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Pionýrská skupina Omega 



Úvod
Každý rok v lednu se s dětmi scházíme v klubovně na vel-
ké radě. Během tohoto víkendu si docela „užíváme“: jdeme 
do kina, na bazén, do muzea, nesmí chybět ani návštěva 
Sedmikvítku v Divadle Za Plotem. A nejen to. Tento víkend 
bývá příležitostí připomenout si, co jsme společně minulý rok 
zažili, plánujeme, co bychom rádi podnikli v roce příštím. A také 
tady začíná vznikat výroční zpráva 
naší pionýrské skupiny...
Mně toto setkání vždy připome-
ne, že je další rok zase za námi. 
Letos se mi zdálo, že uběhl až 
příliš rychle. Možná to bylo tím, 
že se neustále něco dělo. Čím byl 
pro mě rok 2004 výjimečným? 
Rozhodně množstvím prázdnino-
vých aktivit. Dále jsem moc ráda, 
že se nám podařilo výrazným způ-
sobem zpříjemnit prostředí naší 
klubovny v Tusarově ulici. Velice si cením také toho, že jsme 
díky protidrogové koordinátorce navázali účinnou spolupráci 
s Úřadem MČ Praha 7...
Během roku se k výroční zprávě ráda vracím. Ráda jí listuji. 
Mám pocit, že je z ní cítit pohoda. Pak si říkám, že naše práce 
možná nebyla zbytečná... 

Nika

Poslání
Rádi bychom, aby život dětí, které nás navštěvují, byl pestřej-
ší. Zpravidla si to vyžádá trochu námahy – opustit obrazovky 
televizorů a počítačů, nakonec to však stojí za to. Každému 
dítěti, kterému pomůžeme ukázat aktivní životní styl, které-
mu pomůžeme hledat tu jeho parketu, dáme do života víc, 
než jen hrst fajn zážitků (i když ani ty nejsou k zahození).

Nesmírně si proto vážíme rodičů našich dětí, že jsme v tom 
všem za jedno, a děkujeme všem institucím, které nám po-
máhají vytvářet podmínky pro to, aby všechno, co děláme, 
bylo pro děti a mládež finančně dostupné.

Tom

Organizační výstavba
Pionýrská skupina Omega v roce 2004 vytvořila podmínky 
pro práci tří oddílů a dvou volnočasových klubů. Oddíly se 
scházely v klubovně v Tusarově ulici č. 15 v Praze 7 a v klu-
bovně Kettnerova 2057 v Praze 5. Kluby pak využívaly pro-

story druhé z kluboven 
a tělocvičny v Základní 
škole Tusarova. 
PS Omega je organizač-
ní jednotkou Pražské 
organizace Pionýra, 
která zajišťuje základní 
servis pro činnost naší 
skupiny.

Tom

Oddíl Drak
Schůzek oddílu Drak, které se konaly každé pondělí 
od 15.30 do 17.30, se pravidelně účastnilo okolo deseti 
dětí. Byly pro ně připraveny různé hry a soutěže. Kromě 
schůzek uspořádal oddíl sedm víkendových výprav 
mimo Prahu, jednodenní výlet, tréninky a turnaj ve hře 
BeyBlade, podzimní prázdniny v Jablonci nad Nisou a sa-
mozřejmě letní tábor. Snažili jsme se navázat kontakty 
i s jinými oddíly. Během roku oddíl spolupracoval s dal-
šími pionýrskými skupinami – v lednu jsme se vydali na 
zasněženou Vávrovku s 19. PS Tábor, Velikonoce strávili 
v Jižních Čechách s 68. PS Lvíčata z Prahy 8 a zúčastnili 
se Republikového setkání pionýrských oddílů. Stejně jako 
v loňském roce probíhala část akcí v úzké spolupráci s klu-
bem Cestík a oddílem Lišáci.

Jirka

Každou schůzku hrajeme nějakou hru, za kterou dostáváme 
body. Body se zapisují do tabulky, ve které jsou lidé, co sem 
chodí. Na konci se body sečtou a dostávají se ceny. Body se 
dostávají také za víkendovky, které Drak pořádá.

