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Úvodní slovo
Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, rokem 2006, musím 
konstatovat, že byl úspěšný. Možná to zní trochu samolibě, 
ale trocha optimismu nikdy neuškodí. Během celého roku 
se dařilo zajišťovat pravidelnou oddílovou činnost, své 

pevné místo 
v životě skupi-
ny (a troufám si 
tvrdit, že i míst-
ní komunity) 
si vybudovaly 
otevřené akce 
pro neorganizo-
vanou mládež. 
Most mezi těmi-
to dvěma typy 
aktivit tvořila 

klubová činnost. Zájemci se mohli přijít blíže seznámit s na-
ší činností do sportovního klubu (Fit) či do nově zútulněné 
klubovny (Klub mládeže). Řada z nich se pak osmělila a vy-
užila dalších nabídek akcí. O tom, že jsou všechny naše ak-
tivity připravovány jako otevřené, svědčí i fakt, že ze stov-
ky dětí, které s námi během roku vyrazily na pobytové akce 
mimo Prahu, jich je našimi členy jen necelá polovina…
Závěr roku nepatří jenom bilancování, ale také plánům 
na rok nadcházející. Díky tomu, že se naše www stránky 
dočkaly celé řady vylepšení, můžete na internetu pravidel-
ně sledovat, co přávě připravujeme… Nika

Poslání
Rodina dává dětem základy do života, škola přináší 
vzdělávání. My se snažíme poskytovat dětem příležitost 
k tomu, aby se naučily žít ve společnosti a spolupracovat. 
Samozřejmě, že je 
nemůžeme při-
pravit na všechny 
situace v životě. 
Chceme však 
napomoci tomu, 
aby všichni 
uplatnili své 
přednosti a vy-
užili je přitom 
tak, aby s nimi 
jejich vrstevníci 
kamarádili a vážili si jich. Naše skupina je součástí sdru-
žení Pionýr, proto i její činnost vychází z programové na-
bídky, jejíž základní hodnoty jsou popsány sedmero ideály: 
Pravda, Poznání, Přátelství, Překonání, Pomoc, Příroda, 
Paměť.

Pravidelné aktivity
Oddíl Drak

Oddíl Drak 
se schází v úterý 
od 16 do 18 ho-
din. Hrajeme tu 
deskovky nebo 
různé vymyšle-
né hry. Když je 
hezky, chodíme 
na Sedmikrásku 
a hrajeme tam 
hry (vlajkov-
ku, fotbal,…). 

Jezdíme na výpravy – například Jumanji, do Jičína, na Ve-
likonoce, na podzimní prázdniny. Nejlepší je, že jezdíme 
na tolik výprav.  Kryštof, 13



Oddíl Klíč
Středeční schůzky navštěvovalo často více než dvacet 
dětí ve věku převážně do 10 let. Program se proto sklá-
dal z kvízů, deskových her a výtvarných aktivit. Jednou 
měsíčně se oddíl 
shromáždil k vyhod-
nocení a odměnění 
nej úspěšnějších členů.

Oddíl Klíč je moc 
dobrý, protože jsou to 
skvělí kamarádi, bezva 
výpravy, kde je dobrý 
jídlo.  Standa, 10

Oddíl Lišáci
V minulém roce jsme kromě tradičních osvědčených akcí, 
jako je například každoroční festival pohádky v Jičíně, na-
vštívili řadu dosud neznámých míst. K těm vzdáleným vy-
rážíme na víkendové či prázdninové výpravy, ale i v rámci 
zdánlivě známé Prahy je stále co objevovat. Kromě výletů 

jsou základem činnosti oddílu středeční schůzky v klu-
bovně (Kettnerova 2057, Praha 13), která díky vymalo-
vání, novému vybavení a uspořádání během léta docela 
prokoukla. Ve středu od 16 do 18 hodin si sem děti chodí 
zahrát nejrůznější hry, zkoušet si méně známé výtvarné 
techniky a dlouhodobě pátrají po pokladech na záhadném 
ostrově Bubu-Lála.

