Výroční zpráva 2007

Pionýrská skupina Omega

Úvodní slovo
V letošním roce jsme museli trochu upravit naše prázdninové plány. Místo dvou táborů se tak po dlouhé době konal
jenom jeden. Hlavním důvodem této změny byl nedostatek
vedoucích, kteří by chod táborů zajišťovali. I tak někteří,
jimž bylo něco málo přes dvacet, tvrdili, že si už připadají
jako táboroví veteráni. Já jsem si při té příležitosti uvědomila, že jsem na táboře s Omegou popatnácté a že z té původní tlupy nadšenců se dnes práci s dětmi věnuje už málokdo.
Jelikož všechno zlé je pro něco dobré, pomohl tento náš
společný tábor nastartovat lepší komunikaci a spolupráci
oddílů na skupině. Na táboře panovala dobrá nálada, což
je vidět i z fotograﬁí, děti odjížděly spokojené. Na schůzce
klubu Týn’s pak prohodila Irina v hovoru se svými kamarádkami: „Uvědomujete si, kolik zážitků máme s Omegou?“ a mě to tak trochu zahřálo u srdíčka… Chtěla bych
proto poděkovat všem, kteří se ve svém volném čase na zajišťování aktivit pro děti podílejí.
vedoucí PS

Poslání
Každé dítě má právo na volný čas a hru. Toto právo dětem
zajišťuje Úmluva o právech dítěte. Naší snahou je dětem
přinášet nejen hru a smysluplné využití volného času.
Chceme prostřednictvím her pomoci
dětem v jejich rozvoji, podpoře jejich
zájmů, zapojení do společnosti i využití
jejich předností.
Naše skupina je organizační jednotkou
sdružení Pionýr. Pionýr je neziskovou
organizací – sdružením dětí a mládeže,
které patří k největším svého druhu
u nás. Morální hodnoty popisují ideály
Pionýra: pravda, pomoc, poznání, překonání, přátelství,
příroda, paměť. V roce 2007 sdružení podniklo pionýrský
krok směrem k veřejnosti tím, že připravilo nový znak pro
vnější prezentaci.

Pravidelné aktivity
Na pravidelných schůzkách oddílů a klubů se setkávají především naši členové. Navštívit je však mohou i ti,
kdo se přišli na schůzku jen podívat.
pondělí 17:30–19:30 klub Fit
úterý
15:00–17:00 oddíl Drak
středa 16:00–18:00 oddíl Klíč
čtvrtek 16:00–18:00 klub Týn’s

Oddíl Drak
Oddíl Drak prošel v roce 2007 druhým významným
„omlazením“ ve své historii. Od září byl posunut začátek
úterních oddílových schůzek na 15 hodin a ve spolupráci
s oddílem Klíč a ZŠ Tusarova jsme díky intenzivní propagaci pro pravidelnou činnost získali několik dětí z prvního
stupně. Až do konce kalendářního roku dětí stále přibývalo, takže v prosinci se jednotlivých schůzek účastnilo každý
týden až deset dětí.
Starším členům patřila plně první půlka roku; od září
se schází od 17 hodin, po skončení schůzky menších dětí.
Náplní schůzek starších členů je mimo jiné příprava programu pro mladší děti a další činnost podle zájmu účastníků.

Oddíl Klíč
Středeční schůzky hostily během roku 2007 dvě až tři desítky pravidelných návštěvníků. Program tvořily různé hry,
kvízy a soutěže, které každý měsíc doplňovaly netradiční
výtvarné aktivity. Děti si při nich mohly vyzkoušet různé
zajímavé výtvarné techniky.

Vyrábíme různé věci např. mramorované rámečky, barvíme hrnky a svíčky, modelujeme z hmoty Fimo – je tady moc
dobře.

Oddíl Lišáci
Oddíl Lišáci má své útočiště v klubovně v Kettnerově ulici.
I když velikost prostoru limituje možný počet návštěvníků,
každou středu se tu scházelo cca 8 dětí z blízkého okolí.
Máme to tu sice malé, ale hezké a útulné. Moc se nám
tu líbí, máme tu vše, co potřebujeme. Např.: Všechny nádherné hry (které rádi hrajeme) a také hodné, milé i chápavé
vedoucí.
Adéla, 10

Klub Fit
Sportovní klub se schází v tělocvičně Základní školy
Tusarova. V roce 2007 byl otevřen každé pondělí od 17:30
do 19:30 (ve dnech školního vyučování). Aktivity se soustřeďovaly na dvě věkové kategorie – pro žáky základní
školy a pro středoškoláky. Klub navštěvuje průměrně
20–30 dětí či mládežníků.

Klub mládeže
Ne náhodou první aktivitou v roce 2007 byla schůzka nad
jednou velkou deskovou hrou v naší klubovně, na kterou
přišlo několik náctiletých. Během roku se díky této neformální skupince podařilo připravit několik turnajů ve stolním fotbálku či jiných akcí. Čtvrteční setkávání této věkové
kategorie vyústilo ve vytvoření neformální skupiny Týn´s.
Je pro ni vyhrazena i část našich internetových stránek.

