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Pionýrská skupina 
Omega je organizační 
jednotkou (s právní 
subjektivitou) sdružení 
Pionýr (www.pionyr.
cz). Pionýr je občanské 
sdružení dětí a mlá-
deže, které se zabývá 
neformální výchovou 
ve volném čase. Je to 
sdružení dobrovolné, 
nezávislé na politických 
uskupeních či ideolo-
giích. Morální hodnoty 
Pionýra jsou popsány 
ideály, k nimž jsou jeho členové vedeni: pravda, poznání, 
pomoc, přátelství, překonání, paměť, příroda. 

Úvodní slovo
V letošním roce završila PS Omega deset let své samostatné 
existence – v lednu 2006 oslavila desáté narozeniny. Přiznám 
se, že jsme na to během roku ani nepomysleli. Výroční zpráva 
je však vždy jakýmsi bilancováním, vede k zamyšlení nad 

tím, co jsme společně 
prožili a zvládli. Jsem 
v Praze teprve šest let, ale 
byla jsem u toho, když 
oddíl Klíč otvíral svou 
první klubovnu, když 
se stěhoval do druhé, 
dnešní. Před pěti lety 
jsme pořádali první větší 
otevřenou akci (Hřiště 
není/jako silnice), začal 
pracovat nízkoprahový 

sportovní klub pro děti a mládež. Díky systematické práci 
pro neorganizované děti v posledních letech si troufám tvrdit, 
že se naše činnost zapsala do podvědomí veřejnosti v místě 
našeho působení. Když se dívám zpět, vidím spoustu práce, 
kterou odvedli naši vedoucí – dobrovolníci. Vidím spoustu 
dětí, které prošly našimi oddíly a které si snad do života od-
nášejí pěkné zážitky a vzpomínky. Tak jako já. Chtěla bych 
všem poděkovat…

Nika

Poslání
Hledat příležitost pro každého. Něco, co ho baví. Najít kama-
rády, kteří jej berou. Patřit někam. Cítit se dobře, bezpečně 
a v pohodě. To všechno bychom chtěli našim členům přinášet. 
Není to zrovna snadný úkol a asi ne vždy se nám jej daří be-
zezbytku naplňovat. Snažíme se však pro všechny děti a mla-
dé lidi udělat co nejvíce. 

Tom



Oddíl Drak
Schůzek oddílu Drak, které probíhaly každé pondělí v klu-
bovně či na hřišti, se zúčastňovalo až 14 členů. Navíc jsme 
se vypravili na devět vícedenních akcí za zajímavými zá-
žitky – třeba do Jičína na festival „Město pohádky“ nebo 
na cyklovíkend. Mimo Prahu jsme strávili také Velikonoce, 
podzimní prázdniny i Silvestr. Nový školní rok přinesl změ-
ny. Schůzky se přesunuly z pondělí na úterý, starost o oddíl 
postupně přebíral mladší vedoucí. Zahájili jsme dlouhodobou 
hru „Putování historií“.

Jirka B.

Oddíl Lišáci
Oddíl Lišáci 
v současné době 
tvoří stabilní 
skupinka 12 dětí 
převážně mladší-
ho školního věku. 
V létě byla ukon-
čena celoroční hra 
„Pouť z Mekky“, 
od podzimu jsou 
děti pro změnu 
detektivy a pát-
rají po záhadném 
zločinci. Oddíl se 
scházel každou 
středu v klubovně 
Kettnerova 2057 
na Praze 5, při-
bližně jednou měsíčně vyrážel na víkendové akce a s oddílem 
Drak strávil velikonoční a podzimní prázdniny. 

