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Pionýrská skupina Omega 



Úvodní slovo

V roce 2008 se naše rodina rozrostla o jednoho člena, a tak 
jsem občas sledovala život naší pionýrské skupiny trochu 
z povzdálí. Uvědomila jsem si, že se nám za ta léta působ-
nosti podařilo vybudovat stabilní skupinu, která má své mís-
to v místní komuni-
tě. Aktivity, které 
pořádáme, se staly 
přirozenou součástí 
života dětí – ať už 
nás navštěvují pra-
videlně, nebo jen 
příležitostně. Ve 
druhé polovině roku 
se začala v klubu 
Týn’s pravidelně 
scházet skupina 
mladých lidí. Přivedla je potřeba setkávat se, sdílet společ-
ně zážitky. Jezdí s námi na víkendové akce, pomáhají s re-
alizací aktivit určených neorganizovaným dětem, s vervou 
se pustili do práce při opravách klubovny. V duchu tajně 
doufám, že zůstanou naší skupině věrni a že se někdy v bu-
doucnu budou schopni o její chod sami postarat. Existence 
skupiny je totiž zcela závislá na práci dobrovolníků. Chtěla 

bych všem, kteří se v roce 2008 věnovali svůj volný čas práci 
s dětmi a pro děti, poděkovat. Nika

Pravidelné aktivity

Pionýrská skupina Omega vytváří podmínky pro činnosti tří 
oddílů (Drak, Klíč a Lišáci) a dvou klubů – sportovního Fitu 
a klubu náctiletých – Týn’s.

  Jezdíme na výlety a hrajeme tam hry. Baví nás to. Jsou 
tu skvělí vedoucí Nika a Jiří  Honza, 10

Oddíl Drak

Oddíl Drak se v roce 2008 scházel každé úterý. V holešovic-
ké klubovně by náhodný návštěvník mohl zastihnout kolem 
dvanácti dětí z první až třetí třídy, které se věnovaly různým 
společenským a deskovým hrám. Kromě schůzek uspořá-
dal oddíl téměř každý měsíc větší akci – ať již to byl výlet 

(do aquaparku, Koněpruských jeskyní, Solvayových lomů, 
atd.) nebo celovíkendová výprava mimo Prahu. A podzimní 

prázdniny jsme strávili spolu s kamarády z Brna na Vysočině. 
Nezapomněli jsme ani na odrostlé členy oddílu – ti se měli 

možnost scházet v úterý večer. Během roku pro ně bylo při-
praveno několik větších akcí: noční přechod Prahy, zážitková 

akce Biohazard o letních prázdninách a cimrmanovské pod-
zimní prázdniny.

Oddíl Klíč

Oddíl se pravidelně scházel ve středu v klubovně v Tusarově 
ulici. Navštěvovaly jej společně nejmladší děti i ty, které 
chodí na druhý stupeň základní školy. Starším dětem jsme 
v průběhu roku nabídli možnost potkávat se na čtvrtečních 
schůzkách v našem klubu Týn’s.

  Na schůzkách se můžou hrát stolní hry, vyrábí se různé 
věci, hrají vymyšlené a srandovní hry s Jiřím. Jiří je náš 
skvělý vedoucí. Jezdí se také na víkendovky, ale já jsem 
na žádné nikdy nebyl. Moc bych ale chtěl na nějakou 
jet.  Honza, 10

Oddíl Lišáci

Oddíl Lišáci se už sedmým rokem schází každou středu od 16 
do 18 hodin v klubovně v Kettnerově 2057. Letos se schůzek 
účastnilo vždy přibližně 8 dětí ve věku 7–13 let a na progra-
mu byly kromě tradičních deskových i jiných her především 
nejrůznější výtvarné činnosti – vyzkoušeli jsme si výrobu mý-
del, ubrouskovou techniku a další. Mimo to pokračují úpravy 
klubovny – zahájili jsme rekonstrukci WC.