Klub Fit
Sportovní klub Fit se schází každé pondělí ve dnech 
školního vyučování. V první polovině roku byl otevřen 
od 18–20 hod. Jelikož tělocvičnu začaly navštěvovat i mlad-
ší děti, od září jsme mírně upravili dobu konání aktivity 
na 1730– 1930. Program klubu připravujeme pro dvě věkové 
kategorie. Na 
jedné straně jde 
o děti – žáky – zá-
kladní školy 
a na druhé straně 
o středoškolskou 
mládež. Klub 
je proto časově 
rozdělen na dva 
úseky, z nichž 
každý je uzpůso-
ben jedné z těchto 
cílových skupin. 
Klub navštěvuje 
pravidelně cca 
30 dětí a mládež-
níků.



Klub mládeže
V roce 2006 se změnila skladba návštěvníků klubu. 
Začali jej navštěvovat kluci a holky, které je možné ozna-
čit za opravdové teenagery. Věková hranice se posunula 
až k věku „sedmáků“ základní školy. Tomu se musela 
uzpůsobit i programová nabídka klubu.

Otevřené akce
Hřiště není jako silnice

Šestý ročník tradiční dopravně výchovné hry se v tomto 
roce konal na hřišti Sedmikráska v Praze 7. S organizací 
nám významným způsobem pomohli žáci šestých roční-
ků Základní školy 
Tusarova. Díky akci 
tak měla možnost 
připomenout si 
základní pravidla 
pohybu po komuni-
kacích nejen stovka 
účastníků, ale i dvě 
desítky z řad pomoc-
níků – organizátorů.

Je to užitečná soutěž, která je dobrá pro bezpečnost 
na silnici.  Marek, 10

Výtvarné schůzky
Jednou měsíčně mají možnost naši klubovnu navštívit zá-
jemci o netradiční výtvarné aktivity. Materiál na ně jsme 
mohli pořídit díky podpoře ministerstva školství a MČ 

Praha 7. Děti tak měly možnost nejen objevit nabídku akti-
vit v naší klubovně, ale hlavně vyzkoušet si různé výtvarné 
techniky: zdobení krabiček ubrousky, malování skleněných 
kořenek či mramorování svíček.



Odpoledne deskových her
Odpoledne des-
kových her se sta-
lo tradiční akcí. 
Aula ZŠ Tusarova 
se vždy zaplní 
cca 150 dětmi 
převážně mladší-
ho školního věku. 
Akci využíváme 
především k na-
vázání kontaktů 

s dětmi a jejich rodiči, k propagaci naší činnosti. Díky ní 
se nám daří oslovovat stále větší počet dětí s nabídkou pra-
videlnějších schůzkových aktivit v naší klubovně.

Sportovní turnaj
Turnaj v sálovém fotbálku se pro nás stal způsobem, jak 
představit volnočasový sportovní klub Fit i naši další čin-
nost novým zájemcům. V roce 2006 jsme jej pořádali dva-
krát. V jarním a podzimním termínu. Celkem se obou akcí 
účastnilo cca 50 hráčů ze tří škol v Praze 7.

Vícedenní akce a tábory
Víkendové akce

Většinou jednou do měsíce jezdíme na víkendovky. Leckdy 
se jede do nějaké ubytovny, do školy, nebo dokonce pod 
stan. Vždycky na nich hrajeme spoustu zvláštních her a tur-
najů. Jediná škoda je, že se vyráží v pátek odpoledne a už 
v neděli se musíme vrátit.  Martin, 15

Víkend v Praze byl moc hezký. Chodili jsme po památkách. 
Moc jsme si to užila.  Katka, 10



Jarní tábor
Jarní tábor jsme strávili podobně jako v loňském roce v penzi-
onu Zena v Janově nad Nisou. Příležitosti prožít týden na ho-
rách využilo 25 účastníků, z toho 15 mládežníků ve věku 15 
až 20 let. Nedaleké středisko Bedřichov nám umožnilo strávit 
mnoho času na sněhu. Starší účastníci akce si vyzkoušeli pří-
pravu krátkého programu pro své mladší kolegy. Vycházeli 
přitom z  příběhů Křemílka a Vochomůrky. 

