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Výroční zpráva Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov za 

rok 2019 

 
 
1. SÍDLO 
    Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Chomutov sídlí s podporou Statutárního města Chomutova na adrese 
Havlíčkova 3675, 43004 Chomutov, kde užívá dle smlouvy se SMCH výhodně pronajaté klubovny. 
   Většinu víkendových akcí pořádala na vlastní táborové základně v Bernově č.p.40 u Nejdku. Základnu 
tvoří rodinný dům stavebně upravený pro činnost s dětmi a přilehlé pozemky, na nichž stavíme letní 
tábory. Provoz základny je dotován Statutárním městem Chomutov. 
 
 
2. ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 Ke dni 31.12.2019 jsme registrovali 113 členů, dle níže uvedeného přehledu věkových kategorií dle MŠMT. 

oddíl Do 9 let 10-12 let 13-15 let 16-18 let 19-26 let 27 let a více CELKEM 

Čtyřlístek 10 12 7 4 4 22 49 

Rolničky 22 7 4 3 2 18 56 

nezařazení 0 0 0 0 0 2 2 

CELKEM 32 19 11 7 6 38 113 

 

     
      
2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
    Organizační struktura Pionýrské skupiny odpovídala Stanovám Pionýra. Nejnižším článkem byl oddíl. V 
naší PS byly v roce 2019 registrovány dva oddíly: 

1. Čtyřlístek – oddílová vedoucí Zdeňka Vrátníková, zástupce Vendula Glasbergerová, instruktor 
Radim Hrabák 

2. Rolničky – oddílová vedoucí Jaroslava Wessela, zástupce Karolína Klimperová, instruktor Alena 
Pernetová 

Byly zaregistrovány tři volnočasové kluby bez povinné registrace členů: 
1. Klub indianistiky Magažu Teča Tiošpaye – vedoucí klubu Jiří Perkner 
2. Klub airsoftu OTO-Oddíl taktických operací – vedoucí klubu Martin Glasberger 
3. Klub vodní turistiky – vedoucí klubu Ondřej Wessely 
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3. ŘÍZENÍ A SPRÁVA  
     Činnost skupiny řídila čtrnáctičlenná rada, sestavená volbou a jmenováním funkcionářů, v souladu 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 základny Bernov 
4. Zdeňka Vrátníková – vedoucí oddílu Čtyřlístek 
5. Vendula Glasbergerová – zástupce vedoucí oddílu Čtyřlístek 
6. Radim Hrabák – instruktor oddílu Čtyřlístek 
7. Jaroslava Wessela – vedoucí oddílu Rolničky 
8. Karolína Klimperová – zástupce vedoucí oddílu Rolničky 
9. Alena Pernetová – instruktor oddílu Rolničky 
10. Martin Glasberger – vedoucí klubu airsoftu 
11. Ondřej Wessely – vedoucí klubu vodní turistiky 
12. Nikolas Gottvald – člen rady 
13. Jitka Wessela – člen rady 
14. František Slípka – člen rady 

    
   V roce 2019 se rada sešla 3x na otevřené schůzi, a to 23.1.2019, 20.3.2019 a 27.11.2019. Projednala a 
schválila registraci členů a skupiny na rok 2019, účetní závěrku za rok 2018, rozpočet na rok 2019, 
zajištění letních táborů, výši příspěvku na registraci, opravy, údržbu a provoz TZ Bernov, plány akcí a 
brigád, vyslání na vzdělávací kurzy atd. Ze všech schůzí byl pořízen řádný zápis.  
      Běžnou agendu zajišťovalo zvolené vedení skupiny ve složení J.Perkner, M.Ritter a J.Houška. 
 
 
 
4. ČINNOST 
    Hlavní činnost spolku Pionýr je definována Stanovami a Programem Pionýra. V Pionýrské skupině 
Chomutov byla realizována zejména pravidelnou činností na oddílových schůzkách 1x týdně, kterých 
proběhlo v roce 2019 celkem 74. V oddílu Čtyřlístek 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 oddílu Rolničky převažují děti předškolního a nižšího 
školního věku, proto byla činnost na schůzkách zaměřena zejména na hry a rukodělné aktivity z 
Výchovného programu Pionýra. 
     Přestože se nám nepodařilo statisticky zachytit veškerou činnost, je to, co zde uvádíme důkazem naší 
aktivity. V roce 2019 jsme uspořádali nebo se zúčastnili mimo pravidelných oddílových schůzek, dalších 58 
akcí s účastí 3815 osobodnů. Z toho bylo 24 víkendovek s dětmi na TZ Bernov a 13 víkendovek v klubovně. 
S dětmi jsme navštívili např. kino, bowling, hrad Šumburk, Jirkovské podzemí a lezeckou stěnu. Největší 
společnou akcí bylo zapojení do akce Sázíme lesy nové generace na Olšových vratech u Karlových Varů se 
43 účastníky. 
   Uspořádali jsme dva běhy letních táborů pro 91 účastníků. 
   Klub indianistiky se celkem 9x sešel na rukodělném víkendu v klubovně i na TZ, byl pozván a podílel se 
na programu v MŠ Palachova a na dětském dnu v Blatně. Navštívil POW WOW na Kladně a aktivně se 
zapojili do akce Poslední indiánské války ve Březně u Chomutova.  
     Klub airsoftu byl aktivní na schůzkách v klubovně, vyrážel do okolí Chomutova i na TZ Bernov. Zúčastnil 
se krajského setkání airsoftových oddílů v Mařenicích, Podbořanech a republikového setkání v Mukařově. 
     Klub vodní turistiky uspořádal akce Splutí Ohře, Zamykání Ohře a vodáckou výpravu během tábora. 
     Velký kus práce jsme odvedli na táborové základně v Bernově, kterou jsme připravili na letní tábory 
zabudováním vodoměrné jímky, opravou venkovní jídelny, verandy, chatek a přípravou obou tábořišť. Na 
podzim jsme provedli výměnu radiátorů ÚT, ventilů a regulačních prvků.  
 
