
Výroční zpráva 2003

Pionýrská skupina Omega 



Oddíl Lišáci
Oddíl se schází na pravidelných schůzkách vždy ve středu 
v klubovně na Lukách. V tomto roce se Lišáci rozrostli – oddíl 
navštěvovalo 19 členů.

Oddíl Klíč
Klubovna v Tusarově ulici dává každou středu a čtvrtek pří-
střeší oddílu Klíč. Mimo 35 členů sem mohou přĳít i nečleno-
vé. Každou poslední schůzku v měsíci je program připraven 
z velkých deskových her.

Klub Cestík
Volnočasový klub se 
zaměřil v tomto roce 
na víkendové aktivity. 
Nejčastěji podniká 
akce mimo Prahu. 
Zájem o tuto činnost 
mají zejména děti ze 
sídliště Luka.

Klub Fit
Kdo rád sportuje, může s námi. Program otevřené tělocvičny 
je to opravdu pro každého. Stačí si vzít sportovní oděv, obuv 
a pak už jen stačí dorazit každé pondělí od 18 hodin do tělo-
cvičny v základní škole Tusarova. Scházelo se zde cca 25 dětí. 
V druhém pololetí se činnost klubu rozšířila ještě o jednu 
hodinu pro mládež (19–20 hodin).

Úvod
Stmívalo se, byl poslední den prázdnin. Loučili jsme se s na-
šimi mladšími kamarády. „Byly to nejkrásnější prázdniny...“ 
Překvapilo mě to. Podívala jsem 
se na něj a pak na jeho bratra. 
Ten jen souhlasně přikývl. 
Proč to řekl? Nemusel přece... 
Uvědomila jsem si, kolik času 
strávil na našich akcích. Dva 
týdny tábota, dva týdny v An-
glii a pak ještě několik menších 
výletů. Vyměnil čas u televize či 
u vody za dobu, kdy se musel 
o sebe více starat, více dbát 
společných pravidel. Vyměnil 
bezmeznou pohodu za nejistotu 
a napětí a možná i za trochu 
obav, co ho všechno čeká. Co tím získal? Zážitky s kamarády. 
Takové, které se jen těžko najdou v pohodlí domova. Zážitky, 
které mu vytvořily ty nejkrásnější prázdniny.

Nikola Utěšená, vedoucí PS

Poslání 
Možná slovo poslání je příliš vzletné pro to, jaké aktivity 
dětem připravujeme. Rádi bychom, aby u nás každé dítě 
mohlo najít partu, do které by se rádo vracelo. Také bychom 
chtěli vytvořit pozitivní příklad toho, co může mladý člověk 
zažít – a to jako alternativu toulání se po ulicích a zkoušení 
dospělých zlozvyků – jako je třeba kouření.

Oddíl Drak
Oddíl vznikl k 1. 1. 2003 přeměnou z volnočasového klubu 
Severka. Pravidelné pondělní schůzky navštěvovalo za-
čátkem roku kolem osmi dětí. Během roku se tento počet 
postupně zvýšil až na čtrnáct pravidelných návštěvníků. 

Od března do června se oddíl Drak scházel dvakrát týdně. 
Každé úterý byl připraven netradiční program – návštěvy 
muzeí (Technické, Náprstkovo, Letecké), deskové hry apod. 
Úterní schůzky se těšily poměrně velké oblibě, bohužel se je 
kvůli časové zaneprázdněnosti vedoucích nepodařilo zajišťo-
vat i v druhém pololetí.



Jarní akce 
Frenštát pod Radhoštěm

Přestože se oddílu Lišáci nepodařilo najít vhodné ubytování 
na horách, nechtěl zůstat doma. Útočiště našel ve Frenštátě 
pod Radhoštěm, který poskytl 12-ti výletníkům mnoho příle-
žitostí k zajímavých vycházkám.

Jarní tábor Mísečky
Ten týden bylo až neuvěřitelně krásně. Však se také všech 25 
účastníků akce vrátilo pěkně opálených. Sněhová pokrývka 
dovolovala snad všechny zábavy na sněhu, které si vůbec 
můžete představit. Přívětivost horské chalupy nám pak dala 
možnost zahrát si nejednu společenskou hru. Úspěchy slavily 
i všechny expedice, které sem vyrazily pátrat po „zmizelých“, 
zvláště pak skupina s názvem Sluníčko a přátelé.

