Výroční zpráva 2009

Pionýrská skupina Omega

Poslání
Pionýrem je člověk, který podniká cesty do nových neprozkoumaných světů. Pionýrem je člověk, který se svou
vlastní aktivitou přičiňuje k tomu, aby se mu žilo na světě hezky. Také my chceme přispívat k tomu, aby se naši
členové dokázali postarat o svoji budoucnost. Občanské
sdružení dětí a mládeže – Pionýr vytváří podmínky pro to,
aby děti mohly samy spoluutvářet program činnosti a rozhodovat o něm.

Pravidelné aktivity
Pionýrská skupina Omega vytváří zázemí tří oddílů – Drak,
Klíč a Lišáci a dvou klubů – sportovního Fitu a klubu náctiletých Týn’s.

Oddíl Drak
Schůzky oddílu Drak probíhaly v roce 2009 již tradičně
každé úterý od 15 do 17 hodin v holešovické klubovně.
Program schůzek sestával zejména z deskových a společenských her, účastnilo se ho kolem deseti dětí.
Přibližně jednou měsíčně se vydal oddíl na větší akci – celodenní výlet, víkendovou výpravu nebo vícedenní akci
o velikonočních a podzimních prázdninách. Navštívili
jsme například Kutnou Horu a Jičín, dvakrát se vydali
na víkend lyžovat, a pokračovali ve společných akcích
s jinými pionýrskými skupinami: 68. PS Lvíčata z Prahy 8
a PS Spartakovci z Brna.

Oddíl Klíč
Úvodní slovo
Mám-li se ohlédnout za rokem 2009, napadají mě slova
jako běžný, obyčejný, ničím nevybočující… co to ale
vlastně znamená? Byl to rok plný práce pro děti, rok plný
zážitků a zábavy s dětmi i mladými lidmi. Naše skupina
kromě klasické oddílové činnosti pořádala řadu akcí pro
neorganizované děti a mládež, akce prázdninové, pobytové. Poslední dílky mozaiky se vždy seskládají až v samém
závěru roku, a když si na Vánočce promítáme, co jsme
za celý rok zažili, ozývá se: Jé, to jsi ty! … To byla skvělá
výprava. … Tu svíčku mám ještě doma!… Děti mají chuť
plánovat, co příště vyrobíme, kam pojedeme, co chceme
zažít. A to vůbec není málo. Ale to už můžete posoudit i vy
sami.

Oddíl si v letošním roce stanovil cíl vytvořit zvláštní nabídku pro děti ve věku 10 let. První krok k tomuto cíli směřoval zdánlivě opačným směrem. Od září mají možnost scházet se každou středu v klubovně v Tusarově ulici nejmladší
děti z 1. a 2. třídy odděleně od jejich starších kamarádů.
Díky tomu se podařilo nejen vytvořit prostor pro děti různých věkových kategorií, ale také zapojit pomocníky z řad
začínajících instruktorů. Činnost oddílu navíc obohacovaly
pravidelné otevřené aktivity zaměřené na různé jednoduché i složitější výtvarné techniky.
V klubovně se mi líbí, že tady můžeme hrát různé
deskové hry. Je tady super kolektiv a skvělí vedoucí.
Poznala jsem tu další lidi.
Jana, 13
Na schůzkách se mi líbí, když vyrábíme. Minule to byly
plovoucí svíčky. Baví mě, jak si tu hrajeme.
Petra, 7

Oddíl Lišáci
V oblasti Prahy 13 působí oddíl Lišáci. Každou středu
se děti ve věku 9–13 let věnují hraní deskových i jiných
her či výtvarným aktivitám. Neodmyslitelnou součástí činnosti jsou jednodenní i vícedenní výlety mimo Prahu.
Na Lišácích se mi líbí vše. Milí vedoucí, dobře zařízená
klubovna, pestrá škála her a hezké „ovzduší“ Honza, 13

Otevřené akce
Hřiště není/jako silnice
I letos proběhla otevřená dopravní soutěž pro děti nazvaná Hřiště není/jako silnice. Akce se konala již po deváté
a vedle táborů patří mezi veřejností k nejznámějším aktivitám naší PS. Na tradičním místě, hřišti Sedmikráska
v Holešovicích, ve středu 29. dubna soutěžilo 90 dětí
ve čtyřech věkových kategoriích. Letos akci bohužel poznamenala nepřízeň počasí, velké uznání proto patří všem
účastníkům, kteří soutěž dokončili i v dešti. Díky podpoře
Magistrátu hl. m. Prahy a výboru pro bezpečnost silničního
provozu BESIP si každý účastník odnesl drobnou odměnu,
ti nejlepší pak ceny hodnotnější.

