Pionýr, z.s.
PIONÝRSKÁ SKUPINA
KOPŘIVNICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

O nás

Jsme sdružení dětí, mládeže a dospělých se zaměřením na mimoškolní
výchovu a aktivity dětí a mládeže (7- 17 let). Pionýrská skupina Obránců
míru Kopřivnice byla založena 9. března 1990 a od této doby se nepřetržitě
věnuje práci s dětmi. Posledních pár let byl název přejmenovaný na Pionýr,
z. s. – Pionýrská skupina Kopřivnice

Naše činnost:
– Pravidelné schůzky v klubovně
– Kluby
– Jednodenní akce
– Víkendové akce
– Letní a zimní tábory
– Charitativní činnost
– Projekt OlbramChallenge 15+
– Sport dodgeball
V naší organizaci působí stabilní tým vedoucích a instruktorů. Mezi nimi
jsou, jednak velmi zkušení vedoucí s mnohaletou praxí práce s dětmi,
tak mladí instruktoři z řad studentů středních a vysokých škol. Mnoho z
nich pochází z dětí, které v našich oddílech vyrostly.

Šedé myšky

každý pátek 16:00 - 20:00
V tomto školním roce fungují pod naší skupinou 3 aktivní oddíly,
které se scházejí každý týden v klubovně na pravidelných schůzkách
a společně se zúčastňují akcí a soutěží. Oddíl Šedých myšek pod
vedením Jeleny Jurečkové společně s instruktory je všeobecný a
smíšený. Pod PS Kopřivnice funguje od roku 1996 a jeho věkové
složení je 6-15 let.
Šedé myšky soustředí svou
pozornost hlavně na oblast
divadla, hudby, výtvarné a
rukodělné činnosti. Od roku
1998 jsou pravidelným
účastníkem RF Sedmikvítku
právě v těchto oblastech.

Olbramští Tygři

každou středu 16:00 - 18:00
Oddíl vznikl počátkem školního roku
2018/2019. Pod mladým vedením se
shromáždila menší skupinka a založila
si oddíl. V tomto oddíle jsou
vítány všechny děti ve věku 6-12 let.
Oddíl vede
Natálie Hruškovská a Veronika Ridzáková
Oddíl má všeobecné zaměření: výlety,
dramatická tvorba a manuální činnost
jsou zahrnuty v celoročním programu.
Vedoucí si dali za cíl vychovat z dětí
houževnaté, sebevědomé, moderní a pro
život použitelné jedince.

Olbram Challenge

každý pátek 19:00 – 21:00
Olbram Challenge je oddíl který navštěvují starší.. Vedoucí jsou proto
odhodlání vést oddíl zábavnou a nenásilnou formou, k poznání sebe
sama. Navíc jejich činnost tvoří ze 70% plánování a uskutečňování akcí
pro veřejnost. Z mnoha těchto mladých a nadaných lidí se postupně
stávají oddíloví nebo i táboroví vedoucí.

Klub deskových her

každé pondělí co 14 dní 16:00 -20:00
Klub deskových her se provozuje
již třetím rokem. Účastníci si vyberou,
jakou hru si chtějí zahrát, vysvětlí se
pravidla a může se začít.
V tomto roce klub deskových her
zavítal dvakrát i do dětského
domova ve Frýdku – Místku,
se kterým spolupracujeme na
akcích.

Klub výtvarných „činohrátek“
jednou měsíčně v sobotu od 14:00

Klub činnohrátek je zaměřený
na výrobu ozdob a dárků,
ale také na soutěže.
Na každé schůzce se dělá vždy
něco jiného. Závisí na ročním
období, jako jsou jaro – velikonoce,
zima – vánoce atd…

Dodgeball OlbramChallenge
každou neděli 18:00 – 19:30
tělocvična ZŠ Milady Horákové
Dodgeball je Americký styl vybíjené akorát
je o moc rychlejší a hraje se bez nabíjení.
Šest hráčů proti šesti se šesti míči. V Evropě
se tento sport začal rozšiřovat od roku
2010, kdy byla založena EDF (Evropská
dodgeballové federace).
Historicky první klub, který tento sport začal
A momentálně založil již vlastní neziskovku
Českou asociaci dodgeballu, z. s.
A další vedoucí založili i další kluby viz níže
Klub vede: Michal Hudec + Miroslav Klimecký

Dodgeball Rudí Orli Frýdek-Místek
každou středu 19:00 – 20:30
tělocvična 11. ZŠ – Frýdek-Místek

Další tým založený pod naší PS od vedoucích z
Frýdku-Místku. Založeno Petrem Liberdou a
Davidem Řehou.Pro rok 2020 dovedli hodně
hráčů na uspěšné mistrovství střední Evropy v
Lausanne ve Švýcarsku.

Dodgeball Bobíci

každý čtvrtek 14:30 – 16:00
tělocvična ZŠ Kadaňská Chomutov
Třetí dodgeballový klub, vedou naší Pionýři
i přes celou Republiku. A to nejmladší tým v
republice Bobíky z Chomutova.
Postupně sbírají zkušenosti a už
natrhávají trika i dospělým na
turnajích.
Klub vede:
Honza Sadílek
Miroslav Klimecký

Táborová sezóna 2020
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Zimní tábor
I. Turnus – Hvězdná Brána
II. Turnus - Piráti
III. Turnus – Elektrotábor Junior
IV. Turnus - Elektrotábor – Hvězdná Brána
V. Turnus - Olbram Challenge – Hvězdná
Brána

Leden
3.- 5. 1. Návštěva z Jevišovic- navštívili muzeum aut a večer
si společně zahráli několik her, nebo si jen tak povídali.
V sobotu jsme vyrazili do Muzea klobouků, expozice
Generála Laudona v Novém Jičíně a večer jsme byli společně
na bazéně.