Klub Týn’s

Klubu je vyhrazena klubovna 
v Tusarově ulici každý čtvrtek. 

Tou dobou se ve druhé polovině 
roku scházela skupina mládežní-
ků rozšířená o nové kamarády – 
studenty nedalekého gymnázia. 
Ačkoliv jejich příchod byl v po-

čátku trochu nesmělý, do konce 
roku se z řady z nich stali naši 
velcí příznivci. Někteří z nich 
nám dokonce pomáhali při opra-

vách a úpravách v klubovně.



Klub Fit

Zasportovat do Fitu si může přijít opravdu každý – pro mno-
hé návštěvníky je místem prvního pravidelnějšího kontaktu 
s činností naší PS. V pondělí v podvečer (ve dnech školního 

vyučování) se v tělocvičně ZŠ Tusarova schází pestrá škála 
návštěvníků: od dětí mladšího školního věku až po téměř 
dospělé. Každá skupina má vyměřen svůj herní čas. Když 
je venku pěkné počasí, využíváme ke hrám i přilehlé školní 
hřiště, které právě prošlo rekonstrukcí.

Otevřené akce

Hřiště není/jako silnice

Letošní již 8. ročník akce pro veřejnost Hřiště není/jako sil-
nice proběhl v úterý 6. května tradičně na hřišti Sedmikráska 
v Holešovicích. Přes devadesát dětí si v průběhu odpoledne 
navléklo kartonová autíčka a na síti silnic a křižovatek, v něž 
se hřiště na chvíli proměnilo, řešilo kvízové otázky. Každý 
účastník si odnesl drobnou cenu, ti nejlepší pak z velkého 
vyhodnocení ve středu odměny větší. Rodiče zase získali 
informace o činnosti našich oddílů a připravovaném táboře 
o letních prázdninách. 

Přijď si vyrobit…

Výtvarné odpoledne v klubovně Tusarova vždy přiláká o něco 
víc dětí než jen obvyklá oddílová schůzka. V roce 2008 jsme 
příležitost vyrobit si zajímavý dárek nabídli pětkrát. Děti 
měly možnost sezná-

mit se s technikou 
drátkování, dekoro-
vali jsme porceláno-

vý hrnek, skleněné 
kořenky, krabičku 
ubrouskovou tech-
nikou. Před Vánoci 
byla připravena 

výroba gelových 
svíček.

Odpoledne deskových her

Výprava do města Carcassonne je naší tradiční propagač-
ní akcí během školního roku. Je určená převážně pro děti 
mladšího školního věku, ty starší nám obvykle pomáhají při 

realizaci s vysvětlováním pravidel a nakonec si i ony rády 
zasoutěží. V tomto roce proběhlo Odpoledne ve spolupráci 
se základní školou Tusarova celkem třikrát. Náš původní zá-
měr oslovit některé firmy ke spolupráci při akci se nepodaři-
lo naplnit. Našli jsme ale způsob, jak odměnit nejúspěšnější 
návštěvníky akce.

Turnaj v sálovém fotbalu

Prosincového turnaje v sálovém fotbalu se zúčastnily nako-
nec jen čtyři týmy, přesto akce přinesla oživení do činnosti 
klubu Fit. Role rozhodčích se ujali nejstarší návštěvníci klu-
bu. Po dvouhodinovém sportovním klání byli známi vítězové 
a za týden si mohli přijít do Fitu vyzvednout zaslouženou 
odměnu.

Vánočka

Vánoční schůzka se tentokrát konala v trochu premiérovém 

duchu. Kromě tradičního pojídání vánočky a popíjení čaje 
jsme měli možnost prohlédnout si zajímavé fotografie z naší 
činnosti během celého roku. Díky zapůjčenému diaprojekto-
ru si mohl každý aspoň na chvilku připomenout, co v právě 
končícím roce spolu se svými kamarády prožil.