Maruška

Jak jsme byli na výtvarné výpravě, tak tam se mi líbilo nejvíc. 
Malovali jsme hrníčky, byli jsme na dlouhém výletě a cestou 
nás zaujala hra uzel.  (Pája, 6)

Oddíl Klíč
Oddíl Klíč se schází pravidelně ve středu. Od 16 hodin je 
připraven více než hodinu trvající program, při kterém se 
hrají společné hry. Právo zahájit tuto část schůzky – otočit 

velkými přesýpacími 
hodinami – se střídá 
mezi 29 členy oddílu, 
případně dalšími ná-
vštěvníky. Hodiny se 
ještě nikdy do konce 
schůzky nepřesypaly. 
Oddíl se od září napl-
nil spoustou nováčků, 
převážně ze třetí třídy. 
Jsme také rádi, že 
s námi udržují kontakt 

i naši starší členové. Každá poslední středa v měsíci je věno-
vána velkým deskovým hrám, které si do klubovny v Tusaro-
vě ulici může přijít zahrát opravdu každý.

Tom

Líbí se mi vaření čaje, Jiří, Nika, hry a fotbal.  (Patrik, 9)

Klub Cestík
Klub Cestík má zázemí v Kettnerově ulici na Praze 5. Schází 
se jednou měsíčně. Jeho návštěvníci mají příležitost nejen za-
hrát si různé hry v klubovně, ale také vyrazit na jednodenní 
výlety, ať už do přírody, nebo na zajímavou výstavu.

Marcela



Klub Fit
Klub Fit se stal za pět let své existence nedílnou součástí 
nabídky aktivit, které naše PS vyvíjí. Je určen primárně neor-
ganizovaným dětem 
a mládeži žijícím 
v lokalitě Holešovic. 
Příležitost přijít si 
zasportovat využívá 
každé pondělí od 
18 do 20 hodin asi 
25 dětí a mladých 
lidí. V tělocvičně 
ZŠ Tusarova mají 
možnosti zahrát si 
míčové hry (fotbal, 
přehazovanou, bas-
ketbal, florbal). Pokud je hezké počasí, můžou využít i ven-
kovního hřiště a pinpongových stolů. Nezapomínáme ani na 
příznivce netradičních her jako je freesbee, lakross, kroket. 

Nika

Schůzky mládeže
Od ledna tohoto roku je naše klubovna opět přístupná i bě-
hem čtvrtečních večerů. U čaje se zde scházejí instruktoři 
z oddílů, členové i nečlenové. Je to příležitost, jak si zahrát 
fotbálek, poslechnout muziku, nebo připravit nějakou akci. 
Nezřídka se právě v tuto dobu dá v klubovně něco opravit či 
vylepšit.

Tom

Otevřené akce
Hřiště není/jako silnice

Pátý ročník tradiční otevřené akce proběhl 27. dubna na 
dětském hřišti Sedmikráska v Jateční ulici. Jejím cílem není 
jen připomenout základní pravidla bezpečnosti provozu na 

komunikacích, 
ale i ukázat 
činnost na-
šich oddílů. 
Letošní ročník 
trochu pozna-
menaly roz-
mary počasí. 
Před odpoled-
ní bouřkou si 
přišlo zasou-
těžit 65 dětí. 
Při pořádání 

akce nám významným způsobem pomohli žáci 9. ročníku 
Základní školy Tusarova, kteří ve svém volném čase zabezpe-
čovali chod jednotlivých stanovišť.

Nika



Odpoledne deskových her
Otevřenou propagační akci jsme během roku 2005 pořádali 
třikrát, a to v aule ZŠ Tusarova. Pro každé odpoledne jsme 
využili jednu z deskových her jako ústřední. Akcí s názvy 
Kuřecí olympiáda či Výprava do města Carcassonne se účast-
nila pokaždé asi stovka dětí.

Detektivní hra „Massarakš“
Detektivní hru naše PS pořádala již popáté. Tentokrát její 
jméno znělo poněkud tajemně „Massarakš“. Co ono slovo 
znamená, se ale účastníci ze čtyř oddílů (mimo naši PS se hry 
zúčastnila a i spřátelená 68. PS Lvíčata) dozvěděli až úplně 
nakonec. Nejdříve totiž museli během jedné říjnové soboty 
a neděle zjistit, jakou spojitost má řidič z neratovické chemič-
ky, učitelka z Veletržní ulice a vyhozená videokazeta. Nutno 
říct, že si všechny týmy počínaly velice zdařile, a honička 
v zahradách Břevnovského kláštera patřila ke zlatým hřebům 
hry. Zklamání poté přineslo zjištění, že mafián, kterého jsme 
už už chtěli zatknout, je ve skutečnosti vážený poslanec. 
Nakonec se však všechno v dobré obrátilo.

