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Zápis
ze zasedání Rady Pionýr, PS Koloušci Božejov, které se konalo dne 13. ledna 2013 od 15:00 hod.
v klubovně PS Koloušci, Na Obci 1768 v Pelhřimově.
Přítomni : R.Ondrušek, J.Bambasová, E.Štefflová, V.Máca, T.Čech, V.Zeman, M.Klapová, A.Štěpánková, I.Stránská,
K.Matějková
Omluveni: N.Hunalová, J.Kuchařová, O.Kořínková
Zasedání zahájil a řídil R.Ondrušek. Zapisovatelem byl zvolen R.Ondrušek, ověřovatelem zápisu byla zvolena I.Stránská.
Program jednání :
1.

Kontrola zápisu z Rady PS konané 20.9. 2012
Usnesení : Rada PS schvaluje zápis z jednání ze dne 20.9.2012 bez připomínek

2.

Přijetí nových členů PS
- návrh na přijetí nových členů předložen písemně – celkem 8 nových členů.
- R.Ondrušek navrhl personální změnu ve funkci vedoucí klubu Trojka – z funkce uvolnit V.Mácu a nově jmenovat
K.Matějkovou.
Usnesení:
a) Rada PS schvaluje přijetí nových členů dle předloženého návrhu.
b) Rada PS uvolňuje Vladimíra Mácu z funkce vedoucí Klubu Trojka.
c) Rada PS jmenuje do funkce vedoucí Klubu Trojka Bc. Kateřinu Matějkovou.

3.

Stav členské základny a úhrady členských příspěvků
K 13.1. 2013 registrováno skupinou celkem 39 členů – tj. nárůst o 1 člena oproti začátku roku 2012. Registrace bude
provedena v nové verzi informačního systému RISP – některým vedoucím proto přijdou vstupní hesla do systému. Jako
aktivní uživatelé však budou po provedení změn ponecháni pouze ti vedoucí, kteří vedou organizační jednotky s členskou
základnou (vedoucí oddílů a jejich zástupci).
Usnesení : Rada PS ukládá R.Ondruškovi provést registrace PS a odvod členských příspěvků na Jč KOP v termínu do
31.1.2013.

4.

Volba delegátů na výroční zasedání Jč KOP, informace o aktuálním dění v KOP, volba delegáta na výroční zasedání
Pionýra.
R.Ondrušek informoval o finančních potížích, do kterých se ve druhém pololetí 2012 dostala Jč KOP. Příčinami bylo
nezískání některých dotací v konci roku 2011, následné zadlužení vůči OS Pionýr v průběhu roku 2012 a pozastavení
provozních dotací ze strany Pionýra. Situaci vyhrotila výpověď fi. Discovery z nájmu v objektu Husova, čímž organizace
přišla o další finanční prostředky. Celý proces byl doprovázen špatnou komunikací mezi předsedou Jč KOP Petrem Novákem
a předsedou Pionýra M.Bělohlávkem a ekonomkou K.Brejchovou. Ve věci bylo nakonec svoláno mimořádné zasedání KRP,
které situaci částečně konsolidovalo – byla schválena překlenovací půjčka od PS M.Kudeříkové, uhrazeny dluhy vůči OS
Pionýr a odblokovány státní dotace. S R.Ondruškem rozvázala Jč KOP k 31.10.2012 pracovní poměr – nebylo na výplaty.
Na výročním zasedání Jč KOP (předběžně 9.2.2013) bude nutné situaci dořešit, zjevně jsou potřebné personální změny ve
vedoucí funkci Jč KOP, ale i ve složení VV Jč KRP. R.Ondrušek nehodlá nadále setrvat ve funkci člena VV JčKRP, rád by se
však připojil ke KRK Jč KOP, kterou vede Martina Přílepková z 1.PS Tábor.
VZ Pionýra se bude konat 23.11.2013 v Praze.
Usnesení :
a) Rada PS volí delegátem na VZ JčKOP R.Ondruška.
b) Rada PS doporučuje výročnímu zasedání Jč KOP R.Ondruška jako kandidáta do Krajské revizní komise
c) Rada PS volí delegátem na VZ Pionýra R.Ondruška

5.

Zprávy o činnosti PS od posledního zasedání Rady PS:
a) Hudební oddíl – M.Klapová informovala Radu PS o vývoji hudební skupiny – ta pravidelně zkouší, je personálně
stabilní a je připravena na jarní vystoupení. R.Ondrušek vyhodnotil vystoupení na náměstí v Jihlavě 3.10.2012 –
malá účast veřejnosti, kladné ohlasy na vystoupení kapely.
b) Keramická dílna :
keramické kroužky v Pelhřimově – dochází jen několik účastníků na odpolední kroužek děti, ve
večerních hodinách je však dílna plná dospělých zájemců.
výtvarný oddíl Božejov – s příchodem nové členky došlo k přeskupení dětí v jednotlivých kroužcích.
Vysoká úroveň práce dětí. Kázeňské problémy se Zlatou Hraškovou – budou řešeny s rodiči a je
pravděpodobný její odchod z kroužku.
Podzim v keramické dílně – 8 účastníků, zdařilá akce.
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keramická dílna je na hranici kapacitních možností zařízení.
Výstava betlému a prodej výrobků v Božejově – Betlém vystaven od začátku adventu do Tří králů v kostele
v Božejově v době bohoslužeb, po adventním koncertu a na Štěpána při „živém betlému“. 26.12.2012 proběhl
tamtéž úspěšný prodej výrobků keram.dílny. Prodej se budeme snažit v tomto roce uskutečnit v předvánočním
období.
Usnesení : Rada PS bere předložené zprávy na vědomí.
c)

6.