     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. 
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5. PERSONÁLNÍ 
    V souladu s platnými vnitřními předpisy Pionýra se přímé činnosti s dětmi věnují pouze osoby s 
příslušnou kvalifikaci. V roce 2019 jsme v Pionýrském vzdělávacím centru při Ústecké krajské organizaci 
Pionýra, s akreditací MŠMT, proškolili 4 členy absolvováním kurzu Kvalifikace instruktora Pionýra. 5 členů 
absolvovalo kurz Zdravotník zotavovacích akcí. Účetní PS čtyřmi víkendy v nadstavbových kurzech pro 
účtování v programu Money.  
        Ke dni 31.12.2019 jsme měli 6 členů s kvalifikací Instruktor Pionýra, 33 členů s kvalifikací Oddílový 
vedoucí, 11 členů s kvalifikací Hlavní vedoucí tábora, 3 členy s kvalifikací Instruktor vodní turistiky, 15 
členů s kvalifikací Zdravotník zotavovacích akcí. Řada vedoucích je držitelem dalších kvalifikací.  
    Za činnost oddílu nebo klubu a organizaci táborů zodpovídá oddílový vedoucí/HVT jmenovaný radou 
skupiny. PS Chomutov má pouze dva jmenované oddílové vedoucí, jejich zástupce a instruktory. Další 
dospělí, se podílejí na činnosti s dětmi a jejím zajištěním bez jmenování do funkce oddílového vedoucího.  
 
Všichni dospělí jsou dobrovolníci a práci s dětmi se věnují ve svém volném čase, bez nároku na 
jakékoliv výhody 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. 
     Zvláštní poděkování zaslouží čestní dárci krve, kterých je mezi námi šest. 
     Aktivně jsme byli zapojeni i v orgánech Pionýra vyšších stupňů. Čtyři zvolení zástupci byli členy Krajské 
rady Pionýra, dva byly členy Výkonného výboru Krajské rady Pionýra, jeden členem kontrolní komise KRP.  
 
 
 
6. HOSPODAŘENÍ 
     Členský příspěvek činil v roce 2019 pro předškolní děti 300 Kč, pro školáky, studenty a další 
nevýdělečně činné 500 Kč, pro výdělečně činné 600 Kč. Na Pionýr a ÚKOP jsme odvedli za každého člena 
270 Kč.  
      Činnost skupiny byla financována ze členských příspěvků (43 240 Kč), účastnických poplatků na akcích 
(312 060 Kč), darů (49 840 Kč), dotací MŠMT (141 497 Kč) a Statutárního města Chomutova (150 000 Kč). 
Na každé akci a táboře je vybírán účastnický poplatek, který hradí i vedoucí a ostatní pionýrští pracovníci. 
 
      Přehled o hospodaření dle Výkazu zisku a ztráty a Rozvahy za účetní období 2019 v Kč. 
 
Příjmy 
rozpočet 

Výdaje 
rozpočet 

Skutečnost 
výnosy 

Skutečnost 
náklady 

Skutečnost 
aktiva 

Skutečnost 
pasiva 

Hospodářský 
výsledek 

 

600 000 600 000 696 645 682 505 436 150 422 011 14 140 

      
Zůstatek na BÚ u ČSOB k 31.12.2019 byl 81 540,41 Kč, hotovost v pokladně byla 6 334 Kč. Zůstatek 
finančních prostředků bude použit na činnost v roce 2020, především na krytí investiční akce na výměnu 
nevyhovujícího kotle ve výši cca 184.000 Kč a dokončení vrtané studny. 
      Mezi aktiva patří táborová základna v Bernově, DDHM a inventář k zajištění činnosti a nedokončená 
investice, vrtaná studna, která zvýší účetní i užitnou hodnotu táborové základny.  
      PS neměla k 31.12.2019 žádné pohledávky ani závazky. 
 
 
7. PROPAGACE ČINNOSTI 
    S propagací naší činnosti s dětmi máme trvalé problémy. Na našem webu nebyly a nejsou aktuální 
informace. Svou činnost ale propagujeme na nástěnkách ve vstupní chodbě do prostoru kluboven Pionýra 
ve škole v Havlíčkově ulici, na FB a v periodiku Mozaika Pionýra. 
    Podporu Statutárního města Chomutov jsme zveřejnili na hlavních dveřích do prostoru kluboven, a na 
dveřích do klubovny. 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 
Schváleno na schůzi rady dne 22.1.2020 

 

      