Víkendové akce a tábory

Pořádání víkendových výprav je nepostradatelnou součástí 
oddílové činnosti. Někdy vyráží do přírody každý oddíl sám, 
jindy se domluvíme a putujeme za dobrodružstvím a zážitky 
společně. V roce 2008 jsme uspořádali 5 jednodenních výle-
tů, 10 víkendových výprav a 7 delších akcí v období prodlou-
žených víkendů či prázdnin. 

  Na výpravě do Telče se mi líbilo, jak jsme byli na hradě 
Roštejn, kde jsou strašidla. A dobří byli také draví ptáci.
 Anežka, 8

  V Jičíně se mi líbilo – hlavně ohňostroj a kruhy v tělo-
cvičně. Program festivalu byl na téma čert. Byla tam 
sranda.  Ondra, 11

Jarní tábor

Jarní prázdniny jsou každoročně příležitostí k tomu, jak 
strávit týden na horách. My jsme se již podruhé ubytovali 
ve středisku Mladé Buky. Týdenní pobyt se sněhem, výtvar-
nými aktivitami, společenskými a deskovými hrami, sporto-
váním v tělocvičně, výlety a bazénem si mohlo užít 17 dětí 
a mládežníků. Škoda jen, že v druhé polovině týdne začalo 
sněhu valem ubývat, a tak bylo blízké lyžařské středisko 
nuceno omezovat svůj provoz.

Velikonoce

Skautské středisko v Přelouči nám poskytlo útočiště pro le-

tošní velikonoční prázdniny. Zde se odehrál vědecký kongres 
Ovo-gallus. Kromě recesistické „kongresové“ náplně jsme 

navštívili Pardubice (vyhlídkovou věž, zámek s muzeem 
a bazén), a samozřejmě pletli pomlázky a malovali kraslice. 

Akce proběhla 19. až 24. března, zúčastnilo se jí 15 osob.

  Tato výprava byla velkonoční a jmenovala se OVO-GALUS. 

Celá výprava byla o tom, že jsme se dohadovali, jestli 
byla na světě dřív slepice nebo vejce. Slepice vyhrála. 
Také jsme si udělali den v noci. Moc se mi tato výprava 
líbila.  Adélka, 12

Setkání pražských oddílů

Tato netradiční víkendovka se koná jednou za dva roky 

a je pro nás příležitostí potkat se s ostatními pražskými 
skupinami a oddíly. 
Letos se konala v du-
chu oslav Zlatého 
kokosu (v lemuřím 

stylu). Kromě toho, 
že se nám podařilo 
osvobodit ze zakletí, 

jsme si zasoutěžili 
a zažili spoustu leg-
race.

Letní tábor

Původně si expedice Hora 2008 kladla za cíl prozkoumat po-
divné úkazy objevující se mezi jihočeskými obcemi Zvotoky 
a Strašice. Poté, co průzkumný geologický tým narazil na go-

emagnetickou anomálii a paleografové rozluštili prastaré 

dokumenty získané od Strážce, vrhli se technici na stavbu 

Brány. 44 členů expedice se pak mohlo vydávat poznávat 
nové civilizace – jejich zvyklosti, náboženství, kulturu. 

  Na táboře se mi moc líbilo, hlavně jak jsme procházeli 
bránou, která svítila. Nejlepší ale byla hra s oranžovými 
koulemi. Anežka, 8

Mezinárodní výměna

Členové expedice Hora 2008 požádali o pomoc své zahranič-
ní kolegy, a tak nás v druhé polovině tábora navštívili naši 
kamarádi z anglické organizace Woodcraftfolk ze Sheffieldu. 
Po skončení tábora se ubytovali v rodinách svých českých 
kamarádů. Společně jsme se pak vydali na toulky Prahou, 
turistický výšlap do Drábských světniček, objevovali tajem-
ství kutnohorských stříbrných dolů.