Jirka

Letos jsme se vydali na boj proti firmě „Honti“. Po jejich sto-
pách jsme se dostali až k samému bossovi. Zjistili jsme, co 
měl v plánu, a na místě jsme ho zatkli za to, že něco napum-
poval do banánků v čokoládě.  (Michal, 13)

Sportovní turnaj
Na počátku října proběhl v tělocvičně ZŠ Tusarova sportovní 
turnaj v sálovém fotbálku. Akce byla připravena pro děti 
a mládež dvou věkových kategorií. Početněji byla zastoupena 
kategorie starších (14–18 let). Hráči tří okolních škol a řada 
bývalých žáků se k turnajovému klání sešli dva po sobě ná-
sledující pondělky (10. a 17. října). Základní cíl, propagace 
volnočasového klubu, byl splněn, akce přispěla ke zvýšení 
zájmu o tuto aktivitu.



Vánočka 
Vánoční schůzka je malou oslavou Vánoc. Akce získala název 
díky tradičnímu vánočnímu pečivu, které se na této schůzce 
pojídá. Kolem ozdobeného stromku se v klubovně sejdou 
staří i noví čle-
nové oddílu. Je 
to čas, kdy se 
prohlížejí staré 
fotografie a roz-
dávají dárky. 
Některé z nich 
jsou určeny všem 
návštěvníkům 
naší klubovny.

Pouštěli jsme lodičky, krájeli jsme jablka a jedli vánočku.  
 (David, 9)

Vícedenní akce a tábory
Víkendové akce

Víkendových výprav bylo tento rok jen 11, což není tolik jako 
v předchozích letech. Neblahý vliv na jejich počet měla přede-
vším rostoucí cena akcí. Byla způsobena výpadkem jednoho 
z našich dotačních zdrojů. Pro tento rok naše skupina neob-
držela podporu Magistrátu hl. m Prahy. Důvodem neudělení 
podpory údajně bylo nenalezení jednoho z našich letních 
táborů.

Jarní tábor
Jako základna pro náš tábor posloužil v termínu 4.–11. úno-
ra Penzion Zena. Přijelo na něj celkem 26 účastníků. Kromě 
zimních radovánek a deskových her jsme si každý večer vy-
zkoušeli jeden z lidských smyslů. Každý si mohl vybrat, který 
považuje za důležitý, i když při závěrečné ochutnávce dortu 
dal každý přednost chuti.

Taky se moc těším na hory, psal jsem si s Davidem a ten mi 
slíbil, že mi podrží místo na pokoji. Budu mít vypůjčené prk-
no, takže ho budu zkoušet.   (Lukáš, 15)

Velikonoce
Velikonoční prázdniny strávily oddíly Drak a Lišáci spolu 
s klubem Cestík v Blížejově v západních Čechách. Devatenáct 
účastníků se věnovalo jak tradičním velikonočním zvykům 
(malování vajíček, pletení pomlázek), tak i netradičním hrám 
(jako byla „dobrodružná cesta pro čokoládové kalkulačky“) 
a sportům.

Jirka

Výpravu jsme si užili, jen Kubovi zůstala bota v blátě a běhal 
po poli v ponožkách.  (David, 12)



Letní tábor 7 samurajů
Letní tábor oddílů Drak a Lišáci se odehrál ve středověkém 
Japonsku. Třiadvacet dětí se na tábořišti v blízkosti Dražiček 
u Tábora v nádherné krajině Jižních Čech naučilo nejen jíst 
hůlkami a několik japonských slovíček, ale také pomáhat si 
navzájem (vždyť na to byla zaměřena velká část letošních 
her). Museli jsme snést i tu trochu nepohodlí, kterou nám 
přichystalo ne příliš přející počasí.