Letní tábor Nekonečný příběh
Před očima čtrnácti účastníků se odvíjel příběh Atreje pátra-
jícího v říši Fantazie po léku pro dětskou císařovnu. Neko-
nečný příběh se odehrál během letního tábora 2.–15. srpna 
ve Velkém Vrbně, malé vesničce na rozhraní Rychlebských 
hor a Jeseníků. 

O prázdninách jsme byli na táboře, který se jmenoval Neko-
nečný příběh. Hráli jsme tam různé hry, také jsme šli nakupo-
vat do Starého Města, kde jsme hráli dobrou hru. Večer jsme 
opékali buřty. Bylo to dobré. Ráno, když jsme se vzbudili, tak 
nás Jirka vždy vyhnal čistit si zuby k potoku, který byl hned 
před starou německou školou, kde jsme bydleli. Odpoledne 
jsme chodili na hřiště a okolo byl samý les. Tam jsme hráli 
různé hry – fotbal i vybiku. Jeden večer jsme měli i bojovku 
se stezkou odvahy. Byl to dobrý tábor, těším se, až pojedeme 
znovu. Nikola, 10 let

Hřiště není/jako silnice
Hra se jmenuje takto, protože 
se při ní jedno hřiště promění 
v silnici s dopravními značkami. 
Cestou se plní dopravní kvízy. 
V tomto roce hřiště Beruška na 
Ortenově náměstí navštívilo 
více než 60 dětí, které si odnesly 
drobné ceny.

Ondra, 13 let

Odpoledne deskových her
Jednou za čas se koná akce Odpoledne deskových her, kde mají 
i ostatní děti (které nechodí k nám do klubu) možnost si zahrát 
naše hry. U každé hry je někdo z našeho oddílu a ten vysvětluje 
pravidla. Mnohdy se to dětem zalíbí a začnou k nám chodit. 
 Dominik, 13 let

Akce Judita
Posledního květnového dne uspořádal oddíl Drak pro všechny 
členy PS Omega celodenní detektivní hru s tajemným názvem 
Akce Judita. Úkolem účastníků bylo vypátrat  a zatknout ban-
du, která ukradla z katedrály v anglickém městě Ely vzácný 
Šimonův kalich. Stopa vedla do Prahy. Detektivové museli 
vypátrat tajný úkryt, kde měly být předány peníze, vyluštit 
obtížnou šifru, nechat zneškodnit blikající bombu a hlavně 
najít vůdce celého gangu. Hra dala tradičně možnost dětem 
vyzkoušet si nejen jejich logické myšlení, ale i poznat nejrůz-
nější zákoutí Prahy.

Dobře vymyšlené, Líbí se mi ta spolupráce všech lidí. Vše 
podobné je bezva. Chtěl bych, aby to dlouho vydrželo.

Michal, 10 let
Víkendové akce

Během školního roku je opravdu jen málo víkendů, kdy by 
alespoň jeden z oddílů neměl nějakou akci. V průběhu roku 
jich bylo 22 a účastnilo se jich celkem 278 osob.



Podzimní prázdniny
Na podzimní prázd-
niny v Boskovicích se 
těšilo poměrně hodně 
lidiček. Dvacítka účast-
níků se do domečku 
pionýrů v Boskovicích 
sotva vešla. Podzimní 
prázdniny mají někdy 
sice trochu vrtošivé 
počasí, ale to nás neza-
skočilo. Objevili jsme 
westernové městečko 
u Boskovic, zahráli si 
turnaj ve vybíjené (kde 
jsme získali 2. místo), 
zajeli jsme se dokon-
ce podívat na hrad 
Pernštejn. Boskovický 
hrádek nám připadal 
už moc zřícený. Ale udělali jsme si čas i na pouštění draků.