Biohazard

Posledních devět dní letních prázdnin byla pro 14 až 18leté 
účastníky na tábořišti v Pasece u Uničova připravena zá-
žitková akce Biohazard. Umožnila jim lépe poznat sebe 
i ostatní – uvědomit si, že každý člověk má své silné stránky, 
že spolupracující lidé dokážou více a že názorové rozdíly 
je nutné překonat 
diskuzí a dohodou. 
Kromě toho byli 
účastníci směrováni 
ke kritickému myš-
lení – zejména když 

se ukázalo, že i zdán-
livě ušlechtilé jed-
nání může být moti-
vováno zcela jinými, 
postranními úmysly. 

Skupinka různorodých 
lidí, která na akci přijela, odjížděla jako dobře stmelený 
kolektiv, schopný efektivní spolupráce.

  Na konci prázdnin jsme se zúčastnily akce Biohazard. 
Tam probíhaly různé zajímavé aktivity. Jako například 
demonstrace, kde překvapení obyvatelé obce Paseky 
ochotně poslouchali důvěryhodné informace o tom, 
jak zabili Karla. Také textovka s blouděním v kata-

kombách, nebo výšlap na hrad Sovinec či Hrbatou 
Babici. Nejnáročnější byl noční pochod s kárkou, neboli 
cesta k laboratoři. Slaňování ve tři v noci, průchod 
korytem potoka. Ale všichni jsme ve zdraví přežili. 

 Věrka a Verča, 14



Podzimní prázdniny

I v tomto roce pokračoval oddíl Drak ve své tradici společ-
ných akcí s jinými pionýrskými skupinami. Tentokrát to byl 
oddíl Poutníci z brněnské skupiny Spartakovci a podzimní 

prázdniny. Strávili jsme je na Vysočině, ve vesničce Vlkanov. 
Zde se 14 účastníků z naší PS připojilo k dalším 20 lidem 
z Brna. Program byl připraven zvlášť pro menší děti a zvlášť 
pro -náctileté. Nesl se ve znamení pohádek – pro ty menší to 
byl Dlouhý, Široký a Bystrozraký, starší si užili cimrmanov-
skou recesi podle Dlouhého, Širokého a Krátkozrakého.

Oddíly Klíč a Lišáci strávily podzimní prázdniny společně 
v překrásném prostředí Českého ráje. Hrad Valečov, Malá 

a Velká Skála, zámek v Mnichově Hradišti to jsou jen střípky 
toho, co jsme mohli zažít. Mnoho zajímavých příležitostí 

nepřekazil ani déšť, který nás druhou polovinu prázdnin 
provázel.

Opravy v klubovnách

Klubovna v Tusarově ulici prošla od září velkou rekonstrukcí. 
Vlastníci domu rozhodli o odstranění vlhké omítky a jejím 
nahrazení omítkou sanační. Jednu klubovou místnost jsme 
tak nemohli několik podzimních měsíců používat. V závěru 
roku se pak podařilo začít podnikat kroky k jejímu zpro-
voznění. Připravili jsme také významnou renovaci úložných 
prostor klubovny. Nové řešení přinese zvětšení úložných 
možností, zpřehlednění, pohodlnější manipulaci s materiá-
lem. Prostředí klubovny tak bude díky opravám zase o kus 
příjemnější.

Oddíl Lišáci vstupoval do tohoto roku s obavami o svou 
klubovnu. Došlo ke změně vlastníka objektu, v němž se klu-
bovna nachází, a nebylo jisté, zda se nám podaří dohodnout 

se na podmínkách jejího provozu. Nakonec vše dobře do-
padlo a koncem roku jsme mohli uvolnit prostředky na re-
konstrukci toalety.

Členská základna

PS Omega registrovala k 31. 12. 2008 celkem 53 členů. 

do 9 let 14

10–12 9

13–15 11

16–18 6

19–26 7

27 a více 6

Počet členů skupiny se opět mírně snížil, našich akti-
vit – a nejen jednodenních, ale i pobytových akcí se však 
pravidelně účastní i děti neregistrované. Na víkendové vý-
pravy s námi v roce 2008 vyjelo 50 dětí (do 15 let), na tábo-
ry pak navíc dalších 30.