Pavel, 12 let

Oddíl Lišáci
Oddíl pokračoval i v roce 2004 ve své činnosti. Probíhaly 
pravidelné středeční schůzky v klubovně v Kettnerově ulici 
v Praze 5, které provázela hra „Pouť z Mekky“, víkendové 
výpravy, jarní prázdniny i jednodenní výlety. Přestože se 
pokus zajistit lepší klubovnu zatím nezdařil, navštěvovalo 
nás letos 18 dětí.

Muška



Oddíl Klíč
Oddíl Klíč prošel během tohoto roku významnými změ-
nami. Soustředil svoji činnost na středeční schůzky, aby 
vytvořil lepší podmínky pro neformální setkávání starších 
členů oddílu a instruktorů ve čtvrtek. Navíc přizval ke své 
činnosti řadu nováčků z řad prvního stupně základní školy. 
Díky tomu byla klubovna v Tusarově ulici každou středu 
od 15.30 do 18.00 naplněna téměř dvěma desítkami dětí 
mladšího školního věku. Nejčastější náplní schůzek bylo 
kromě deskových her a výtvarných aktivit i fiktivní putová-
ní po různých zemích Evropy i mimo ni. 

Tom

Klub Cestík
Klub Cestík sídlí v klubovně v Ketterově ulici v Praze 13. 
V loňském roce často vyrážel na výpravy s oddílem Drak. 
Mimo to se scházel jednou měsíčně při návštěvě klubovny 
nad deskovými hrami nebo při návštěvě pražských muzeí 
či jiných zajímavých míst. Navštívil kupříkladu Technické 
muzeum, výstavu o českém fotbalu v Národním muzeu, 
výstavu Dějiny udatného českého národa nebo si vyjel za-
plavat do Aquaparku v Neratovicích či na cyklovýpravu do 
Solvayových lomů. 

Marcela

Klub Fit 
Klub se během uplynu-
lého období stal samo-
zřejmou součástí naší 
činnosti. Jeho hlavním 
cílem je nabídka nená-
ročné sportovní aktivity 
pro děti a mládež z ob-
lasti Holešovic. Díky 
svému nízkoprahové-
mu charakteru dokáže 
oslovit i ty, kteří jinak 
hledají cestu k jakékoli 
systematické činnosti 
jen velmi těžko. Během 
roku 2004 měli zájemci možnost navštěvovat jeho aktivity 
vždy v pondělí v tělocvičně ZŠ Tusarova. Pro děti ze zá-
kladní školy byl přístupný v době od 18–19 hodin. Na tuto 
dobu pak navazovala hodina, během které aktivity klubu 
využívala středoškolská mládež. Klub navštěvovalo týdně 
asi 30 dětí a mládežníků.

Nika

Schůzky mládeže
V závěru roku se podařilo díky pochopení Zastupitelstva 
městské části Praha 7 a Základní škole v Tusarově ulici 
podpořit mladé lidi k tomu, aby se scházeli nejen v tělo-
cvičně, ale i v naší klubovně. Díky iniciativě protidrogové 
koordinátorky Kamily Soukupové se v naší klubovně objevil 
stolní fotbálek. Vyhradili jsme mu jednu z místností, ze které 

bychom do budoucna rádi vybudovali čajovnu – hernu mlá-
deže. Mladí lidé mohou tuto část klubovny využívat během 
čtvrtečního večera. 

Tom

Hřiště není/jako silnice
Čtvrtý ročník této otevřené akce proběhl 12. května 2004 
na dětském hřišti Sedmikráska v Jateční ulici. Cílem této 
netradiční dopravní hry je připomenutí základních pravi-
del bezpečnosti provozu na komunikacích. Letošní ročník 
navštívilo 94 účastníků, převážně dětí mladšího a středního 
školního věku. 

Nika

Odpoledne deskových her
Tato akce patří mezi již tradiční aktivity pořádané naší sku-
pinou pro neorganizovanou mládež. Při její přípravě spolu-
pracujeme se ZŠ Tusarova, v jejíž prostorách se netradiční 
odpoledne koná. 24. listopadu 2004 se aula i třídy školy 
proměnily v jednu velkou hernu.
Pro účastníky byla připravena řada her: hry rozvíjející lo-
gické myšlení, postřeh, kooperaci nebo hry jen tak obyčejně 
škodolibé. Akci navštívilo cca 140 dětí.