Otevřené akce
Otevřené akce pořádáme pro všechny děti. Především však
pro ty, které tráví svůj volný čas nahodile. Pro každého je to
vhodná příležitost, jak si prožít kus svého času aktivně.

Hřiště není jako silnice
Každoroční akce pro veřejnost se konala 25. dubna na hřišti
Sedmikráska v Holešovicích. Během odpoledne se hřiště proměnilo na spleť silnic a křižovatek se stanovišti,
na nichž se účastníci snažili správně odpovědět na kvízové
otázky. Lákadlem nebyly jen odměny předávané druhý
den po akci (a že bylo proč přijít, v Hřišti není/jako silnice
vyhrává každý), ale i úžasné kostýmy autíček, jejichž autory jsou děti z našich oddílů. Při zajištění akce nám jako
obvykle pomáhaly děti ze základní školy Tusarova. Celkem
80 účastníků si kromě příjemně stráveného odpoledne odneslo letáček s nabídkou našich schůzek, výprav a táborů.

Učíme děti, jak se chovat na silnici, plní se různé úkoly
a kvízy. Na konci jsou hezké odměny.
Katka, 10

Odpoledne deskových her
Odpoledne deskových her je aktivita, kterou naše pionýrská skupina pořádá několikrát do roka. Aula základní školy
se pravidelně zaplní asi 150 dětmi převážně mladšího školního věku. Díky ní se nám daří dětem představovat naši
programovou nabídku. Jde navíc o přirozené místo k distribuci našich propagačních materiálů.

Turnaj v sálovém fotbalu
Turnaje v sálovém fotbalu, který se konal 22. října v tělocvičně Základní školy Tusarova, se zúčastnilo asi 30 dětí
a mládežníků. Základním cílem turnaje byla propagace
volnočasového sportovního klubu Fit. Díky tomuto turnaji
začalo klub navštěvovat několik nováčků.

Vánočka
Vánočka je tradiční poslední schůzka v kalendářním roce.
Oddílová oslava Vánoc probíhá tradičně u oddílového
stromečku. Letos si mohli alespoň někteří odnést rámeček,
který si vyrobili.
Vánočka byla kvůli oslavám Vánoc. Byla moc dobrá,
s rozinkami a mandlemi.

Vícedenní akce a tábory
Víkendové akce
I letos jsme se zúčastnili akcí, na kterých jsme měli možnost
poznat kamarády z jiných částí republiky. V květnu to bylo
víkendové Republikové setkání pionýrských oddílů na Jindřichohradecku, kde se kromě našich oddílů Klíč a Drak
sešlo mnoho Pionýrů ze všech částí Česka (a jeden oddíl
slovenský).

V listopadu pak proběhla společná výprava oddílu Drak
s brněnským oddílem Poutníci. Sešli jsme se v DDM v České Třebové a celým víkendem se proplétala slova začínající
na para-. Mnozí z účastníků z obou oddílů jsou v kontaktu
dodnes.
Každý rok jezdíme na mnoho nádherných a zábavných
výprav kde hrajeme mnoho zábavných a poučných nejen
deskových her.
Adéla, 10
Jeli jsme do Jičína. Je tam hodně atrakcí, pouť, kapely,
obchody i bublinárium. Šli jsme na výlety. A jiné věci jsme
dělali také.
Ondra, 11

Jarní tábor
Nedostatek sněhu postihl většinu našich hor. Při volbě
místa našich jarních prázdnin (17.-24. února) jsme ale
měli šťastnou ruku. Dvanáctka účastníků měla díky tomu
možnost přece jen užít zimy i zimních sportů. Středisko
v Mladých Bucích navíc nabízelo i tělocvičnu, či hernu pro
naše deskové hry nebo výtvarné aktivity. Asi největší zajímavostí pro nás byla návštěva bazénu v Trutnově, kde bylo
možné pod odborným dohledem plavčíka zkusit skoky
z věže do vody.

Velikonoce
Tradiční společná velikonoční výprava oddílů Drak a Lišáci
tentokrát netradičně proběhla ve velkém městě – v Jičíně. Okolí skýtalo spoustu možností, a tak si 17 účastníků
mohlo prohlédnout rozhlednu Milohlídku, Prachovské
skály, jičínské muzeum nebo zahrát loutkové divadlo.
Samozřejmostí bylo vlastnoruční pletení pomlázek a malování vajíček.

Letní tábor Huhuruhu¨
Tajemný název Huhuruhu přilákal na náš letní tábor
42 účastníků. Starobylé město z urucké doby bylo nutno
ochránit před nečekanými záplavami. Při objevování nových vynálezů uběhl čas rychleji, než by kdo čekal.