Klub Fit
Klub Fit je místem, kam si přicházejí zasportovat i děti,
se kterými se zpravidla moc neznáme. Turnaj v sálovém
fotbalu přitáhl pozornost několika dalších – dnes už pravidelných návštěvníků. Vítanou pomocí se také stal další
z odrostlejších účastníků, který se neformálně
ujal role instruktora
klubu. Nyní se tedy
v klubu střídá skupinka
mladších dětí se staršími. Nezřídka si přitom
navzájem pomáhají udržovat pravidla hry v podobě rozhodčích.
Na sportovkách hrajeme florbal, vybiku, fotbal, občas
se konají i turnaje. A na jaře můžeme být i na hřišti!!!
Dost se nám se sestrou líbilo, když jsme jeli na posledním Fitu do aquaparku.
Lenka, 14

Kromě primárního cíle, tedy propagace bezpečného chování na silnicích, posloužila akce i k propagaci našich oddílů
a letního tábora.

Petanque pro volný čas
Akce na hřišti – pod širým nebem přilákají i náhodné
účastníky. Právě proto jsme se rozhodli pořádat cyklus několika turnajů v petanque na hřišti Sedmikráska v Jateční
ulici. Závěr školního roku a naopak první dny nového jsou
nejlepším časem k uspořádání takových akcí. Snad jen
nepřízeň počasí nám trochu jeden z červnových turnajů
překazila. I tak se těchto akcí zúčastnilo téměř pět desítek dětí.

Klub Týn’s
Čtvrtky jsou v klubovně v Tusarově ulici vyhrazeny klubu
Týn’s. V druhé polovině roku se starší návštěvníci klubu pokoušeli připravit cyklus schůzek zaměřených vždy
na konkrétní aktivity – turnaj ve stolním fotbálku, hru
Aktivity, Osadníky z Katanu, návštěvu aquaparku a další.
Na každý měsíc byly připravovány zvláštní pozvánky pro
další zájemce o činnost klubu.

Přijď si vyrobit…
Výtvarné schůzky mají cíl pravidelně oslovovat další zájemce o naši činnost. Jsou také nevídanou příležitostí vyzkoušet
si nějakou novou výtvarnou či technickou činnost. K oblíbeným aktivitám patřilo: dekorování ubrousky, výroba mýdel či

práce se samovrdnoucí hmotou, jsme prozkoumali také nové
techniky: plovoucí voskové svíčky, drátkované vánoční ozdoby i výrobky z kartonu.
Nemůžu říct, jaká výtvarná schůzka se mi líbila nejvíc.
Všechny výrobky se mi líbily a doma řekli, že jsou pěkné. Navíc je tu zábava.
Honza 10

Vánočka
Vánoční schůzka letos probíhala ve dvou dnech. Pojídání
vánoček však nebylo to jediné, co se na ní dalo zažít.
Fotografie z roku 2009 i z let minulých, a malé překvapení
na závěr. To vše získali ti, kdo přišli. Pro příští rok se těšíme ještě na větší účast než letos.

Výprava do města Carcassonne
Na dvě podzimní odpoledne (září, listopad) se škola
v Tusarově ulici proměnila v jedno velké hráčské doupě.
Zahrát a zasoutěžit si mohl přijít opravdu každý. V aule
školy získávali účastníci do startovního průkazu razítka
za kratší hry, ve třídách pak na ně čekaly ty delší, vyžadující trochu více soustředění. Akce je zajímavá také tím,
že se na jejím zajištění podílí velké množství dobrovolníků (letos jich bylo téměř čtyřicet), a to jak z řad našich
členů, tak i učitelů a starších dětí školy. Někdo připravuje
startovní průkazy, jiný má na starosti šatnu, každou hru je
také potřeba příchozím vysvětlit, a nakonec… na všechny
čeká zasloužená odměna.

Víkendové akce a tábory
Kamarádství, pomoc, spolupráce jsou hodnoty, které
si nejlépe uvědomí ten, kdo s námi stráví víkend, jarní, letní či jiný tábor. Právě proto nejrůznější pobytové
akce patří neodlučně k naší činnosti. Každý, kdo nějakou
takovou akci zažil, vrací se s objevením hodnoty přátelství. V roce 2009 jsme uspořádali 10 víkendových výprav
a 6 delších akcí v období prodloužených víkendů či prázdnin.
Všechny výpravy se mi moc líbí, a to nejen kvůli všem
těm lidičkám, ale i zábavnému, úžasnému programu:-)
Tábor byl super, hodně programu, který všecky bavil,
jen mě mrzí, že jsem odjížděla o celý týden zábavy
dřív.
Adéla, 12
Líbilo se mi, jak jsme byli na výpravě, na které jsme
šli plavat. A jak jsme dělali draky společnou prací, to
bylo ze všeho nejzábavnější. Ale přála bych si výpravu
s koňma.
Péťa, 13

Jarní tábor
Turnaj v sálovém fotbalu
Ačkoliv říjnový turnaj v sálovém fotbalu nepřilákal mnoho týmů, určitě splnil svůj cíl. Díky němu se v tělocvičně
začalo objevovat několik nových pravidelných návštěvníků
sportovního klubu Fit. Skupina dětí z další z blízkých škol
navíc projevila zájem i o další aktivity naší pionýrské skupiny.

