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Pionýrská skupina Omega 



V roce 2010 sdružení Pionýr oslavilo 20 let obnovené exis-
tence. Naše pionýrská skupina je o něco mladší, vznikla 
v roce 1996. Přesto mohu říct, že oddíly Omegy prošlo již 
několik generací dětí. Protože žiji v Holešovicích, stává 

se mi, že na ulici zahlédnu 
„naše děti“ – dnes již dospělé 
mladé lidi. Téměř pokaždé se 
mi vtírá na mysl stejná otázka: 
Zanechali jsme v jejich živo-
tech nějakou stopu? 
Čas od času se zavalena granty, 
projekty, jejich vyúčtováním 
a další administrativou potře-
buji ujistit, že naše činnost má 
nějaký smysl. Listuji fotoalby – 
těmi staršími i těmi současný-

mi – a vidím na nich spokojené děti. Nořím se tedy opět 
do hory papírů, abych ji co nejrychleji zdolala a mohla se 
věnovat přímé práci s dětmi. 
Nesmírně si vážím všech, kteří mají chuť věnovat svůj 
čas a energii práci s dětmi. Bez nich by tady naše skupina 
nebyla a mě by nezbylo nic než staré vzpomínky a spousta 
volného času… Nika Tomčalová

Poslání

Volný čas mají děti, když zrovna neplní školní povinnosti. 
Jen zdánlivě se ale v této době neučí. Každý den přináší 
nesčetně příležitostí, ve kterých musí prokázat své znalos-
ti, dovednosti i postoje. Během naší činnosti se snažíme 
připravovat je na tyto situace tak, aby je zvládaly co nej-
lépe.  Chceme každému dítěti přinášet příležitosti k tomu, 
aby se z něj mohla stát zralá osobnost, která bude schop-

na žít v souladu se společností a přírodou.



Pravidelné aktivity

Pionýrská skupina Omega vytváří zázemí tří oddílů – Drak, 
Klíč a Lišáci a dvou klubů – sportovního Fitu a klubu nácti-
letých Týn’s.

Oddíl Drak

Oddíl Drak se v roce 2010 scházel v holešovické klubovně 
každé úterý. Během roku došlo k částečné obměně a omla-
zení návštěvníků schůzek. Pestrý program zahrnující kvízy, 
tvořivé aktivity a společenské a deskové hry přilákal kolem 
šesti dětí z prvního stupně ZŠ. Oddíl téměř každý měsíc 
pořádal i větší akci. Naši členové si tak mohli zalyžovat 

v Krkonoších, podívat se do kladenského dolu Mayrau, 
jílovských zlatých štol nebo na tradiční festival Jičín – 
město pohádky. O velikonočních prázdninách nás postrašili 
duchové za soutěsky Peklo u České Lípy a na podzim jsme 
strávili pět dní v historickém městě Polná, kde jsme kromě 
výroby draků nalezli i ztraceného indiána Tři šípy.

  Na schůzkách hrajeme různé hry. Moje nejoblíbenější 
hra je Blafuj. (Kuba, 7)

Oddíl Klíč

Oddíl Klíč navázal v činnosti na model, který se loni osvěd-

čil – oddělené schůzky pro nejmladší děti (1. a 2. třída) 
a pro jejich starší kamarády (3. až 5. třída). Obě skupinky 
se scházely ve středu, mladší od 15:30 do 17:00, starší 

od 16:00 do 18:00. U nejmladších jsme se zaměřili přede-
vším na rozvoj sociálních kompetencí.

Oddíl Lišáci

Oddíl Lišáci působí na Praze 13 už přibližně 8 let. Kromě 
tradičních středečních schůzek v klubovně vyráží pravi-

delně také na víkendové akce do různých koutů České re-
publiky – letos to byl například Jablonec nad Nisou, Jičín, 
Roudnice a další místa. Zajímavostí oddílu je různorodé 
věkové složení – scházejí se a spolupracují zde menší děti 
i náctiletí.



Klub Fit

Sportovní klub Fit se scházel každé pondělí ve dnech škol-
ního vyučování od 17:30 do 19:30 v tělocvičně ZŠ Tusarova. 
Je nejen místem, kam si chodí děti a mladí lidé zasporto-

vat, ale mnohdy také místem, kde se návštěvníci poprvé 
setkávají s naší činností. Patří tak k pilířům naší práce 
s neorganizovanou mládeží.