Tom



Detektivka – Stiskni Enter
Již čtvrtá velká detektivní hra se uskutečnila 2. a 3. října. 
Letos bylo úkolem detektivů, ve které se děti na dva dny pro-
měnily, chytit počítačového zločince. Rozhodně však víkend 
u počítače nestrávili (i když nějaký čas u něj museli posedět 
také) – podívali se na místa známá, jako je pasáž Lucerna 
nebo Vyšehrad, na některá méně známá, ale o to více zajíma-
vá: na rozhlednu Cibulku v Košířích a do Kunratického lesa. 
Závěrečné zatčení pachatele na Novém hrádku patřilo beze 
sporu k vrcholu celé akce. Akce se zúčastnily všechny tři 
oddíly naší PS a jeden z oddílů 68. PS Lvíčata.

Jirka

Stali jsme se agenty. Museli jsme dopadnout obávaného 
hackera, který se naboural do tajné databáze, kde jsou jmé-
na agentů. Nakonec šel do vězení, ale nechtělo se mu, jak 
jinak. Celá hra byla lidská a promyšlená. Líbilo se mi, že to 
měli domluveno s tolika lidmi.

Michal, 11 let

Víkendové akce
Oddíly během roku pořádaly také víkendové akce. Na 
13 výprav vyrazilo celkem 227 účastníků. Každé akce 
se v průměru zúčastnilo 14 osob z řad členů i nečlenů. 
Průměrné náklady na jednoho účastníka činily cca 420 Kč, 
díky podporám MHMP, MŠMT a Prahy 7 činil účastnický 
příspěvek zpravidla 250 Kč. Pro snížení nákladů navíc od-
díly Drak a Lišáci uspořádaly několik akcí společně.

Nika

V Jičíně to bylo moc hezké. Byli jsme tam tři dny a spali 
v tělocvičně.

Míša, 9 let

Přestupný víkend
Mimořádné akce pro mládež (ve věku od 15 let) se účastnilo 
20 osob. Účastníci se při ní nejen blíže poznali, ale získali také 
mnoho zajímavých informací, třeba i o svém já. Jedna hra stří-
dala druhou tak, že se víkend nakonec zdál moc krátký.

Tenhle víkend jsem byl se svými přáteli kdesi u Olomouce. 
Musím říct, že to bylo fakt super, i když jsem to vůbec ne-
čekal. Na ten výlet jsem se dostal čirou náhodou, protože 

poslední dobou nemám skoro vůbec čas. Jak se výlet blížil, 
stále více se mi tam nechtělo … Akce mě nakonec mile pře-
kvapila. Zase se mi potvrdilo pravidlo, že když se na něco 
těším, tak to většinou neskončí dobře. Nikdy jsem netušil, 
že se mi bude zase tak stýskat po všech těch lidech.

Ráďa, 17 let

Jarní tábor na Benecku
Týdenního tábora, který se konal v penzionu Pohlednička 
na Benecku v Krkonoších v termínu 6.–13. března, se zú-
častnilo 24 dětí ve věku 10–17 let. Účastníci měli možnost 
využít široké nabídky připraveného programu: zimní spor-
ty, vycházky do okolí, netradiční deskové hry, společenské 
hry, výtvarné aktivity. Účastnický poplatek činil 1 700 Kč.

Na jarní tábor pojedu už popáté a moc jsem se těšil. Minulý 
rok jsme byli na chatě Pohlednička. Byla tam ještě jedna 
skupina dětí, ve které jsem našel dost kamarádek. Každý 
den jsme tam chodili na sjezdovku nebo bobovat. Program 
byl velmi nabitý, a tak se nám večer vždy dobře usínalo.

Martin, 14 let

Jarní tábor v Litoměřicích
Pětidenní jarní prázdniny ve starodávném domě v Litomě-
řicích byly sice bez sněhu, tím víc výletů do okolí jsme však 
mohli podniknout, třeba na skálu Kočka. Zbyl čas i na bati-
kování triček, prohlídku města a spoustu her uvnitř i ven-
ku. Děti si také vyzkoušely vaření podle svých receptů. 



Letní tábor Hodiny
Tábor „Hodiny“ pozval v srpnu (8.–22. 8. 2004) asi 30 dětí 
na cestování časem do Pekla nad Zdobnicí (Orlické hory). 
Nabídky využili jak naši členové, tak i neorganizovaná 
mládež. Účastnický poplatek činil 3 200 Kč.