Letošní tábor byl plný legrace, zábavy i zimy. Tábor byl ve 
stylu samurajů. Postupně jsme získávali samuraje k zahnání 
banditů. Každý samuraj chtěl ukázat nějakou vlastnost vesni-
čanů. Mezi ně patřilo i sumó.  (Pavel, 13)

Letní tábor Haiwata
Na tábořiště do Benešova nad Černou přijelo na dobu 
16.–30. července 30 indiánů. Téma inspirované bojem o své 
území provázelo nejen české účastníky tábora, ale i hosty 
z anglické organizace Woodcraft-folk.

Mezinárodní výměna
S britskou organizací Woodcraft folk udržujeme kontakty od 
roku 2001. Zatím se nám každý rok podařilo vyslat skupinku 

našich dětí do zahra-
ničí, nebo naopak 
hostit naše přátele 
v České republice. 
V tomto roce na náš 
tábor přijelo 9 hostů 
z Velké Británie.

Tom

U sebe jsem ubytoval 
Osha. První večer 

jsme byli na fotbalu. Další dny jsme pak s „Omegou“ a s An-
gličany chodili po památkách. Viděli jsme Pražský hrad, na-
vštívili jsme Terezín, Kutnou Horu. Třeba se za nimi o příštích 
prázdninách pojedeme podívat.  (Tomáš, 11)



Podzimní prázdniny
Patnáctka dětí a mládežníků strávila podzimní prázdni-
ny v Beskydech. Dům dětí a mládeže Astra ve Frenštátě 
pod Radhoštěm poskytl výborné podmínky k výletům 
na Štramberskou trůbu, do Muzea Tatry Kopřivnice, či na 
Radhošť. Akce nám významným způsobem pomohla při za-
pojení nejmladších dětí do pravidelných víkendových aktivit.

Členská základna
Pionýrská skupina registrovala k 31. 12. 2005 celkem 61 členů. 
Vzhledem k předešlému roku došlo k mírnému omlazení 
členské základny.

do 9 let 7
10 – 12 17
13 – 15 13
16 – 18 5
19 – 26 15

27 a více 4

Opravy v klubovně 
Klubovna v Holešovicích doznala v tomto roce velkých změn. 
Instaloval se dřez na mytí nádobí a vytvořil kuchyňský kou-
tek. Objevil se zde nový sedací nábytek, skříňky a dokonce 
i minivěžička. 

Tom



Kdo činnost zajišťuje 
Činnost pionýrské skupiny je ze 100 % zajišťována dobrovol-
níky. Jen díky jejich bezplatné práci mohou být příspěvky na 
akce výrazně nižší než ceny za srovnatelné komerční aktivity.

Složení rady PS k 31. 12. 2005
Oddíl Drak
vedoucí Jiří Benc
zástupce vedoucího Jan Papež
Oddíl Klíč
vedoucí Jiří Tomčala
zástupce vedoucího Nikola Tomčalová
Oddíl Lišáci
vedoucí Marie Voslářová
zástupce vedoucího 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
pokladní 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 spolupracovníků, kte-
ří nám pomáhají i při jejich přípravě: Václava Antušková, 
Aleš Barkman, Jan Borovec, Markéta Dzubáková, 
Lenka Jeřábková, Petr Juris, Klára Konečná, Nikol Krčová, 
Eva Kučerová, Michaela Kůřilová, Zdeněk Kůřil, 
Martin Lomáz, Jakub Los, Jana Novotná, Michal Pátek, 
Martin Strouhal, Luděk Uiberlay, Miroslav Váňa, 
Jidřich Vlček, Jaroslav Veselý, Jiří Voslář. 

Projekt Nenuda 
Projekt Nenuda podala pionýrská skupina v rámci granto-
vého řízení vyhlášeného ministerstvem školství v tak zvané 
oblasti 2 – učené pro práci s neorganizovanou mládeží. Jeho 
cílem bylo oslovit děti a jejich rodiče žijící v oblasti Holešovic 
a nabídnout jim pravidelné či alespoň příležitostné aktivity 
PS Omega. V rámci tohoto projektu jsme mohli podpořit akci 
Hřiště není/jako silnice, či uspořádat několik odpolední des-
kových her nebo podzimní turnaj v sálovém fotbalu. Projekt 
též vytváří základní podmínky pro činnost sportovního 
klubu Fit. Z jeho prostředků byly částečně pokryty náklady 
spojené s nájmem tělocvičny a obnovena část využívaného 
sportovního materiálu. Na nákladech projektu se podílela 
i MČ Praha 7, klub Fit a akce Hřiště není/jako silnice byla 
podpořena také Magistrátem hlavního města Prahy.