Bylo to tam moc hezké a chodilo se ven.  Kája, 8

Velikonoce
Když jsme 
jeli do Aše 
na Velikonoč-
ní výpravu, 
tak nás prů-
vodčí pustil 
do kabiny. 
Pletli jsme 
pomlázky 
a dávali je 
do vody, aby 
byly pružněj-
ší. V pondělí 
jsme šli 

na koledu, nic moc jsme nevykoledovali, ale bylo to stejně 
fajn. Když jsme jeli zpátky, tak jsme se koukali na Rákosníč-
ka a koukal s náma i průvodčí.  Ríša, 11

Letní tábor Horn
Ztroskotali jsme na opuštěném ostrově a měli jsme se od-
tamtud dostat. Hráli jsme mnoho her a užívali si teplého 
počasí – celý tábor jsme se chodili koupat. Zuzka 12

Bylo to tam dobrý, pořád jsme měli zábavu. Jeden den jsme 
dostali nějaké věci a kdo z toho uvařil nejlepší oběd, vyhrál. 
Vyhráli jsme my.  Kuba, 10



Expedice Britanica
Jednou za šest let pořádá naše kamarádská organizace 
Woodcraft-folk velký mezinárodní tábor. Tábor Global 
village byl připraven pro cca 4 500 účastníků z celého 
světa. Konal se v termínu 29. 7.–9. 8. 2006 v hrabství Kent. 
Dvanáctičlenná delegace naší pionýrské skupiny byla dopl-
něna dalšími třemi členy sdružení Pionýr. Po skončení tá-
bora jsme strávili ještě několik dní v rodinách našich přátel 
v Sheffieldu. Významným pomocníkem a průvodcem nám 
byl kamarád Patrick – dobrovolník Evropské dobrovolné 
služby.

Prázdninová výprava Jumanji
Prázdninová výprava Jumanji se konala od 7. do 13. 8. 
v Jablonci nad Nisou. Výpravy se zúčastnilo 8 dětí, 1 in-
struktor a 4 dospělí. Celou výpravu nás provázela tajemná 
desková hra Jumanji tak, jak ji známe z filmu. Hra na nás 
chystala spoustu zajímavých her a úkolů, které jsme plnili. 
Bylo to velice zábavné.

Díky hře Jumanji jsme se podívali po Jablonci i jeho okolí. 
Zavedla nás přes Bramberk na Slovanku, a poté až na Krá-
lovku. Na každém vrchu byla krásná rozhledna, jednou 
kamenná, jednou kovová. Byl to opravdu povedený výlet.
Podruhé nás hra zavedla do Liberce. V Liberci jsme se pro-
jeli tramvají, a poté se vydali pěšky na Ještěd. Cestou se dě-

lo spoustu zajímavých věcí, potkali jsme například starou 
bobovou dráhu a hráli jsme spoustu zajímavých her.
Cestou zpět do Prahy se hrálo pořád ještě Jumanji. Museli 
jsme odhánět například každejch 20 minut (každý to měl 
jinak) mamuta.  Dan, 14



Podzimní prázdniny
Podzimní výpravu jsme prožili v Letohradě. Hned po pří-
jezdu jsme se rozdělili na dvě skupiny, menší a větší děti, 
do dvou místností, což bylo nanejvýš příjemné, stejně 
jako rozdělená večerka. Bylo nás totiž hodně. Je již tradicí, 
že každé první ráno je k snídani česneková pomazánka, 
která musí být pěkně pálivá. Na chodbě byla zajímavá pod-
laha. Zřejmě bezúčelně, ale vypadala jako bludiště, a my 
jsme ji tak využili. Dalo se projít skoro až na konec. 
 Evžen, 16

Starosta a starostová provázeli naši výpravu do Adršpašsko 
teplických skal po dobu podzimních prázdnin oddílu Klíč. 
Tajemné a krásné kameny daly vzniknout příběhu, který 
si účastníci akce museli sami domyslet. Spolupráce všech 
nakonec přinesla každému kamínek, který si mohl odnést 
jako svůj poklad.