V Boskovicích bylo nejlepší plavání a fotbal a čína byla  
výborná. David, 9 let

Velká rada
Víkend v klubovně – neboli velká rada – se v roce 2003 konal 
poprvé. Víkend je zvláštní tím, že se koná v Praze. Nejdříve 
se na schůzkách dohodneme na programu. Během víkendu 
se jdeme podívat na různá zajímavá místa – do technického 
muzea, do bazénu v Podolí či dokonce do kina. Kus času také 
věnujeme dlouhým deskovým hrám či tomu, co budeme chtít 
dělat během dalšího roku, a mluvíme o tom, co bylo dobré 
a co ne.

Martin, 13 let

Letní tábor Hrnčíř 
Kouzelnického tábora se tohoto roku mohlo v termínu  
12.–26. července účastnit 36 táborníků. Díky poloze tábořiště 
v oblasti Moravské Brány jsme uspořádali dokonce i dvou-
denní výlet s nocováním u hradu Helfštýna. Cestou jsem si 
mohli prohlédnout i naši největší propast – Hranickou.

Letní tábor byl plný kouzel a zajímavých her. Zažili jsme 
mnoho zábavy s kamarády, obklopovala nás krásná příroda. 
Přivezl jsem si mnoho krásných zážitků

Tomáš, 13 let

Expedice Britanica 2003
V roce 2003 jsem já a 11 mých přátel byli v Anglii. Byl to 
nezapomenutelný zážitek. Rodina, která mě a mého kamará-
da – Toma Svobodu ubytovala, na nás byla moc hodná. Byli 
jsme na spoustě krásných míst. Třeba na hradě, na kterém se 
natáčelo několik scén z Harryho Po�era, a v krásných ska-
lách, po kterých jsme mohli lézt. Bylo to moc pěkných 14 dní.  
  David, 13 let



Opravy v klubovně
U nás v klubovně jsme natřeli dveře a okna a nalakovali stůl. 
Také jsme museli znovu vymalovat, protože nás vyplavili.

Tomáš, 9 let

Členská základna
K poslednímu dni roku 2003 naše pionýrská skupina registro-
vala celkem 72 členů. To je počet dokonce o kousek větší než 
v předchozím roce. Věkový průměr členů se o něco zvýšil. 
Vzrostl také počet nejmladších členů.

do 9 let 7
10 – 12 let 14
13 – 15 let 17
16 – 18 let 12
19 – 25 let 13
26 a více let 4
celkem 72

Kdo činnosti zajišťuje
Nikola Utěšená, vedoucí PS, vedoucí klubu Fit
Jitka Vejražková hospodář PS do 31. 3. 2003
Michal Menšík hospodář PS od 1. 4. 2003
Marcela Pokorná pokladník PS, 

vedoucí klubu Cestík
Jiří Tomčala člen rady KOP, 

vedoucí oddílu Klíč
Jiří Benc člen rady KOP, 

vedoucí oddílu Drak
Kateřina Karbusická vedoucí oddílu Lišáci

Činnost během víkendových akcí a táborů zajišťují dobrovol-
ní pracovníci: Milena Antušková, Václava Antušková, Aleš 
Barkman, Lenka Blažková, Jan Borovec, Alice Dubová, Jan 
Houser, Jakub Houser, Pavlína Janoušková, Lenka Jeřábková, 
Petr Juris, Jaromír Kaska, Miroslav Kaufman, David Marek, 
Michal Menšík, Lukáš Němeček, Jan Papež, Radek Okrajek, 
Martin Strouhal, Martin Svoboda, Tomáš Svoboda, Jitka Vej-
ražková, Marie Voslářová.

Příprava vedoucích
V březnu se tlupa starších členů oddílu Klíč vypravila na akci 
Kamínka Kamýk. Kromě řady nevšedních zážitků si z Kamý-
ku nad Vltavou mohli odvést řadu námětů pro práci s dětmi. 
Dva z odrostlých členů oddílu Klíč, Jakub Zajíček a Mirek 
Kaufmann, v létě úspěšně absolvovali letní táborovou školu 
na Kamenci a stali se instruktory. Nikola Utěšená v listopadu 
splnila kvalifikaci člena rady. Šest starších členů oddílu Lišáci
navštěvovalo kurz Vedoucí dětského kolektivu-I pořádaný 
pražským vzdělávacím centrem Pionýra.