Pravidelný posun jarních prázdnin v kalendáři způsobil,
že se tentokrát jarní prázdniny konaly až v březnu.
Abychom strávili jarní tábor na sněhu, nezbylo nám, než
vydat se do vyšších nadmořských výšek. Útočištěm se pro
nás stala horská chalupa Helena v Peci pod Sněžkou. Díky
ní jsme měli dost příležitostí k lyžování, zábavě na sněhu,
deskovým hrám v chalupě i k barvení hedvábí.

Velikonoční výprava

Prázdninová akce Utopie

Na Velikonoce se oddíly Drak a Lišáci vydaly společně
s kamarády z Brna do pionýrské základny v Neškaredicích
poblíž Kutné Hory. Kromě tradičních velikonočních zvyků
jako malování vajíček a pletení pomlázek (nejdelší měla
přes dva metry) jsme si prohlédli památky a podzemí
v Kutné Hoře, zaplavali si v bazénu a zahráli si spoustu
her motivovaných tajemnou zemí Melkhor. Akce proběhla
8. až 13. dubna, z naší PS se jí zúčastnilo 19 osob.

Letní tábor Holub
Putování za Holubem může pro zasvěcené znamenat jen
jediné – cestu napříč Afrikou. To, že se nám nakonec našeho Holuba podařilo najít, však nebylo vítězstvím. Museli
jsme jej přesvědčit, že má smysl vracet se do naší země,
kde je toho tolik k zažití.

O letních prázdninách se naši
starší členové a jejich kamarádi od 14 do 17 let mohli již
podruhé zúčastnit letní zážitkové akce. Tentokrát se konala ve dnech 2.–9. srpna 2009
pod názvem Utopie a byla
motivována vytvářením
ideálního státu.
Akce byla připravována v duchu zážitkové pedagogiky,
a o netradiční zážitky v nabitém programu rozhodně nouze
nebyla. Díky aktivitám si pak
účastníci měli možnost (individuálně či společně, formou
tzv. reflexí) uvědomit si, co si
ze zážitku mohou odnést do života.
Utopie si kladla za cíl ukázat, že není práva bez odpovědnosti, a podívat se blíže
na to, co ona odpovědnost
vlastně je. Všechny cíle
se zcela naplnit nepovedlo,
zejména díky velké vyspělosti
většiny účastníků; akce však
byla připravena natolik variabilně, že si z ní i tak každý
odnesl přesahy do běžného
života.
Podle reakcí účastníků
byla Utopie velmi úspěšná.
Objevily se i názory, že to
byla zatím nejlepší akce
o prázdninách vůbec. Bohužel i letos zůstala kapacita
nenaplněna – na tábořišti u Nečíně strávilo osm prázdninových dní pouze 10 účastníků z 15 plánovaných.

Podzimní prázdniny
v Moravském krasu

Letní tábor na H se letos jmenoval Holub, a to podle známého cestovatele Emila Holuba. Pátrali jsme
po jeho stopách, nacházeli místní civilizace na území
Afriky a dozvídali se více o Emilově expedici. Putování
bylo daleké a probíhalo jak po vodě, tak i po vyprahlých písčitých pouštích pod rozpáleným sluncem. Emila
jsme na konci svého pátrání objevili, ale protože
s domorodci pil jejich lektvar dlouhověkosti, ztratil
paměť. Připomenutím jeho rodné vlasti jsme mu ji
dopomohli znovu najít, přesto se rozhodl dožít své dny
v Africe…
Lála 16
Na táboře Holub jsme hráli dobré hry, například megačlověče. Domeček byl na koberci, hrálo se s megafigurkami, to jsme byli my. Házelo se kostkou a pak jsme
běhali a vyřazovali se plácnutím.
Marek 10
Líbilo se mi, jak jsme vyráběli trička voskovou batikou.
Michal 9
Na táboře Holub se mi líbilo hazardování.