Naše zázemí
Členská základna

PS Omega registrovala k 31. 12. 2006 celkem 60 členů. 
Vzhledem k předešlému roku došlo k mírnému nárustu 
členů ve věkové kategorii 10–12 let, naopak se snížil počet 

registrovaných mladých dospělých (19–26 let). Čestné člen-
ství v PS Omega jsme udělili našemu kamarádovi z Velké 
Británie Patricku Crawleymu, který s námi spolupracoval 
jako dobrovolník v rámci Evropské dobrovolné služby.

do 9 let 5

10 – 12 23

13 – 15 9

16 – 18 8

19 – 26 11

27 a více 4



Opravy v klubovně
Výraznější proměnou prošel vstupní prostor klubovny 
v Tusarově ulici. Místnost jsme dovybavili odkládacími 
skříňkami na aktovky, byla nainstalována nová akumulační 
kamna. Po třech le-
tech se tedy poda-
řilo dokončit jejich 
výměnu v celém 
prostoru klubovny. 
Ke zútulnění jedné 
z heren dopomoh-
lo pořízení nového 
sedacího nábytku.

S Martinem, Jirkou, Nikou a Jiřím jsme celý den uklízeli 
a opravovali různé věci v klubovně a skládali nový náby-
tek. Mě to dost bavilo. Prostě supr den.  Vojta, 12

Rekonstrukcí prošla v roce 2006 také klubovna v ulici 
Kettnerova. Celý prostor byl nově vymalován, podlaha 
vstupní části byla pokryta linoleem. Na úpravách se kromě 
vedoucích oddílu Lišáci podílela i řada „dobrovolníků“. 
Tímto bychom chtěli poděkovat Matyáši Kunštátovi, Petru 
Kunštátovi, Aleně Lubovské, Tomáši Lubovskému a Ondře-
ji Šindelářovi za pomoc při opravě naší klubovny. Lišáci

Kdo činnost zajišťuje
Činnost pionýrské skupiny je již tradičně zajišťována do-
brovolníky. To znamená, že všichni vedoucí a instruktoři, 
táboroví kuchaři, zdravotníci a další vykonávají povinnosti, 
ke kterým se zavázali, dobrovolně – mimo své zaměstnání. 
Z přehledu nákladů pionýrské skupiny je navíc patrné, 
že jim za to není vyplácena žádná odměna. Jsme proto 
vděčni, když zaměstnavatelé našim dobrovolníkům poskyt-
nou na dobu táborových pobytových akcí volno.

Složení rady PS k 31. 12. 2006
Oddíl Drak
vedoucí Jan Papež
zástupce vedoucího Jiří Benc
Oddíl Klíč
vedoucí Jiří Tomčala
zástupce vedoucího Nikola Tomčalová
Oddíl Lišáci
vedoucí Milena Antušková
zástupce vedoucího Marie Voslářová
instruktor Václava Antušková
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 organizace

Jiří Tomčala

2. delegát PS - člen rady 
krajské organizace

Jiří Benc

Na přípravě a realizaci akcí se podíleli také další dobro-
volníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: Aleš Barkman, 
Patrik Crawley, Klára Konečná, Nikol Krčová, 
Eva Kučerová, Zdeněk Kůřil, Michaela Kůřilová, Jakub Los, 
Ondřej Machulda, Radek Okrajek, Radek Ondroušek, 
Michal Pátek, Štěpánka Kunštátová, Martin Strouhal, 
Jindřich Vlček, Jiří Voslář.