Poděkování za podporu
Rádi bychom poděkovali panu Jiřímu Kosinovi za bezplatné 
poskytnutí prostoru pro naši webovou prezentaci. Poděko-
vání patří také firmě Optica Horus, paní Blance Svobodové
a Barboře Jurkovičové za podporu naší činnosti. Poděkování 
však patří také Základní škole Tusarova 21, Praha 7. Bez jejích 
prostor by se řada akcí vůbec nemohla uskutečnit.

Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy:

v tisících Kč

· nákup materiálně technického 
zabezpečení

8,8

· opravy v klubovně 7,7
· jednodenní a vícedenní akce 30,7
· jarní tábor 17,0
· mezinárodní aktivity 16,4
· nájem a provozní náklady 

tělocvičny pro klub Fit
4,2

Magistrát hlavního města Prahy:
· nájem a provozní náklady klubovny 

Ke�nerova 2057, Praha 7
10,0

· nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 15, Praha 7

35,0

· nájem a provozní náklady 
tělocvičny pro klub Fit

6,9

· akce v letním období roku 2003 24,0
· akce v zimním období roku 2003 49,5
· akce Hřiště není-jako silníce 5,0

Hospodaření
Příjmy v tis. v pro-

centech
Členské příspěvky 12,4 2,8%
Dary 18,0 4,0%
Úroky z běžného účtu 0,1 0%
Ostatní 3,6 0,8%
Přĳaté dotace MŠMT – neinvestiční 23,1 5,2%
Přĳaté dotace MHMP – neinvestiční 130,4 29,6%
Přĳaté dotace investiční 0,0 0%
Účastnické poplatky 178,8 40,6%
Příspěvky na činnost 72,5 16,4%
Ostatní 1,5 0,3%
Celkem 440,4

Výdaje v tis. v pro-
centech

Výdaje neinvestičních dotačních 
prostředků MŠMT

77,4 15,5%

Výdaje neinvestičních dotačních 
prostředků MHMP

130,3 26,2%

Výdaje investičních dotačních 
prostředků

0,0 0%

Výdaje prostředků získaných jako 
dary

2,1 0,4%

Odvod členských příspěvků 11,0 2,2%
Akce a tábory 262,7 52,8%
Nákup a údržba materiálu 0,0 0%
Nájmy prostor a provozní náklady 
spjaté

7,8 1,6%

Vzdělávání 2,9 0,6%
Administrativní a provozní 2,3 0,5%
Mzdy 0,0 0%
Ostatní 0,7 0,1%
Celkem 497,7

Stav majetku k 31. 12. 2003

v tis.
Stav pokladny 1,9
Stav na účtech -0,2
Další finanční majetek  
(akcie, ceniny apod.)

0

Závazky 64,6
Pohledávky 87,7
Finanční majetek celkem 24,7
Pozemky 0
Nemovitý majetek 0
Movitý investiční majetek 0
DHM 257,2
Stav majetku celkem 281,9

Propagace
I v roce 2003 PS 
Omega propagova-
la svoji činnost na 
veřejnosti, užívala 
přitom hned ně-
kolika prostředků. 
Připravila několik 
otevřených akcí (Od-
poledne deskových 
her, Hřiště není/jako 
silnice). Na těchto 
akcích, ale i v hole-
šovických školách či 
informačním centru 
MČ Prahy 7, nabíze-
la propagační letáky a plakáty. Našim obchodním partnerům 
věnovala výroční zprávu za rok 2002 apod.

Významným prostředkem propagace jsou i www strán-
ky – h�p://www.prp.cz/omega. Jejich návštěvníci se mohou
dozvědět nejen informace o oddílech, ale i aktuální informace 
o nabízených akcích. 

Pro příští období hodláme ještě rozšířit nabídku otevřených 
akcí. Pro jejich zajištění jsme proto požádali Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy o finanční příspěvek.

Výroční zpráva byla schválena na zasedáních rady PS, 
která se konala dne a 30. března 2004.



PS Omega, Tusarova 15, Praha 7,
IČ 6600 1102


