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Vitroění zpráva PionÝr, z. s. - PionÝrská skupina Chomutov

za rok 2018

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

adrese Havlíčkova 3675,43004 Chomutov, kde užívá dle smlouvy se sMcH ýhodně pronajaté
klubovny.

Většinu víkendoých akcí pořádala na vlastní táborové záktadně v Bernově č.p.a0 u Nejdku.
Záktadnu tvoří rodinný dům stavebně upraveňý pro činnost s dětmi a přilehté pozemky, na nichž
stavíme tetní tábory' Provoz záktadny je dotován Statutárním městem Chomutov.

z. ČlEusxa zÁruoHa
Ke dni 31.12.zo18jsme registrovali 107 č[enů, dte níže uvedeného přehtedu věkoých kategorií

dte mšmt.

2.oRGAN|ZAČNíSTRUKTURA *. :

organizační struktura Pionýrské skupiny odpovídala Stanovám Pionýra. NejniŽším čtánkem byt
oddít. V naší PS byty v roce 2018 registrovány dva oddíty:

1. Čtyřlístex - oddítová vedoucí Zdeňka Vrátníková, zástupce Vendula Vrátníková, instruktor
Nikolas Gottvald

z. Rotničky - oddítová vedoucí Jaroslava Wessela, zástupce Jitka Wessela a Karolína Ktimperová
Dáte byty zaregistrovány tři volnočasové ktuby bez povinné registrace čtenů:

'l. Ktub indianistiky Magažu Teča Tiošpaye - vedoucí ktubu Jiří Perkner
z. Ktub airsoftu oTo - oddít taktických operací - vedoucí klubu Martin Glasberger
3. Ktub vodní turistiky - vedoucí ktubu ondřej Wessely

Záktadem činnosti oddítů byly pravidelné schůzky vždy ve středu od 16:00 do 18:00 hod
v ktubovně. Volnočasové ktuby se scházety nepravidelně podte termínu pořádaných akcí.

13-15 tet 16-18 tet 27 let a více



:. Řízrxía spnÁvl__činnost 
sk1lp'ny řídita dvanáctičtenná rada, sestavená volbou a jmenováním funkcionářů, v

souladu se Stanovami Pionýra, ve složení:
1. Jiří Perkner - statutární orgán, vedoucí skupiny, vedoucí ktubu indianistiky
z. Martin Ritter - hospodář skupiny
3. Jan Houška - správce táborové záktadny Bernov
4. Zdeňka Vrátníková - vedoucí oddítu Čtyřtístex
5. Venduta Glasbergerová - zástupce vedoucí oddítu Čtyřtístet<
6. Nikotas Gottvatd - instruktor oddítu Čtyřtístet<
7. Jaroslava Wessela - vedoucí oddítu Rotničky
8. Jitka Wessela - zástupce vedoucí oddítu Rolničky, účetní skupiny
9. Karolína Klimperová - zástupce vedoucí oddítu Rotničky
10. Martin Glasberger - vedoucí klubu airsoftu
'11. ondřej Wessety - vedoucí ktubu vodní turistiky
12. Dalibor Szabo - čten krajské rady Pionýra

V roce 2018 se rada sešla 7x na otevřené schůzi, a to 3.1 .2018,14.2.2018,28.3.2018,
16.5.2018, 5.9.2018, 3.10.2018 a 12.12.2018' Projednala a schvátila registraci čtenů a skupiny na
rok 2018, účetní závěr'ku za rok 2017, rozpočet ná rok 2018, zajištění tětních táborů, přípiavú
krajského setkání, opravy' údrŽbu a provoz TZ Bernov' ptány akcí a brigád, vystání na vzdělávací
kurzy, atd. Ze všech schůzí byt pořízen řádný zápis.

Běžnou agendu zajišťovalo zvolené vedení skupiny ve složení J.Perkner, M.Ritter a J.Houška.

4. ČlNNosT
Hlavní činnost spolku Pionýr je definována Stanovami a Programem Pionýra. V Pionýrské skupině

Chomutov byta reatizována zejména pravidelnou činností na oddítoých schůzkách 1x týdně, kteých
proběhto V roce 2018 cetkem 78. V oddítu Čtyřtístex převažují starší děti 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 Rotničky převažují děti předškotního a nižšího škotního věku, proto byla činnost na
schůzkách zaměřena zejména na hry a rukodělné aktivity z Výchovného programu Pionýra.

Přestože se nám nepodařito statisticky zachytit veškerou činnost, je to, co zde uvádíme důkazem
naší aktivity. V roce 201B jsme uspořádati nebo se zúčastnili mimo pravidetných oddítoých schůzek,
datších 55 akcí. Z toho byLo27 víkendovek s dětmi na TZ Bernov. Dáte to byty víkendovky
v klubovně, výtety do okotí města, návštěvy lezecké stěny v Jirkově, Laser Game v Mostě,
Strikelandu, atp. Uspořádalijsme dva běhy letních táborů pro92 účastníků. Bytí jsme pořadateti
Krajského setkání pionýrů Ústeckého kraje s 84 účastníky na naší táborové záktadně v Bernově,
kterého se zúčastniti i pionýři z Ústí nad Labem, Libochovic, Štětí a Terezína.

Ktub indianistiky se scházet v ktubovně i na TZ, byt pozván a podítet se na programu v Mš
v Kadani a na dětských dnech v Blatně a v Nejdku. Navštívit PoW WoW na Kladně, Náprstkovo
muzeum v Praze a aktivně se zapoji[i do akce Poslední indiánské vátky ve Březně u Chomutova.