Připravované akce :
a) Jaro v dílně – Pelhřimov 11.-15.2.2013 – vedoucí R.Ondrušek
b) Velikonoce v dílně – Pelhřimov 28.-29.3.2013 – vedoucí R.Ondrušek
c) Ringo 2013 – Božejov 9.3.2013 – ředitel R.Ondrušek
d) Podíl na realizaci celostátní akce Kamínka - Pelhřimov 12.-14.4.2013 – 4 dílny pro účastníky akce a vystoupení
kapely 13.4.2013 večer – realizace R.Ondrušek.
e) Vystoupení hudební skupiny :
Kamínka 13.4.2013 – II.ZŠ
MDŽ - 7.3.2013 – hotel Slávie
Mnich 8.5.2013
vystoupení ve Stříteži – zatím jen navrhovaný termín 23.3.2013 – v jednání!
f) Rukodělka pro dospělé v rámci keramické dílny – dva večery březen a duben – realizace K.Matějková
g) Keramičení pro dospělé v Božejově 22.2.2013 – vedoucí J.Bambasová
h) Keramika pro děti z L.Vody – navrhovaný termín 4.5.2013 – akce bude organizována jako kurz v rámci vedlejší
činnosti. Z: R.Ondrušek
Usnesení : Rada PS schvaluje navržené akce a pověřuje jmenované vedoucí jejich přípravou a realizací.

7.

POZ letních táborů 2013
R.Ondrušek a E.Štefflová seznámili Radu PS s vývojem od minulého zasedání, zejména s průběhem jednání o obsazení
funkcí HV LPT a s důvody, pro které E.Štefflová z funkce HV tábora odstoupila. R.Ondrušek vyzdvihl přístup V.Zemana a
K.Matějkové k přípravě táborů.
Dále POZ :
a) Termíny :
stavba tábora – 29.a 30.6.2013
1.běh – 3.-10.7.2013
2.běh – 11.-20.7.2013
bourání – 20. a 21.7.2013
b) Personální obsazení :
funkce
1.běh
2.běh
Hlavní vedoucí
R. Ondrušek
R.Ondrušek
Zdravotník
M.Princová
L.Michalcová
Hospodář
M.Princ
M.Princ
Keramická dílna
O.Kořínková + N.Hunalová (instruktor)
I.Stránská + T.Kuchař (instruktor)
Oddíly
V.Zeman, K.Matějková, I.Stránská,
V.Zeman, K.Matějková, M.Reczek,
A.Štěpánková
N.Hunalová
Kuchyně
E.Štefflová + 1
E.Štefflová + 1
c)

Programový záměr :
1. běh – CTH „Putování s Karlem IV.“ – program připravují K.Matějková a V.Zeman. Kostýmovaný
program s historickým námětem. Způsob hodnocení hry územními zisky na mapě.
2.běh – CTH „Cesta kolem světa“ – program připraví R.Ondrušek. Hodnocení finančním systémem, dále
banka, živnosti apod. Vysoká provázanost programu s jídelníčkem.
d) Ostatní :
Prodej pro veřejnost bude zahájen koncem ledna 2013. Do té doby nutno dopracovat požadavky 1.běhu.
Web a plakáty zajistí R.Ondrušek.
Autoři programů předloží vypracované harmonogramy obou běhů LPT do dubnového jednání Rady PS.
Vedoucí keramických dílen vypracují náplň dílen a předloží ji do dubnového jednání Rady PS.
Na stavbě a bourání tábora nutná účast všech pracovníků tábora + brigádníků.
Usnesení :
a) Rada PS schvaluje POZ letních táborů 2013.
b) Rada PS jmenuje R.Ondruška hlavním vedoucím LPT 2013.
c) Rada PS pověřuje jednotlivé pracovníky táborů přípravou LPT dle funkčních kompetencí.
8.

Předběžná příprava další letní činnosti 2013
a) Folková setkání – Božejov 10.8.2013 – pozvat 4 zdi (zajistí M.Klapová), manžele Marianovi (zajistí R.Ondrušek), Jen
tak tak (zajistí R.Ondrušek)
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9.

b) Soustředění keramických dílen – Dubovice 16.-18.8.2013 – kapacita 10 +2
Ekonomika – předloženo písemně
a) Informace o aktuálním stavu hospodaření
b) Informace o předběžných výsledcích hospodaření za rok 2012
c) Zpráva inventární komise
Usnesení : Rada PS bere předložené informace a zprávu na vědomí.

10. Různé
a) Vzdělávání vedoucích – do Kohoutova přihlášeni R.Ondrušek (točířská dílna) a O.Kořínková (Hrnky s plastickými
dekory). Možnost pro K.Matějkovou uhradit kurz rukodělek v roce 2014. M.Princ absolvoval VDK-2.část.
b) Cestovné 2013 – písemná informace.
Zapsal: Roman Ondrušek

Zápis ověřila: Ivana Stránská