Klub Týn’s

Klub Týn’s se příležitostně scházel v klubovně Tusarova 15, 
a to ve čtvrtek od od 17:30 do 19:30. Klubová činnost se 
v roce 2010 opět trochu proměnila. Po třech letech čin-
nosti klubu se do věkové kategorie návštěvníků přesunul 
významný okruh mladších dětí. Od září proto klub začal 
systematicky s obnovou charakteru činnosti a s nabídkou 
pro nové návštěvníky.

Víkendové akce a tábory

5 jednodenních výletů, 6 akcí delších než 4 dny, 9 dalších 
víkendových akcí.

  Předvánoční výprava: Byla super tahle výprava. Šli 
jsme na Petřín, cesta byla úmorná a studená, ale 
zvládli jsme. Jinak jsme si vařili moc dobré jídlo 

a hráli pěkné hry. (Aduška, 13) 



Jarní tábor

Březnové jarní prázdniny strávilo 18 účastníků 
v Krkonoších, na Husově boudě v Peci pod Sněžkou. 
Lyžování doplňovaly deskové a společenské hry, výtvarné 

aktivity. Krásné horské prostředí jsme si užili všemi smysly, 
jejichž podrobné zkoumání nás celým pobytem provázelo. 
I když jsme na závěr nedokázali říct, který ze smyslů je 
vlastně nejdůležitější, prázdniny jsme si opravdu „vychut-
nali“. Téměř polovina dětí patřila mezi neorganizované.

Velikonoční výprava

O velikonočních prázdninách nám poskytl útočiště DDM 
v České Lípě. Dobré počasí nám umožnilo vydat se na ně-
kolik výletů po okolí. Nečekané zjevení se tajemné knihy 
a duchovská tématika nás zpočátku mírně vystrašily, ale 
jakmile jsme zjistili, že máme příležitost objevit poklad, 
nic už nás nezastavilo. Kromě zábavné noční prohlídky 
místního hradu došlo i na tradiční velikonoční program – 
pletení pomlázek a zdobení kraslic.

  Hledali jsme poklad v hradu u bílé paní a já se vůbec 
nebál. (Míša, 7 let)

Letní tábor Tajuplný ostrov

Letní tábor byl letos motivován knihami Jula Verna. 
Po ztroskotání se 20 dětských účastníků nejprve sna-
žilo přežít, aby se poté rozhodli ostrov zkolonizovat. 
Pojmenovali jej Vosí ostrov, vyrobili si kolonistická trička, 
věnovali se zemědělství, keramice, těžbě nerostného bo-
hatství a mnohému dalšímu. Nezalekli se pirátů a objevení 
kapitána Nema s jeho zlatou ponorkou Nautilus byl pro 
všechny silný zážitek.

  Tábor se mi líbil. Zaútočili na nás vojáci. Odletěli jsme 
v balónu, po dlouhých útrapách jsme dorazili na ost-
rov. Pojmenovali jsme ho Vosí ostrov. (Petr, 12 let)



Letní tábor Hérakles

Jako téměř každý rok i letos jsme zavítali na nové tábořiš-
tě. Tentokrát jsme se vypravili na jižní Moravu, do Skryjí 
u Tišnova. A cestovali jsme nejen v prostoru, ale i čase, 

táborová hra nás totiž zavedla do archaického období sta-

rověkého Řecka. Téměř 30 dětí a 15 vedoucích a instrukto-
rů pomáhali Héraklovi splnit náročné úkoly, které si na něj 
s železnou pravidelností chystal zbabělý král Eurystheus. 
Hérakles s naší pomocí předvedl tak úžasné výkony, že jej 
vzala na milost samotná Héra, a na Olympu tak zavládl 
klid a mír (alespoň prozatím).

  Na táboře Hérakles jsme měli 10 úkolů. Moc se mi 
to líbilo, bavily mě olympijské hry, ženy muži volové 
a ovocné knedlíky. (Anežka, 10) 

  Tábor byl supr, jen mi bylo velice líto, že jsem muse-
la odjet dříve. Hry ze starověkého Řecka byly bezva.
 (Aduška, 13) 

Podzimní prázdniny v okolí Děčína

Podzimní prázdniny jsme letos strávili v Boleticích nad 
Labem. Útulný dům dětí a mládeže byl příjemným vý-
chodiskem pro řadu výletů – ať již na blízké rozhledny, 
do Děčína se spoustou zajímavostí (zámek, ZOO, aqua-
park) či do kouzelného skalního města – Tiských stěn. Asi 
nebude překvapením, že jsme nezapomněli ani na tradiční 
výrobu draků a jejich pouštění (i když jsme si vybrali té-
měř jediný den bez větru). Toto všechno zažilo 20 dětí 
a mládežníků, převážně nečlenů.