Ktub airsoftu byl aktivní na schůzkách v klupovně, vyrážel do okolí Chomutova i na TZ Bernov a
zÚčastnit se setkání airsoftových oddítů v Lišicíčh u Přeštic, v Mařenicích a na Zásadě.

Nově vznikl ktub vodní turistiky, kteý uspořádat dvě akce na ohři.
Značnou částí našich aktivit V roce 2018 byty brigády na táborové záktadně v Bernově u Nejdku.

Přestěhovali jsme indiánské tábořiště na nové místo, které jsme museli upravit. Proved[i jsme
generátku chatek. Zaměření, ohraničen a srovnání prostorů pro stanoý tábor. Výměnu střešní
krytiny na chatkách, jídelně, sktadu a přístavbě. Pozornost jsme věnovati údržbě základny i úpravě
jejího okotí.

Poděkování za podporu naší činnosti patří Statutárnímu městu Chomutov, Ústeckému kraji a
MSMT.

5. PERSoNÁLNí
V souladu s ptatnými vnitřními předpisy Pionýra se přímé činnosti s dětmi věnují pouze osoby s

přístušnou t<vaťlrixaéi. V roce 2018 jsme v Pionýrském vzdělávacím centru při Ústecké krajské
organizaci Pionýra, s akreditací MšMT, proškoliti šest datších dospětých čtenů na kvatifikaci oddítoý
vedoucí. Cetkem měti k 31.12.2018 kvalifikaci lnstruktor oddítu 3 členové, kvalifikaci oddítový
vedoucí 37 čtenů, kvatifikaci Htavnívedoucí dětského tábora 12 čtenů, kvatifikaci Zdravotník
zotavovacích akcí 10 členů, kvatifikaci Ekonom NNo 3 členové.



Za činnost oddítu nebo klubu a organizaci táborů zodpovídá oddítový vedoucí jmenovaný radou
skupiny. Proto měla P5 Chomutov pouze dva jmenované oddítové vedoucí, jejich zástupce a
instruktora. Datší dospětí, se podítejí na činnosti s dětmi a jejím zajištěním bez jmenování do
funkce oddítového vedoucího. Všichni dospělí isou dobrovolníci a práci s dětmi se věnuií ve svém
volném čase. bez nároku na iakékoliv vúhodv či finanční odměnu. V činnosti s dětmi, na
brigádách při údržbě TZ a přípravě táborů, odpracovali stovky hodin, o nichŽ není vedena evidence.
Jsou pro nás samozřejmostí.

zvtáštní poděkování zaslouží čestní dárci krve, kteých je mezi námi osm.
Aktivně jsme byti zapojeni i v orgánech Pionýra vyšších stupňů. Čtyři zvotení zástupci byti čteny

Krajské rady Pionýra, jeden byt členem Výkonného výboru KRP, jeden členem kontrolní komise KRP
a jeden členem Ceské rady Pionýra.

6. HosPoDAŘENí
Čtenský příspěvek činit v roce 2018 pro předškotní děti 300 Kč, pro školáky, studenty a datší

nevýdětečně činné 500 Kč, pro výdělečně činné 600 Kč. Na Pionýr a Úxop jsme odvedti za každého
čtena 270 Kč.

Činnost skupiny byla financována zejména ze členských příspěvkŮ (4z.660 Kč), účastnických
poptatků na akcích (32'2.709. Kč), darů (32.000) a dotací MSMT (110.391), Statutárního města
Chomutova (150.000 Kč) a Usteckého kraje (30.000 Kč). Na každé akci a táboře je vybírán
účastnický poptatek, ktery hradí i vedoucí a ostatní pionýrští pracovnící'

účetní období Kč.

Zůstatek na BÚ u Čsog k 31.12.2018 činit 30.78ó,71Kč, hotovost v poktadně činita 13.415,00 Kč'
Mezi aktiva patří táborová základna v Bernově, DDHM a inventář k zajištění činnosti a nedokončená
investice, Vrtaná studna, která zrnýší účetní i užitnou hodnotu táborové záktadny.

7. PRoPAGACE ČlNNosTl
S propagací naší činnosti s dětmi máme trvaté probtémy. Na našem webu nebyly a nejsou aktuální

informace. Svou činnost ale propagujeme na nástěnkách ve vstupní chodbě do prostoru kluboven
Pionýra a Junáka ve škote v Havtíčkově utici, na FB a v periodiku Mozaika Pionýra.

Podporu Statutárního města Chomutov jsme zveřejniti na htavních dveřích do prostoru kluboven,
a na dveřích do ktubovny. Dáte jsme pro členy poříditi skupinová trika s nápisem Pionýr Chomutov na
zádech a logem SMCH na přední straně. Na největší akci roku, Krajském setkání Pionýra Ústeckého
kraje na TZ Bernov, jsme vystavili banery SMCH a UK. Loga byla i na diplomech a listech účastníka.

.i

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

ť#w

Přehted o dte VÝkazu zisku a ztrátv a za účetní období 2018 v
Příjmy
rozoočet

Výdaje
rozoočet

Skutečnost
vÝnosv

Skutečnost
nákladv

Skutečnost
aktiva

Skutečnost
nasiva

Hospodářský
v'úsledek

600000,00 600000,00 707321,22 694342,33 397030,71 384051,82 12978,89