Tábor byl pro mě něčím opravdu výjimečným. Nevím, jestli 
to bylo víc tím, že jsem si poprvé zkusila roli instruktora, 
nebo tím, že jsem se seznámila s novými lidmi. Vím jistě, že 
se na tábory vždycky těším, a jsem smutná, když od všech 
těch lidiček odjíždím tak strašně daleko. Myslím, že nejsem 
jediná, komu se tyto tábory líbí, a proto doufám, že to ještě 
dlouho vydrží.

Nikol, 16

Letní tábor Výprava na planetu Kerberos
Společný letní tábor oddílů Drak a Lišáci se uskutečnil 
17. až 31. července v krásné krajině Jižních Čech v Radosto-
vicích (v blízkosti Mladé Vožice). Dvacet osm účastníků se 
na dva týdny proměnilo v kosmonauty objevující tajemnou 
planetu Kerberos. Po počátečním nezdaru při přistává-
ní (kdy se nám rozbil průzkumný modul) jsme poměrně 
rychle navázali přátelské vztahy s domorodými Kerbeřany. 
Jejich civilizace však byla natolik odlišná, že téměř v zápětí 
došlo ke konfliktu. Nedorozumění bylo nakonec vysvětle-
no a domů jsme odlétali s pocitem dobře vykonané práce. 
A samozřejmě každý se svým skafandrem, který se nám 
během výpravy stal nedocenitelným pomocníkem.

Jirka

Bylo to tam dobrý, ale budíček byl strašnej! Dobrý soutěže. 
A ještě ten rybník.

Denisa, 9 let

Putovní expedice Fatra
Osmidenní fyzicky náročné putovní akce Expedice Fatra 
se zúčastnila v termínu 3.–10. 7. 2004 desítka dětí staršího 
školního věku (13–17 let) a tři dospělí. Atraktivní oblast 
Malé Fatry přinesla celou řadu neopakovatelných zážit-

ků a byla potřebnou výzvou k překonávání překážek. 
Účastnický poplatek činil 1 500 Kč.

Na Malé Fatře jsem byl se spoustou svých dobrých přátel. 
Užili jsme si tam hodně legrace. Jen do těch velkých kopců 
jsem chodil nerad. Často jsem breptal, ale když jsem vyšel až 
nahoru, uvědomil jsem si, že jsem dokázal něco krásného.

David, 14 let

Mezinárodní tábor
V době 1.–8. srpna se pět dětí a jedna vedoucí účastnila me-
zinárodního tábora v Ostružně u Jičína. Díky této společné 
akci se naše děti mohly setkat se svými vrstevníky z Anglie, 
Finska, Polska, Rakouska a Francie.

Mezinárodní tábor byl pro mě nádherným zážitkem. 
Nejraději jsem sledoval, jak komicky se děti z různých zemí 
snaží domluvit pomocí rukou a různých věcí. Seznámil 
jsem se i s jednou dívkou z Finska, která mi připadla sym-
patická. Jsem rád, že jsem se na tomto táboře pobavil a zís-
kal spoustu nových přátel z cizích zemí.

David, 14 let

Expedice Britanica
Trochu mimo plán jsme v tomto roce dostali pozvání na 
tábor do Anglie. Původně jsme měli hostit zahraniční de-
legaci my. Naše výprava – deset mládežníků a dva vedou-
cí – se v termínu 22. 7.–5. 8. účastnila tábora v Keswicku, 
kde se o nás jako vždy vzorně starala partnerská skupina 
Woodcraft-folk ze Sheffieldu.



V Anglii to bylo víc než super! Poznala jsem spoustu mi-
lých obličejíčků, a také jak probíhá tábor jinak než u nás. 
Zkusila jsem si i poprvé jízdu na plachetnici a samozřejmě 
jsem se zdokonalila v angličtině. Moc se mi tam líbilo a tě-
ším se na další setkání. Jestli bude možnost, zase ráda poje-
du – kamkoli!!!