  Na podzimní výpravě se mi moc líbilo, dělali jsme dra-

ky a byly jsme v ZOO, na rozhledně. (Anežka, 10)

Podzimní prázdniny v Polné

Indiánské podzimní prázdniny přilákaly do městečka Polná 
15 účastníků. Tradiční výrobu draků letos ozvláštnily ohý-
bané bambusové tyčky, a tak jsme vyrobili i složitější dra-



ky neobvyklých tvarů. Cílem výpravy bylo nalezení indiána 
Tři šípy, který se ve městě ztratil. Pro jeho záchranu jsme 
skolili bizona, zkoumali tajemné kůstky od šamana a po-
stavili totem našeho kmene na náměstí.

  Na podzimkách se mi líbilo, že jsme tam dostali svá 
jména. (Michal, 10)

Projekt Nenuda

V oblasti personálního rozvoje nám projekt umožnil za-
pojit do přípravy a realizace akcí některé mladé spolu-
pracovníky – organizátory. Slibujeme si od toho vytváření 
příležitostí k jejich začlenění do pravidelné dobrovolné 
činnosti a k dotváření podmínek pro jejich seberealizaci.

Přijď si vyrobit…

Cyklus výtvarných schůzek Přijď si vyrobit… patří mezi 
nejoblíbenější části projektu. Oslovuje převážně děti 
mladšího školního věku. V roce 2010 se výtvarná schůzka 
konala celkem 8x, do klubovny v Tusarově ulici přichází 
obvykle 20–25 dětí. Pro pravidelné návštěvníky středečních 
schůzek je tato akce příležitostí jak oslovit své spolužáky 
a pozvat je na zajímavou akci. A co mohly letos děti vyrá-
bět? Stavbičku z dřívek, relaxační míček, jarní květináč, 
malovat na porcelán, mýdlo, mozaiku, zimní lucernu, vá-
noční svíčku. 

Turnaj v sálovém fotbalu

Tento březnový turnaj si kladl za cíl oživit činnost klubu 
Fit a to se mu opravdu povedlo. Do soutěže se sice při-
hlásily pouze 4 týmy, nicméně většina soutěžících se stala 
pravidelnými návštěvníky sportovního klubu.

Hřiště není/jako silnice

Dopravně výchovná hra Hřiště není/jako silnice se ko-
nala v obvyklém dubnovém termínu (21. 4.). Na hřiště 
Sedmikráska si přišlo prověřit své znalosti cca 90 dětí. Ty 

se na chvíli proměnily v autíčka a vyrazily na trať. Na šesti 
stanovištích na „autíčka“ čekaly zábavné kvízy s tema-
tikou bezpečnosti silničního provozu. S organizací nám 

opět pomohly starší děti z blízké školy Tusarova. Odměny 
do soutěže tentokrát věnoval nejen MHMP, ale také Besip.

  Vyplňovala jsem vyplňovačky a dostala jsem autíčko. 
A dělala jsem akce a dostala jsem cenu. (Helenka, 9)

Turnaj ve stolním tenise

Novinkou letošního roku byl turnaj ve stolním tenise. 
Zatímco v květnu (17. 5.) přišli hráči turnaj víceméně 
pouze otestovat, klání na počátku října (4. 10.) se setkalo 
s velkým ohlasem. Stalo se dobrým odrazovým můstkem 
pro zahájení poprázdninové činnosti klubu Fit.



Petanque pro volný čas

Tato aktivita je jednou z nejlépe vnímaných akcí pro ve-
řejnost. Ukazuje se jako zajímavá příležitost pro navázání 
prvních kontaktů, proto ji také zařazujeme na několik 

po sobě jdoucích střed na konci školního roku a následně 
na první zářijové týdny (26. 5., 23. 6., 8. 9.). Na hřišti 
Sedmikráska se sešlo na 50 zájemců o tuto tradiční fran-
couzskou hru. 

Výprava do města Carcassonne

Odpoledne deskových her patří k tradičním akcím pořá-
daným ve spolupráci se ZŠ Tusarova. Díky ní se nám daří 
budovat povědomí o činnosti skupiny mezi dětmi školy 
i jejich rodiči. Přijít zasoutěžit si mohli opravdu všichni, 
a to hned třikrát: 24. března, 15. září a 8. prosince.

Zázemí

Opravy v klubovnách

Klubovna v Praze 7 slouží jako zázemí pro činnost oddí-
lů Drak, Klíč, schází se zde také klub pro mládež Týn’s. 
Mimo to je klubovna využívána pro uskladnění veškerého 
materiálu skupiny. Finanční prostředky, které se podařilo 
v roce 2010 získat, jsme využili především k dobudování 

úložných prostor ve vstupní části klubovny a v přilehlé 
chodbě tak, aby tvořily s ostatním vybavením klubovny 

jeden smysluplný celek. Podařilo se též realizovat část 
projektu na obnovu sedacího nábytku.



