč. Na Pionýr a Úrop jsme odvedti za každého člena 27oKč. Na každé akci a

táboře je vybírán účastnický poptatek. Náktady na činnost byty dotovány Statutárním městem Chomutov,

Ústeckým krajem a t'tŠmr.
účetniPřehted o ření dte VÝkazu zisku a ztráty a Rozvahy za obdobl 201

Kapitola Příimv olán VÝdaie olán Skutečnost yýnosv Skutečnost nákladv

Čtenské příspěvkv' vč.mimoř 50000,00 27000,00 38920,00 0,00

Dotace MŠMT ořes Pionýr 70000,00 0.00 108268.80 0,00

Dotace města Chomutova 100000,00 0.00 100000.00 0.00

Dotace l']steckého kraie ó0000.00 0,00 30000,00 0,00

Akce, h[.činnost, vč.táború 200000,00 275000.00 235095,00 386507,00

Provozní náktadv PS 0.00 0,00 0,00 32907,00

Provoz klubovnv 0,00 2s000.00 0.00 36555,80

Provoz a údržba TZ 0.00 80000,00 0,00 108569.00

ostatní ívčtně investice) 1 20000,00 193000,00 21.00 0,00

CELKEM 600000.00 600000,00 51 2304.80 564538.80

Zůstatek na BÚ u Čsog k 31 .12.zO17 činit 45.250,1 1 Kč, hotovost v poktadně činita 2.714, - Kč.

Mezi aktiva patří táborová záktadna v Bernově, DDHM a inventář k zajištění činnosti a nedokončená investice,
uriáni 

'iuJnu, 
t<terá zvýší úč"tni i užitnou hoánotu táborové záktadný. Htavním pasivem je půjčka od ÚKoP ve

\^ýši 50.000 Kč, sptatná t :o.o.zotg na tuto investiční akci, kterou hradíme zvlastních prostředků ze ktomu
zřízeného fondu.

7. PRoPAGACE ČlNNosTl
ffisdětmimámetrvaléprobtémy.Nanašemwebunabytyanejsouaktuálníinformace.

Z výše uvedeného přehledu vyplyvá, že činnost Pionýrské skupiny Chomutov v uskutečněném rozsahu by

nebylá možná bez finanční dotace a datší podpory Statu_tárního města Chomutova: JsT1:i toho vědomi a na
l<ažáé akci nosíme trička a čepice PIONÝR cHoMUToV. o podpoře města ví všichni naši i rodiče dětí.

Máme togo města na vchodu do klubovny. V Chomutovských novinách č.í0 jsme o
informova[i veřej nost.

Zpracoval: Jiří Perkner, vedoucí Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Chomutov
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