Nikol, 16 let

Velká Rada
Od roku 2003 se každoročně scházíme na jeden víkend 
v naší klubovně v Holešovicích. Na programu jsme tento-
krát měli bazén, kino a také slavnostní večer Sedmikvítku 
v bohnickém Divadle Za Plotem. Na tuto akci se vždy veli-
ce těším, protože tu je spousta zábavy a kamarádů.

Martin, 14 let

Bambiriáda
Letošní Bambiriáda 
na Letenské pláni byla 
opravdu skvělá. Pro 
rodiče a jejich děti jsme 
připravili pár úžasných 
her (kroket, florbal, ku-
želky, petangue, skákání 
v pytlích apod.). Celé 
čtyři dny nás to opravdu 
bavilo. Asi třetí den naší 
Bambiriády se na obloze 
objevili parašutisti, kteří 
se snášeli volně k nám 
na pódium. Jak dopad-
li, začala hrát hudba 
a hned bylo veselo. Toto mě opravdu zaujalo a už se těším 
na další Bambiriádu, na které určitě budu pomát ostatním, 
aby se měli co nejlépe.

Tomáš, 14 let

Podzimní prázdniny
K tradičním akcím patří také tábory během podzimních 
prázdnin. Oddíl Klíč vyrazil do oblasti Šumavského národ-
ního parku. Boubínský prales si mohlo prohlédnout celkem 
deset dětí a dva dospělí.

Na Šumavě byla moc hezká příroda. Hráli jsme tam moc 
hezké hry a stavěli draky.

Tomáš, 10 let

Šumava je hezká krajina. Obědvali jsme v přírodě a hráli 
jsme tam fotbal. Byla to zábava.

Katka, 9 let

Do Jablonce nad Nisou se vypravilo na prázdniny 15 dětí 
a vedoucích z oddílů Drak a Lišáci. 

Na podzimních prázdninách jsme byli v Jablonci nad 
Nisou. My jsme si zvolili, čeho budeme bohové nebo bo-
hyně. Vedoucí se proměnili v démony. A bezvadně jsme se 
skoro týden bavili.

David, 10 let

Kdo činnost zajišťuje 
Složení rady PS k 31. 12. 2004

Oddíl Drak
vedoucí Jiří Benc
instruktor Jan Papež

Oddíl Klíč
vedoucí Jiří Tomčala
zástupce vedoucího Nikola Tomčalová

Oddíl Lišáci
vedoucí Kateřina Karbusická
instruktor Marie Voslářová
instruktor Milena Antušková

Klub Cestík
vedoucí Marcela Pokorná

Klub Fit
vedoucí Nikola Tomčalová
zástupce vedoucího Jiří Tomčala

revizor PS Martin Voráček
Složení vedení PS
vedoucí PS Nikola Tomčalová
hospodář PS Michal Menšík
pokladník PS Marcela Pokorná
1. delegát PS –  člen rady 

krajské org.
Jiří Tomčala

2. delegát PS –  člen rady 
krajské org.

Jiří Benc

Dále se na zajištění akcí podílí řada dobrovolníků, kteří 
nám pomáhají i při jejich přípravě: 
Václava Antušková, Aleš Barkman, Jan Borovec, 
Kateřina Jahnová, Pavlína Janoušková, Lenka Jeřábková, 
Petr Juris, Jaromír Kaska, Miroslav Kaufman, 
Klára Konečná, Nikol Krčová, Eva Kučerová, 
Matěj Kudlička, Michaela Kůřilová, Zdeněk Kůřil, 
Jakub Los, Martin Strouhal, Martin Svoboda, 
Miroslav Váňa, Jitka Vejražková, Jidřich Vlček, 
Jiří Voslář, Jakub Zajíček.



Příprava vedoucích
Na jaře úspěšně ukončilo šest členů oddílu Lišáci kurz 
Vedoucí dětského kolektivu – instruktor pořádaný praž-
ským vzdělávacím centrem Pionýra. Během letních prázd-
nin absolvoval Michal Pátek letní táborovou školu v Ka-
menci v Orlických horách. Nikola Tomčalová úspěšně ukon-
čila první část kurzu hospodaření (v podvojném účetnictví). 
Tradiční a zajímavé akce Mezinárodní dílny vedoucích, ten-
tokrát zaměřené na výchovu k participaci, se v tomto roce 
účastnili čtyři naši členové. 