Honza 10

Podzimní prázdniny se staly turistickou lahůdkou pro
všechny účastníky. Boskovický hrad, westernové městečko u Boskovic a jeskyně Moravského krasu – to všechno si
mohli vychutnat ti, kteří s námi na prázdniny vyrazili. Kdo
si ale libuje v technických věcech, určitě nepohrdl tradiční stavbou podzimních draků, kteří i přes malý vítr nakonec vzlétli nad krajinu.
Na podzimní výpravě v Boskovicích se mi líbilo,
protože tam byly krásné jeskyně, bazén a Macocha.
Anežka, 9

Podzimní prázdniny v Chaloupkách
Stejně jako velikonoční prázdniny, i na ty podzimní spojil
oddíl Drak síly s brněnským oddílem Poutníci. Chalupu
v Chaloupkách na Vysočině jsme mezi 28. říjnem a 1. listopadem 2009 zaplnili úplně celou; z naší PS se zúčastnilo
11 osob.
Společně jsme pomáhali Jamesu Bondovi proti nepřátelskému agentovi v sérii rozličných her, k jejichž vrcholům
bezesporu patřila honička s vysílačkami, objevení tajného
písma, několik nočních her či pouštění draků (ač nám letos
téměř nefoukalo). Není třeba dodávat, že nepřátelského
agenta se nám nakonec podařilo zajmout a jeho plány
na ovládnutí světa zhatit.

Na přípravě a realizaci akcí se podíleli také další dobrovolníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: Aleš Barkman,
Jan Brož, Marcela Havlíčková, Lenka Jeřábková,
Pravoslav Krabec, Lukáš Krč, Nikol Krčová, Eva Kučerová,
Zdeněk Kůřil, Michaela Kůřilová, Štěpánka Kunštátová,
Věra Lamačová, Jakub Los, Jan Los, Jan Pavel,
Adéla Pospíšilová, Irina Pronyshyn, Anna Prošková,
Dagmar Talagová, Veronika Vimmrová, Jindřich Vlček,
Ladislav Zettel, Daniel Zíka.
Mezi naše pomocníky také neodmyslitelně patří řada dětí
ze základní školy v Tusarově ulici.

Opravy v klubovnách
První pololetí roku 2009 proběhlo v klubovně v Tusarově
ulici ve znamení malování. V době letních prázdnin pak
byla rekonstrukce dokončena – všechny místnosti klubovny se mohou pochlubit novým nátěrem. V závěru roku
se ze získaných prostředků podařilo instalovat ohřívač
teplé vody. Nová je v klubovně také vestavěná skříň, která
bude sloužit k uskladnění drobného materiálu ve vstupní
chodbě.

Členská základna
PS Omega registrovala k 31. 12. 2009 celkem 48 členů.
do 9 let
11
10–12
6
13–15
11
16–18
7
19–26
6
27 a více
7

Zázemí

Poděkování dárcům

Kdo činnost zajišťuje
Složení rady PS k 31. 12. 2009
Oddíl Drak
vedoucí
zástupce vedoucího
Oddíl Klíč, Klub Týn’s
vedoucí
zástupce vedoucího
Oddíl Lišáci
vedoucí
zástupce vedoucího
zástupce vedoucího
Klub Fit
vedoucí
zástupce vedoucího

Jan Papež
Jiří Benc
Jiří Tomčala
Nikola Tomčalová
Marie Voslářová
Milena Antušková
Václava Antušková
Nikola Tomčalová
Jiří Tomčala

Revizor PS

Martin Voráček

Složení vedení PS
vedoucí PS
hospodář PS
pokladní PS
delegát PS - člen rady krajské
organizace

Nikola Tomčalová
Michal Menšík
Jiří Benc
Jiří Tomčala

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
nákup materiálně technického zabezpečení
údržba, opravy, vybavení kluboven
nájem a provozní náklady klubovny
Tusarova 15, Praha 7
nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7
vícedenní akce
zimní tábor
oblast č. 2 - projekt Nenuda
oblast č. 2 – projekt Opendrek
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

v tis. Kč
90,8
6,1
13,9
24,6
9,5
9,6
5,7
20,0
1,4
145,0
15,0
40,0
15,0
45,0
30,0

Poděkování sponzorům
Děkujeme panu Jiřímu Kosinovi za bezplatný hosting našich www stránek http://psomega.cz.

Hospodaření
Rozvaha (bilance)
Aktiva
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Pokladna
Účty v bankách
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
58
8
5
90
161
Stav k poslednímu
dni účetního období
55
-7
77
16
20
161

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

80
12
408
10
510

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

249
15
7
232
503

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

-7
-7

Propagace
Rok 2009 pro nás znamenal proměnu našich tiskovin – letáků a pozvánek na akce. Získaly nový vzhled, do kterého
je začleněn i nový znak Pionýra. Nebyl to ale náš jediný
propagační krok. Připravili jsme tři CD-ROM s fotografiemi
pro účastníky našich akcí. Nepostradatelným pomocníkem
propagace stále zůstávají naše internetové stránky. Jejich
prostřednictvím můžete sami získat ty nejaktuálnější informace na www.psomega.cz.

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