Členská základna

PS Omega registrovala 
k 31. 12. 2010 celkem 
48 členů, tedy obdobně 

jako v roce předcho-
zím. K významnému 
nárůstu došlo ve věko-
vé kategorii 10-12 let, 
registrovalo se však té-
měř trojnásobně méně 
dětí ve věku 13–15 let.

do 9 let 10

10 – 12 13

13 – 15 4

16 – 18 9

19 – 26 5

27 a více 7

Kdo činnost zajišťuje

Složení rady PS k 31. 12. 2010

Oddíl Drak

vedoucí Jiří Benc 

zástupce vedoucího Jan Papež

Oddíl Klíč, Klub Týn’s

vedoucí Jiří Tomčala

zástupce vedoucího Nikola Tomčalová

instruktor Věra Lamačová, 
Irina Pronyshyn, 
Anna Prošková

Oddíl Lišáci

vedoucí Milena Antušková 

zástupce vedoucího Václava Antušková, 
Marie Voslářová

Klub Fit

vedoucí Nikola Tomčalová

zástupce vedoucího Jiří Tomčala

instruktor Daniel Zíka

Revizor PS Martin Voráček

Složení vedení PS

vedoucí PS Nikola Tomčalová

hospodář PS Michal Menšík

pokladní PS Jiří Benc

delegát PS – člen rady 
krajské organizace Jiří Tomčala

Na přípravě a realizaci akcí se podíleli také další dobro-
volníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: Aleš Barkman, 
Jan Brož, Marcela Havlíčková, Lenka Jeřábková, Pravoslav 
Krabec, Nikol Krčová, Eva Kučerová, Zdeněk Kůřil, 
Michaela Kůřilová, Štěpánka Kunštátová, Jakub Los, 

Jan Los, Adéla Pospíšilová, Dagmar Talagová, Veronika 
Vimmrová, Jindřich Vlček, Ladislav Zettel, Daniel Zíka.

Mezi naše pomocníky také neodmyslitelně patří řada dětí 
ze základní školy v Tusarově ulici.



Vzdělávání vedoucích

V roce 2010 úspěšně absolvovali akreditovaný kurz VDK–IN 
tři instruktoři.  Skupina se snaží vytvářet podmínky k jejich 
seberealizaci. Všichni se podílejí na zajištění akcí naší PS 

(otevřené akce projektu Nenuda, tábory…), jeden se aktiv-
ně zapojuje do přípravy pravidelných schůzek oddílu Klíč.

Poděkování dárcům

v tis. Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 86,8

nákup materiálně technického zabezpečení 4,4

údržba, opravy, vybavení kluboven 4,9

nájem a provozní náklady klubovny 
Kettnerova 2057, Praha 5 7,3

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 15, Praha 7 29,8

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7 8,1

vícedenní akce 7,6

zimní tábor 6,7

oblast č. 2 – projekt Nenuda 15,0

oblast č. 2 – projekt Opendrek 3,0

Magistrát hlavního města Prahy 135,0

nájem a provozní náklady klubovny 

Kettnerova 2057, Praha 5 10,0

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 15, Praha 7 40,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7 15,0

akce ve volném čase 45,0

projekt Nenuda 25,0

Poděkování sponzorům

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



Hospodaření

Rozvaha (bilance)

Aktiva
Stav k poslednímu 

dni účetního období

Pohledávky odběratelé 6

Ostatní pohledávky 1

Pokladna 1

Účty v bankách 121

Aktiva celkem 129

Pasiva
Stav k poslednímu 

dni účetního období

Vlastní jmění 55

Účet výsledku hospodaření -3

Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let 70

Závazky dodavatelé 3

Jiné závazky 4

Pasiva celkem 129

Výkaz zisku a ztráty

hlavní činnost

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie

98
23

Ostatní služby 401

Ostatní daně a poplatky 1

Jiné ostatní náklady 1

Náklady celkem 524

hlavní činnost

Tržby z prodeje služeb 279

Přijaté příspěvky (dary) 8

Přijaté členské příspěvky 12

Provozní dotace 222

Výnosy celkem 521

Výsledek hospodaření před 

zdaněním -3

Výsledek hospodaření po zdanění -3

Propagace



Pionýr, PS Omega, Tusarova 15, Praha 7

IČ: 66 00 11 02
www.psomega.cz