Nika

Opravy v klubovně
Pro klubovnu v Hole-
šovicích byl rok 2004 
úspěšný. Odstranili a ob-
novili jsme poškozenou 
malbu jedné z místností, 
vymalovali na chodbě 
i v umývárně. Podařilo 
se tak dokončit opravu 
klubovny po loňském 
vytopení. Díky tomu 
jsme pak mohli položit 
koberce v chodbě, což 
přispělo k dalšímu zú-
tulnění přístupové části. 
Mimo dospělých se nej-
významněji na opravách 
podíleli Martin Svoboda 
a Matěj Kudlička.

Obyvatelé klubovny na Lukách takové štěstí neměli. 
Zpočátku se nápad na výměnu klubových prostor za větší 
vyvíjel slibně. Vše však nakonec ztroskotalo na tom, že se 
nepodařilo zajistit sociální zařízení – předchozí nájemce 
odmítl prostor opustit.

Tom

Členská základna
Výše členské základny za uplynulý rok mírně poklesla, nic-
méně naší činnosti začala využívat velká skupina děti z řad 
neorganizovaných, a to jak v klubovně, tak i v tělocvičně či 
na pobytových akcích.

do 9 let 10
10 – 12 let 17
13 – 15 let 11
16 – 18 let 15
19 – 25 let 10

26 a více let 3
celkem 66

Projekt – Když mají děti volno
Projekt vytvořil základní podmínky pro přípravu a reali-
zaci řady otevřených akcí, určených především nečlenům. 
Některé z nich probíhaly v Praze, jiné byly připraveny 
jako pobytové mimo město. Cílem projektu nebylo jen 
vytvoření potřebných finančních předpokladů pro konání 
akcí, ale především upozornění dětí a mládeže na naši čin-
nost. Díky soustředěné a pravidelné prezentaci se podařilo 
informovat mnohem širší okruh veřejnosti. Za nespor-
ný úspěch považujeme také to, že při realizaci velkých 
otevřených akcí se mezi organizátory objevila řada dětí 
ze Základní školy Tusarova. Poděkování patří zejména 
žákům VIII. B (resp. IX. B), bez kterých bychom si nedoká-
zali představit akce Hřiště není/jako silnice či Odpoledne 
deskových her.

Tom

Projekt – Budiž fit
Díky tomuto projektu se 
podařilo získat prostřed-
ky na  nízkoprahový 
klub Fit. Klub na jedné 
straně nepředpokládá, 
že by jeho účastníci při-
spívali na provoz, na 
druhé straně i oni musí 
respektovat pravidla fair 
play i nutnost patřičného 
sportovního vybavení 
před vstupem do tělo-
cvičny.

Nika

Poděkování za podporu
Poděkování za podporu patří Ministerstvu školství, mláde-
že a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy i Měst-
ské části Praha 7. Tyto instituce podpořily nejen projekty 
Když mají děti volno a Budiž Fit, ale pomohly nám vytvářet  
i základní podmínky pro provoz kluboven či konání víken-
dových a prázdninových akcí.
Peněžitý dar nám poskytla v tomto roce Michaela Kůřilová 
a firma Eltip.

v tisících 
Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
• nákup materiálně technického zabezpečení 9,5
• opravy v klubovně 11,0
• nájem a provozní náklady klubovny 

Tusarova 15, Praha 7
21,0

• nájem a provozní náklady tělocvičny pro 
klub Fit

2,9

• jednodenní a vícedenní akce 13,2
• jarní tábor 15,4
• mezinárodní aktivity 12,6
• projekt Budiž Fit 13,0
• projekt Když mají děti volno 10,0
Magistrát hlavního města Prahy:
• nájem a provozní náklady klubovny 

Kettnerova 2057, Praha 7
10,0

• nájem a provozní náklady a rekonstrukce 
klubovny Tusarova 15, Praha 7

40,0

• nájem a provozní náklady tělocvičny pro 
klub Fit

10,0

• akce v zimním období roku 2004 16,0
• akce v letním období roku 2004 35,0
• akce Hřiště není/jako silnice 3,0
Městská část Praha 7
• projekt Budiž Fit 6,0
• projekt Když mají děti volno 11,5

Mimofinančně nám významnou měrou při vytváření podmí-
nek činnosti, při konání našich akcí a při propagaci pomohla 
také Základní škola Tusarova a pan Jiří Kosina, který nám 
bezplatně poskytuje prostor pro naše webové stránky.



