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Realizováno za finanční podpory statutárního města Chomutova

Výroční zpráya za rok 2021

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov sídtí s podporou Statutárního města Chomutov na
adrese HavlíČkova 3675, 43004 Chomutov, kde užívá dle smtouvy se SMCH výhodně pronajaté
ktubovny.

VětŠinu víkendových akcí pořádata na vlastní táborové záktadně v Bernově č.p.a0 u Nejdku.
Záktadnu tvoří rodinný dŮm stavebně upravený pro činnost s dětmi a přitehté pozemky, na nichž
staví letní tábory. Provoz základny i činnost s dětmi jsou finančně podpořeny Statutárním
městem chomutov.
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tÁONETA lvlB a.s., č. ú. 129177018/0600
Jiří Perkner, vedoucí pionýrské skupiny
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OrganizaČní struktura Pionýrské skupiny odpovídata Stanovám Pionýra. Nejnižším čtánkem byt
oddít. V roce 2021 se zvýšit počet registrovaných oddítŮ na tři:

1. Čtyřtístek - oddíLová vedoucíŽaeňra Vrátníková, zástupce Vendula Glasbergerová,
instruktor Radim Hrabák

Z. RotniČky - oddílová vedoucí Jaroslava Wessela, zástupce Karolína Kl,imperová, instruktor
Alena pernetová

3. JeŠtěrky - oddítový vedoucí Ondřej Wessely, zástupce Nikota Štégrová, bez instruktora
By[y zaregistrovány tři volnočasové ktuby bez povinné registrace čtenŮ:

1. Klub indianistiky Magažu Teča Tiošpaye - vedoucí ktubu Jiří Perkner
Z. K[ub airsoftu OTO-Oddít taktických operací - vedoucí ktubu Martin Glasberger
3. K[ub vodní turistiky - vedoucí klubu Ondřej Wessety

Činnost skupiny řídita patnáctičtenná rada, sestavená volbou a jmenováním funkcionářů, v
soutadu se Stanovami Pionýra, ve složení:

1. Jiří Perkner - statutární orgán, vedoucí skupiny, vedoucí ktubu indianistiky
2. Martin Ritter - hospodář skupiny
3. Jan Houška - správce táborové záktadny Bernov
4. Zdeňka Vrátníková - vedoucí oddítu Čtyřlístet<
5. Vendula Glasbergerová - zástupce vedoucí oddítu Čtyřtíster
6. Radim Hrabák - instruktor oddítu Čtyřtístet
7. Jaroslava Wessela - vedoucí oddítu Rotničky
8. Karolína Klimperová - zástupce vedoucí oddítu Rotničky
9. Alena Pernetová - instruktor oddítu Rotničky
10. Ondřej Wessely - vedoucí oddítu Ještěrky, vedoucí ktubu vodní turistiky
11. Nikota Stégrová - zástupce vedoucího oddítu Ještěrky
12. Martin Glasberger - vedoucí ktubu airsoftu
13. Nikotas Gottvald - člen rady
14. Jitka Wessela - člen rady, účetní skupiny
15. František Stípka - člen rady

V roce 2021 se rada PS seŠla 4x, a to 1 3.1 ., 19.5., 29.9.a 24.11 . V období omezení činnosti
z dŮvodu opatření vtády jednata korespondenčně. Zvotila čteny KRP, delegáty na KSD pro volbu
Člena CRP a delegáta na X. Výroční zasedání pionýra. Projednata a schvátita výši registračního
příspěvku, registraci oddílŮ, k[ubŮ, a skupiny na rok 2021, účetní závěrku za rok2:lz}, rozpočet
na rok 2021 , Žádosti o dotace SMCH a MŠMt, ptán aktivit na rok 2021 , zajištění tetních táborŮ se
jmenováním htavních vedoucích, projekt WŘ Pionýra na opravu hromosvodu na TZ Bernov,
opravy, ÚdrŽbu a provozTZ Bernov a klubovny, plány akcí a brigád, vystání na vzdělávacíkurzy,
atd. Ze všech schůzí byt pořízen řádný zápis.

BěŽnou agendu zajiŠťovalo zvotené vedení skupiny ve složení J.Perkner, M.Ritter a J.Houška.