Kdo činnost zajišťuje

Oddíl Drak

vedoucí Jan Papež

zástupce vedoucího Jiří Benc

Oddíl Klíč, klub Týn’s

vedoucí Jiří Tomčala

zástupce vedoucího Nikola Tomčalová

Oddíl Lišáci

vedoucí Milena Antušková 

zástupce vedoucího Marie Voslářová

zástupce vedoucího Václava Antušková

Klub Fit

vedoucí Nikola Tomčalová

zástupce vedoucího Jiří Tomčala

Vedení PS

vedoucí PS Nikola Tomčalová

hospodář PS Michal Menšík

pokladní PS Jiří Benc

1. delegát PS - člen rady 

krajské organizace

Jiří Tomčala

2. delegát PS - člen rady 

krajské organizace

Jiří Benc

Revizor PS Martin Voráček



Na přípravě a realizaci akcí se podíleli také další dobro-
volníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: Aleš Barkman, 
Marcela Havlíčková, Lenka Jeřábková, Lukáš Krč, 
Nikol Krčová, Eva Kučerová, Zdeněk Kůřil, Michaela Kůřilová, 
Štěpánka Kunštátová, Jakub Los, Dagmar Talagová, 
Miroslav Tomek, Jindřich Vlček, Jan Los, Jan Pavel, 
Jan Misák, Pravoslav Krabec.

Poděkování za podporu

v tis. Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 106,0

nákup materiálně technického zabezpečení 5,7

údržba, opravy, vybavení kluboven 13,8

nájem a provozní náklady klubovny Praha 7 34,5

vícedenní akce 6,2

zimní tábor 8,2

zahraničí 18,0

oblast č. 2 - projekt Nenuda 17,0

oblast č. 2 - projekt Bowling pro volý čas 2,6

Magistrát hlavního města Prahy 146,0

nájem, provozní náklady a opravy 
klubovny Praha 5

15,0

nájem a provozní náklady klubovny Praha 7 45,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7 16,0

akce ve volném čase 55,0

projekt Nenuda 15,0

Hospodaření

Rozvaha (bilance)

Aktiva
Stav k poslednímu 

dni účetního období

Poskytnuté provozní zálohy 32

Ostatní pohledávky 14

Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se státním rozpočtem

2

Pokladna 4

Účty v bankách 96

Aktiva celkem 148

Pasiva
Stav k poslednímu 

dni účetního období

Vlastní jmění 55

Účet výsledku hospodaření 26

Nerozdělený zisk minulých let 52

Jiné závazky 15

Pasiva celkem 148

Výkaz zisku a ztráty

hlavní činnost

Spotřeba materiálu 85

Spotřeba energie 25

Ostatní služby 426

Jiné ostatní náklady 1

Náklady celkem 537

hlavní činnost

Tržby z prodeje služeb 284

Přijaté příspěvky (dary) 21

Přijaté členské příspěvky 6

Provozní dotace 252

Výnosy celkem 563

Výsledek hospodaření před zdaněním 26

Výsledek hospodaření po zdanění 26

Propagace

Mezi osvědčené nástroje propagace již tradičně patří in-
ternetové stránky skupiny, které jsme v závěru roku dopl-
nili o nový znak Pionýra. Díky panu Jiřímu Kosinovi může-
me využívat hosting našich www stránek bezplatně. Vydali 
jsme také nový leták, který představuje činnost jednot-
livých oddílů a klubů. Samostatné pozvánky připomínaly 
dětem nejrůznější pravidelné i otevřené akce – Odpoledne 
deskových her, Přijď si vyrobit, Turnaj ve fotbálku apod. 
Věříme, že nejlepší propagací je naše činnost. Budeme 
tedy rádi, když se na nás přijdete podívat, nebo si alespoň 
prohlédnete fotografie z našich akcí na www.psomega.cz



Pionýr, PS Omega, Tusarova 15, Praha 7

IČ: 66 00 11 02
www.psomega.cz