Podzimní prázdniny
Podzimní prázdniny jsme strávili v Uničově. Toto městečko
nám poskytlo spoustu příležitostí k zajímavým výletům.
Odsud je to kousek do Mladečských jeskyní nebo na zámek
a do papírny ve Velkých Losinách nebo do moravských
Benátek – Litovle. Dům dětí a mládeže, kde jsme bydleli,
nám poskytl příjemné ubytování a také spoustu prostoru
nejen ke hrám, ale i třeba i k výrobě draků.
Líbilo se mi, jak jsme na podzimních prázdninách dělali
a pouštěli draky. A ještě jak jsme byli v akvaparku. Adélka, 7

Členská základna
PS Omega registrovala k 31. 12. 2007 celkem 56 členů.
do 9 let
10–12
13–15
16–18
19–26
27 a více

6
16
12
6
9
7

Opravy v klubovně
Naši klubovnu od sousedního bytu odděluje jen tenká zídka. Dlouho jsme o této skutečnosti nevěděli, a proto jsme
až v tomto roce podnikli něco ke snížení
hlučnosti. Zeď je
nyní obložena sádrokartonem a odhlučněna keramickou
vlnou.
Máme novou
odhlučněnou zeď
a koberce. Katka, 10

Kdo činnost zajišťuje
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
Marie Voslářová
zástupce vedoucího
Milena Antušková
instruktor
Václava Antušková
Klub Fit
vedoucí
Nikola Tomčalová
zástupce vedoucího
Jiří Tomčala
revizor PS

Složení vedení PS
vedoucí PS
hospodář PS
pokladní PS
1. delegát PS – člen rady
krajské organizace
2. delegát PS – člen rady
krajské organizace

Martin Voráček

Nikola Tomčalová
Michal Menšík
Jiří Benc
Jiří Tomčala
Jiří Benc

Na přípravě a realizaci akcí se podíleli také další dobrovolníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: Aleš Barkman,
Aleš Havlíček, Marcela Havlíčková, Lenka Jeřábková,
Nikol Krčová, Klára Krutová, Eva Kučerová, Zdeněk Kůřil,
Michaela Kůřilová, Matyáš Kunštát, Štěpánka Kunštátová,
Jakub Los, Martin Strouhal, Dagmar Talagová,
Jindřich Vlček

Poděkování za podporu
v tisících
Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
nákup materiálně technického zabezpečení
údržba, opravy, vybavení kluboven
nájem a provozní náklady klubovny
Tusarova 15, Praha 7
vícedenní akce
zimní tábor
oblast č. 2 – projekt Nenuda
Magistrát hlavního města Prahy
nájem a provozní náklady a opravy klubovny
Kettnerova 2057, Praha 5
nájem a provozní náklady klubovny
Tusarova 15, Praha 7
nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7
akce ve volném čase
projekt Nenuda

6,8
16,2
15,2
8,9
6,2
40,0

10,0
45,0
13,0
50,0
10,0

Děkujeme panu Jiřímu Kosinovi za bezplatný hosting našich WWW stránek http://psomega.cz.

Propagace

Propagace naší činnosti probíhala jednak pasivní formou
(letáčky, WWW stránky), jednak formou aktivní (otevřené
akce).
Velké poděkování patří ZŠ Tusarova, která nám umožnila
vyvěsit ve svých prostorách upoutávky na otevřené akce
a tábory, na začátku školního roku plakátky informující
o oddílových schůzkách, a navíc uveřejnila odkaz na naše
WWW stránky na svých stránkách.
V úzké spolupráci se ZŠ Tusarova jsme také zorganizovali
některé otevřené akce (Odpoledne deskových her).
Velmi se nám osvědčila propagace pomocí WWW stránek – na těch najdou potřebné informace jak rodiče našich
členů, tak rodiče, kteří hledají pro své děti náplň volného
času. Velká část stránek je věnována přímo dětem, které
navštěvují naše oddíly a kluby. Díky častým aktualizacím
jsou stránky živé a stále atraktivní.
Pro lepší informovanost o naší pionýrské skupině jsme připravili drobné letáčky o velikosti navštívenek. Rozdáváme
je především těm dětem, které by mohly naše aktivity
oslovit. Pro propagaci otevřených výtvarných dílniček jsme
vytvořili sadu drobných letáčků – pozvánek k vyzkoušení
netradičních výtvarných aktivit.

Hospodaření
Rozvaha (bilance)
Aktiva
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pokladna
Účty v bankách
Pohledávky ze státního rozpočtu
Aktiva celkem
Pasiva
Vlastní jmění
Účet výsledku hospodaření
Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let
Dodavatelé
Jiné závazky
Pasiva celkem

Stav k poslednímu
dni účetního období
10,5
12,3
0,1
51,8
40,9
115,6
Stav k poslednímu
dni účetního období
55,7
24,3
27,4
1,5
6,7
115,6

Výkaz zisku a ztráty
hlavní činnost
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Jiné ostatní náklady
Náklady celkem

47,1
327,0
86,8
460,9

hlavní činnost
Tržby z prodeje služeb
Přijaté příspěvky (dary)
Přijaté členské příspěvky
Ostatní
Provozní dotace
Výnosy celkem

240,3
16,6
6,1
0,1
222,1
485,2

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

24,3
24,3

Pionýr, PS Omega, Tusarova 15, Praha 7
IČ: 66 00 11 02
www.psomega.cz