17. 1. Horor ples VI. - Na plese nechyběl ani
doprovodný program jako je tombola, rakvičky (tančení
s neznámým partnerem), fotokoutek, soutěž o nejlepší
masku a taneční vystoupení skupiny THARA a
Mažoretek

Únor
9. 2. Sedmikvítek – Výtvarná a rukodělná činnost
se uskutečnilo v klubovně oblastní kolo výtvarné a rukodělné činnosti kde se sešlo 138
prací z různých oborů od dětí z Frýdku Místku, Okříšek, Kopřivnice a okolí.

15. 2. Výroční schůze PS
V naší klubovně proběhla schůze na sezónu 2020, zároveň byla odprezentována
výroční zpráva z minulého roku a oslava 30-let od obnovení Pionýra a 40 let
tábora na Olbramu.

22. 2. Snowball
Naše tři dodgeballové kluby se zúčastnili fun dodgeballového turnaje v Ústí nad
Labem 22. 2. 2020.

Březen

29. 2 - 1.3 Mistrovství střední Evropy
v dodgeballe - Lausanne – Švýcarsko
Neuvěřitelný úspěch 2. místo v mužích
a třetí v mixu. Z naší Pionýrské skupiny
se této reprezentace účastnilo 7 hráčů!

2. 3. - 8. 3. Zimní tábor
letos opět bez sněhu - stejně jsme si ho užili s Harrym Potterem

(Duben – červen) + (Říjen – Prosinec)

COVID 19
Vládním nařízením
zrušené veškeré
hromadné akce.
(činnost oddílu probíhala online
formou výzev a úkolů přímo od
ustředí Pionýra)
(rámci preventivních opatření jsme ze
skupiny darovali látky pro výrobu roušek)

30. 4 – 10.5. Studna
Letos jsme natřeli střechy na chatkách, vyčistili okapy, umyli světla, natřeli
lavičky na, spravili pisoár, natřeli zábradlí, nový mostek a udělala se
hromada dalších věcí, kterých si skoro nikdo nevšimne (úklid kutlochu,
instalace nových skříní, úklid Dakaru, vymalování izolací, úklid a praní dek,
utěrek a podobně).

Červenec
1. 7 – 15. 7. - I. Turnus
Hvězdná brána- Hlavní vedoucí: Božena Klimecká

Červenec

15. – 27. 7. – II. Turnus
Piráti - Hlavní vedoucí: Martina Řezáčová

28. 7. – 8. 8. – III. Turnus
ELEKTROTÁBOR – HVĚZDNÁ BRÁNA
Hlavní vedoucí: Robert Kučera + Miroslav Klimecký

Srpen
9. – 15. 8. – IV. Turnus
Elektrotábor Junior - Hl. ved. Zbyněk Kocián
16. – 19. 8.
Oslava 40 LET táborové základny Olbramkostel

20. – 28. 8. – V. Turnus
OlbramChallenge - Hl. ved. Miroslav Klimecký

Září
• 9. 9. Den otevřených dveří
Rozjetí oddílových schůzek a
nábor nových dětí.

• 30. 9. Český den proti rakovině
Letos kvůli covid19. se konal Květinkový den až
30.září 2020 Prodejem kytiček podpoříme boj
proti rakovině. I v deštivém počasí jsme vybrali
19 042 Kč.

Říjen - online
• 24. 10. XXIX. ročník (2020) – Republikové
finále Dětské Porty – Kroměříž
Online soutěž se zaslanými videi, kde Šedé myšky získali
hattrick a opět zvítězili prvním místem.

Prosinec
• Při průběžném rozvolnění opatření se
uskutečnili schůzky a kluby. V Prosinci
mohl mít každý oddíl aspoň dvě
schůzky, které jsme udělali vánoční.

PIONÝR,z.s.-Pionýrská skupina
KOPŘIVNICE
hospodářský výsledek 2020
Příjmy:
Členské příspěvky
Dotace z města
Dotace z Prahy
Zimní tábor
Akce skupiny
Pronájem klubovna
Zůstatek z 2019
Tábory Olbram
Celkem

30 300
92 847
64 985
37 800
12 640
18 500
46 126
843 950
1 147 148

Výsledek hospodaření
Majetek budova Olbramkostel
Majetek k 31. 12. 2020

Výdaje:
Členské příspěvky
Akce skupiny
Režie klubovna
MTZ
Kancelář
Tábory Olbram
Celkem

27 450
60 695
58 557
216 192
21 346
678 950
1 063 280

83 867Kč
90 000 Kč
398 503 Kč

Poděkování spolupracujícím subjektům
•
•
•
•
•
•
•

České asociaci dodgeballu, z. s.
Dopravě PAVEL S.R.O
Pionýr, z. s.
RADAMOK
Městu Kopřivnice
Kapela Kiwi, Taneční skupina THARA,
Partners

Těšíme se na Vás v roce
2021