5. člNNosT
Hlavní Činnost spolku Pionýr je definována Stanovami a Programem Pionýra. V Pionýrské

skupině Chomuto.v byla realizována zejména pravidelnou činností na oddítových schŮzkách 1x
týdně. V oddítu Čtyřtístet< převažují stárší děti se zájmem o pohybové aktiviiy, turistiku,
tábořenÍ, indianistiku a airsoft. Výchovné pŮsobení a hry jsou zaměřeny i na odbornosti Pionýrské
stezky, vČetně přírodovědy a historie. V oddítu Rolničky převažují děti nižšího škotního věku,
proto byla Činnost na schŮzkách zaměřena zejména na hry a rukodětné aktivity z Výchovného
programu Pionýra. Nově vzniktý oddít Ještěrky rozšířit činnost klubu vodní turistiky o vzdětávací,
zájmové a pohybové aktivity.
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Prakticky po celé 1 . pololetí roku 2021 byla omezenalzakázána činnost spolků, volnočasové
aktivity a ubytovací stuŽby. Nemohli jsme se scházet na pravidetných oddítových schůzkách a
pořádat víkendové a pobytové akce. Zrušeny byty i akce krajské a republikové, jichž jsme
pravidetnými ÚČastníky. Naše děti se proto aktivně zapojity do Výzev a odborek vyhtášených
Pionýrem, probíhajících on tine. Získaty řadu ocenění a odměn. První aktivitou po uvolnění
opatření vtády a obnovení pravidelné oddítové činnosti bylo naše zapojení do akce Uktid'me
Chomutov 22..5.2071. Opatření vtády se netýkala většiny dospětých členů, kteří se účastniti
brigád na zvelebení klubovny a táborové záktadny.

Od měsíce Června se situace se výrazně změni[a. S pravidelnou oddí|,ovou činností se vrátito i
pořádání oblíbených víkendovek. O prázdninách jsme uspořádati týdenní vodáckou akci Sptutí
Ohře a dva dvoutýdenní letní tábory na táborové záktadně v Bernově pro cetkem 88 účastníků. Ty
byly zkontrolovány KHS v Kalových Varech. Samozřejmě byty bezzávad.

Z celkového poČtu 42 oddítových schŮzek v roce zOZ1 , jich ve 2. pototetí byto 34. Uspořádati
jsme, nebo se v roce 2021 zúčastniti datších 37 akcí a víkendovek. Z toho pouze 6 byto v 1.
pololetÍ. Od září jsme rozjeti vzdětávací dny a datší projekty podporované MŠMT. Pravidelně
jsme využívali táborovou základnu v Bernově.

Poděkování patří všem dospělým čtenům, rodičům a přátetům Pionýra, kteří se podítel,i na
akcích pro děti, ate i brigádách. Na TZ máme nový hromosvod, podlahu na klubovně,
elektroměrovou skříň, opravený konvektomat, nové tyče na týpí atd. Nelze vyjmenovat všechny
provedené práce a vyČÍstit odpracované hodiny. V ktubovně v Havtíčkově utici jsme opraviti
vstupní chodbu a instalovali vetkoplošnou nástěnku.

Naše aktivity jsou uvedeny v přehtedu, který je součástí této výroční zprávy.

Je nutné zdŮraznit, že naše činnost v uvedeném rozsahu byla možná pouze s podporou a
finanční dotací Statutárního města Chomutova a MŠMT, kterým patří naše velké poděkování.

6. PERSoNÁLNí
V souladu s ptatnými vnitřními předpisy Pionýra, přímou činnosti s dětmi zajišt'ují pouze

osoby s přísluŠnou kvalifikací. V roce 2021 proběhly kurzy Pionýrského vzdětávacího centra při
Ustecké krajské organizaci Pionýra. Vždyv 1. části distančně. 2. část pakve dnech 3.-5.9.2021
na RS Zásada. NaŠi Členové, kteří dosáhti požadovaného věku tedy, mohli absotvovat kurz
Kvalifikace instruktora Pionýra (3 účastníci) a kurz Kvalifikace oddítového vedoucího (5
ÚČastníkŮ). V tistopadu 5 čtenŮ abso[vovalo kurzzdravotník zotavovacích akcí.