Projekt Nenuda
K tomu, aby se děti a mládež mohli setkat s naší činností, 
nemusí být našimi členy. Obdobnou pozornost jako pra-
videlné činnosti věnujeme i mimořádným akcím. Do roka 
se jich koná asi desítka. Jsou pestré jak z hlediska programu 

(sportovní, 
dopravní 
hra, deskové 
hry, výtvarné 
aktivity), tak 
i z hlediska 
toho, kde 
se s nimi 
můžeme set-
kat. Některé 
se konají pod 
širým nebem, 

jiné v tělocvičně, další v aule základní školy, či přímo v naší 
klubovně. Prostřednictvím těchto akcí se snažíme připravo-
vat nabídku pro děti od předškolního věku až po mládež. 
Je zřejmé, že ne všechny děti se mohou stát našimi pravi-
delnými účastníky či dokonce členy. Hlavní je, že o naší 
nabídce vědí a mají osobní zkušenosti s naší činností.

Poděkování za podporu
Nemá smysl poměřovat činnost dětí a mládeže ziskem. 
Naopak neziskový charakter naší činnosti nám dovoluje 
zaměřit se na hodnoty, které přinášejí dětem a mládeži větší 
prospěch a radost. Naše aktivity se však bez podpory ne-
obejdou. V prvé řadě jsou možné jen díky práci dobrovol-
níků, nezbytná je však také podpora Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy, 
Městské části Praha 7. Podmínky pro naši činnost pomáhá 
vytvářet také 
Základní škola 
Tusarova, kte-
rá poskytuje 
prostory k ně-
kterým našim 
aktivitám. 
Každoročně 
nás také pod-
poří několik 
soukromých 
dárců.

v tisících 
Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
nákup materiálně technického zabezpečení 7,1
údržba, opravy, vybavení kluboven 6,7
nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 15, Praha 7

15,5

vícedenní akce 7,2
zimní tábor 11,6
program Zahraničí 24,9
oblast č. 2 - projekt Nenuda 50,0
Magistrát hlavního města Prahy
nájem a provozní náklady a opravy klubovny 
Kettnerova 2057, Praha 5

10,0

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 15, Praha 7

40,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7 13,0
akce ve volném čase 50,0
akce Hřiště není/jako silnice 5,0
Městská část Praha 7
projekt Nenuda 9,0



Hospodaření
PS Omega dosáhla za rok 2006 účetního zisku 9 933 Kč. 
Čerpala dotace v celkovém objemu 250 018 Kč a na účast-
nických poplatcích vybrala 295 715 Kč. V průměru tedy 
PS Omega nabízela dětem své aktivity za zhruba polovinu 
reálných nákladů. PS Omega také obdržela dary v hoto-
vosti v celkové výši 17 755 Kč. Stav hotovosti k 31. 12. 2006 
činil 3 556,50 Kč v pokladně a 43 748,92 Kč na běžném 
transparentním účtu u eBanky (www.psomega.cz).

Rozvaha (bilance)
Aktiva Stav k poslednímu 

dni účetního období
Poskytnuté provozní zálohy 35
Ostatní pohledávky 15
Pokladna 4
Účty v bankách 44
Aktiva celkem 98

Pasiva Stav k poslednímu 
dni účetního období

Vlastní jmění 55
Účet výsledku hospodaření 10
Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let

18

Dodavatelé 13
Jiné závazky 2
Pasiva celkem 98

Výkaz zisku a ztráty
hlavní činnost
Spotřeba materiálu 107
Ostatní služby 451
Jiné ostatní náklady 2
Náklady celkem 560

hlavní činnost
Tržby z prodeje služeb 298
Přijaté příspěvky (dary) 17
Přijaté členské příspěvky 5
Provozní dotace 250
Výnosy celkem 570

Výsledek hospodaření před zdaněním 10
Výsledek hospodaření po zdanění 10

Propagace
Rok 2006 nám přinesl dlouho očekávanou proměnu našich 
internetových stránek. Díky nim si mohou naši členové, 
jejich rodiče, ale vlastně všichni naši kamarádi prohlížet ak-
tuální fotografie z výprav, pročítat zápisky našich členů, ale 
třeba i sledovat plán akcí, které se teprve chystají. Zkuste to 
také na www.psomega.cz.



Pionýr, PS Omega, Tusarova 15, Praha 7
IČ: 66 00 11 02

www.psomega.cz