Hospodaření
PS Omega během účetního období od 1. 1. 2004 do 
31. 12. 2004 dosáhla zisku 27 062,46 Kč. Současně se také 
zlepšila finanční situace skupiny, protože byla splacena 
podstatná část pohledávek z minulého období a nové po-
hledávky vznikaly jen ojediněle. Díky tomu se skupina také 
zbavila velké části svých závazků. Skupina dále vlastní 
majetek, jehož zůstatková hodnota je nulová. Tento majetek 
je evidován mimoúčetně.

Michal

Rozvaha

AKTIVA (v tisících) číslo
řádku st

av
k 

1.
 1

. 2
00

4

st
av

k 
31

. 1
2.

 2
00

4

B. Krátkodobý majetek celkem 41 80 71
II. Pohledávky celkem 52 79 47

4. Poskytnuté provozní zálohy 56 27
5. Ostatní pohledávky 57 20 16
12. Nároky na dotace 
a ostatní zúčtování se 
státním rozpočtem

64 54

17. Jiné pohledávky 69 4 4
III.  Krátkodobý finanční majetek 72 2 24

1. Pokladna 73 2 4
3. Účty v bankách 75 0 20

Aktiva celkem 85 80 71

PASIVA (v tisících) číslo
řádku st

av
k 

1.
 1

. 2
00

4

st
av

k 
31

. 1
2.

 2
00

4

A. Vlastní zdroje celkem 86 16 59
I. Jmění celkem 87 16 16

1. Vlastní jmění 88 16 16
II. Výsledek hospodaření celkem 91 43

2. Výsledek hospodření ve 
schvalovacím řízení

93 43

B. Cizí zdroje celkem 95 65 12
III. Krátkodobé závazky celkem 106 65 12

1. Dodavatelé 107 6
13. Závazky ze vztahu k roz-
počtu územích samospráv-
ných celků

119 16

17. Jiné závazky 123 49 6
Pasiva celkem 134 80 71

Výkaz zisků a ztráty ke dni 31. 12. 2004 (v tisících)

číslo
řádku

činnosti

hlavní
hospo-
dářské

I. Spotřebované nákupy celkem 2 301 0
1. Spotřeba materiálu 3 288
2. Spotřeba energie 4 13

II. Služby celkem 7 239 0
5. Opravy a udržování 8 0
8. Ostatní služby 11 238

IV. Daně a poplatky celkem 18 1 0
16. Ostatní daně a poplatky 21 1

V. Ostatní náklady celkem 22 7 0
24. Jiné ostatní náklady 30 7

Náklady celkem 43 547 0

číslo
řádku

činnosti

hlavní
hospo-
dářské

I.  Tržby za vlastní výkony a za 
zboží celkem

45 296 0

2. Tržby z prodeje služeb 47 296
IV. Ostatní výnosy celkem 59 6 0

15. Úroky 63 0
18. Jiné ostatní výnosy 66 6

VI. Přijaté příspěvky celkem 75 48 0
27. Přijaté příspěvky (dary) 77 43
28. Přijaté členské příspěvky 78 5

VII. Provozní dotace celkem 79 240 0
29. Provozní dotace 80 240

Výnosy celkem 81 590 0
C.  Výsledek hospodaření před 

zdaněním
82 43 0

D.  Výsledek hospodaření 
po zdanění

84 43 0

Propagace
V roce 2004 jsme vydávali obvyklé letáky o naší činnosti: 
Kompas a Modrotisk, které jsme distribuovali ve školách 
v Praze 7, a dále účelové letáky o našich akcích a otevře-
ných klubech. Zdrojem informací pro členy i nečleny jsou 
naše internetové stránky www.prp.cz/omega. Pro všechny 
zájemce se zde objevila diskuse a také aktuální náhled na 
náš transparentní účet 1885385001/2400. Každý sponzor se 
tak může snadno přesvědčit o tom, že jeho prostředky na 
náš účet opravdu dorazily.

Schváleno zasedáním rady PS dne 22. 2. 2005. Na ročním 
hodnocení a zpracování výroční zprávy se podílely i děti.



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