Tom



Poděkování za podporu
Jednou z podmínek, kte-
rou se snažíme při naší 
činnosti dodržet, je cenová 
dostupnost aktivit. To se 
nám daří díky dobrovolné 
práci našich vedoucích, 
ale i díky našim donáto-
rům. Nejvýznamnějšími 
jsou Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, 
Magistrát hlavního měs-
ta Prahy a Městská část 
Praha 7. Významnou pomocí 
je však i poskytování prostor 
Základní školy Tusarova pro mimořádné akce. Akci Výprava 
do města Carcassonne pořádanou v prosinci ve spolupráci se 
ZŠ Tusarova a MČ Praha 7 podpořila cenami pro účastníky 
firma Albi. Děkujeme všem, kdo nám pomohl, aby děti nemu-
sely za účast na našich otevřených akcích, za návštěvy klubů 
a oddílů platit. 

v tisících 
Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
− nákup materiálně technického zabezpečení 17,1
− opravy v klubovně 8,3
− nájem a provozní náklady klubovny 

Tusarova 15, Praha 7
25,6

− vícedenní akce 18,2
− jarní tábor 13,0
− mezinárodní aktivity 23,0
− projekt Nenuda 30,0
Magistrát hlavního města Prahy:
− nájem a provozní náklady klubovny 

Kettnerova 2057, Praha 7
15,0

− nájem, provozní náklady, rekonstrukce 
klubovny Tusarova 15, Praha 7

40,0

− nájem a provozní náklady tělocvičny pro 
klub Fit

16,0

− akce Hřiště není/jako silnice 4,0
Městská část Praha 7
− projekt Nenuda 32,0

Hospodaření
PS Omega dosáhla za rok 2005 účetního zisku 17 501 Kč. 
Čerpala dotace v celkovém objemu 237 586 Kč a na účast-
nických poplatcích vybrala 265 672 Kč, v průměru tedy na-
bízela PS Omega své aktivity za zhruba polovinu reálných 
nákladů. PS Omega také obdržela dary v hotovosti v celkové 
výši 27 400 Kč. Stav hotovosti k 31.12. 2005 činil 5 597,5 Kč 
v pokladně a 34 423,88 Kč na běžném transparentním účtu 
u eBanky (www.psomega.cz). Rádi bychom zde poděkovali 
MŠMT, MHMP a MČ P7 za poskytnuté dotace a granty a také 
všem dárcům, kteří přispěli na činnost naší skupiny.

Michal



Propagace
Nejlepším způsobem propagace je samotná činnost. Budeme 
proto rádi, když se sami přijdete podívat do naší klubovny 
či na naše akce. Příležitostí, jak se o nich dozvědět, je řada. 
Můžete použít internetové stránky www.psomega.cz, nebo 
využít kalendářních plánů, které naše oddíly vydávají. 
Potkat se s námi můžete také na propagačních akcích jako je 
Bambiriáda, Den dětí či na naší akci Hřiště není/jako silnice.

Tom

Aktiva
Stav k posled. dni 
účetního období

Poskytnuté provozní zálohy 32
Ostatní pohledávky 15
Pokladna 6
Účty v bankách 35
Aktiva celkem 88

Pasiva
Stav k posled. dni 
účetního období

Vlastní jmění 59
Účet výsledku hospodaření 18
Dodavatelé 9
Jiné závazky 2
Pasiva celkem 88

Výkaz zisku a ztráty
hlavní činnost
Spotřeba materiálu 199
Služby 302
Ostatní náklady 2
Poskytnuté příspěvky 10
Náklady celkem 513

hlavní činnost
Tržby z prodeje služeb 266
Přijaté členské příspěvky 27
Provozní dotace 238
Výnosy celkem 531

výsledek hospodaření před zdaněním 18
výsledek hospodaření po zdanění 18
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