Jsme schopni personálně zajistit veškeré volnočasové aktivity Pionýra. Ke dni 31.12.2021
jsme měti 3 Čteny s kvalifikací lnstruktor Pionýra, 39 členŮ s kvatifikací Oddítový vedoucí, 10
ČtenŮ s kvalifikací Hlavní vedoucí dětského tábora, 2 čteny s kvatifikací lnstruktor vodní turistiky
a 19 ČtenŮ s kvatifikací Zdravotníkzotavovacích akcí. Řada vedoucích je držitetem datších
kvatifikací Pionýra.

Za Činnost oddítu nebo klubu a organizaci táborů zodpovídá oddítový vedoucí/HVT jmenovaný
radou skupiny. PS Chomutov měla tři jmenované oddítové vedoucí, jejich zástupce a instruktory
a tři jmenované vedoucí volnočasových ktubŮ.

Aktivně jsme byti zapojeni i v orgánech Pionýra vyšších stupňů. Čtyři naši zástupci byti čteny
Krajské rady Pionýra, dva byti čteny Výkonného výboru Krajské rady Pionýra.

Funkcionáři skupiny a vyšších orgánů Pionýra byli zvoteni podle demokratických principů
v souladu se Stanovami Pionýra.

všichni dospělí členové naší skupinv isou dobrovolníci a práci s dětmi se věnuií ve svém
volném čase. bez nároku na iakékoliv yýhodv či finanční odměnu. Na každé akci i táborech
ptatí ÚČastnický poptatek. V činnosti s dětmi, na brigádách při údržbě TZ a přípravě táborů,
odpracovali stovky hodin.

Zvtáštní poděkování zaslouží čestní dárci krve.



7. HosPoDAŘENí
RoČní Čtenský příspěvek činit v roce 2021 pro předškotní děti 400 Kč, pro škotáky, studenty a

datŠÍ nevýdětečně činné 600 Kč, pro výdětečně činné 700 Kč. Na Pionýr a ÚXOP jsme odvedli za
každého člena 270Kč.

Činnost skupiny byta financována zejména ze členských příspěvků (48.02O Kč), účastnických
poptatkŮ naakcích atáborech (294.701Kč), darů F2.110 Kč), dotacíMŠMT (151.031 Kč) adotací
Statutárního města Chomutova (150.000 Kč). Na každé akci a táboře, kde ie vvbírán účastnickÝ
poplatek. hradí tento i vedoucí a ostatní pionÝrští pracovníci.

Z výdajových potožek byty v roce2021 nejvyšší: na hlavní činnost včetně táborů (546.413
KČ), na nájemné a energie klubovny (Z5.81Z Kč), energie a otop TZ (43.406 Kč) opravy a
udržování zařízení (60.398 Kč).

Přehted

ZŮstatek na BÚ u Money MB č.ú. 129177O18t0600 ke dni 31 .1Z.7O?1 byL 1O7.449,34 Kč, hotovost v
poktadně byta 1.158 Kč. ZŮstatek finančních prostředkŮ bude použit na činnost v roce 2022. Mezi
aktiva patří táborová záktadna v Bernově, DDHM a inventář k zajištění činnosti a nedokončená
investice, vrtaná studna, která zvýší účetní i užitnou hodnotu táborové záktadny.

PS neměla k31.12.70?1 žádné pohtedávky ani závazky.

7. PRoPAGACE ČlNNosTl
Propagace naŠÍ Činnosti se v roce 2021ztepšita. Máme aktivní a udržované stránky

www.pionvr.czlpschomutov. Máme stránky na FB a messengeru. Články o naší činnosti se
objevují v pionýrském periodiku Mozaika.

Svou Činnost a podporu SMCH propagujeme i na nástěnkách ve vstupní chodbě do prostoru
kluboven Pionýra ve Škote v Havlíčkově utici. Podporu Statutárního města Chomutov jsme též
zveřejniti banerem na táborové záktadně v Bernově. Na akcích používáme skupinová trika
s nápisem Pionýr Chomutov na zádech a logem SMCH na přední straně.

Zpracoval: Jiří Perkner, vedoucí Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov
Schváteno na schŮzi rady PS dne 12.1.Z0?7
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o hospodaření dle Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy za účetní období 7071 v Kč.
Přijmy
rozpočet

Výdaje
rozpočet

5kutečnost
výnosv

5]<utecnost
náktadv

5kutečnost
aktiva

5kutečnost
pasiva

Hospodářský
výsledek

600000 600000 704096,14 703881,65 64z.037,34 642.037,34 41.z14,49


