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Pionýrská skupina Omega 



Úvodní slovo

Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. 
Sdružení Pionýr se k této kampani připojilo projektem 
Umačkáni dětmi. Jeho cílem bylo zviditelnění dobrovolné 
práce s dětmi a mládeží. 
I naše pionýrská skupina je zcela závislá na práci dobro-
volníků. Ti zajišťují veškerou činnost – od přímé práce 
s dětmi po nezbytné administrativní úkony. Bez nich by to 
opravdu nešlo, naše skupina by přestala existovat. Chtěla 
bych všem našim dobrovolníkům poděkovat. A odměna? 
Tou jim budiž rozzářené dětské oči, úsměvy a spousta spo-
lečných zážitků…

Poslání

Každé dítě má právo na hru a volný čas (Úmluva o právech 
dítěte). Naší snahou je přispívat k tomu, aby děti mohly 
trávit svůj volný čas aktivně a bezpečně. Chceme podpo-
řit v rozvoji jejich životního stylu, vést je k tomu, aby se 
zájmem vnímaly věci kolem sebe. 

Pravidelné aktivity

Oddíl Drak

Oddíl Drak se scházel v první polovině roku každé úterý 
v holešovické klubovně. Děti zde čekaly deskové i ne-
tradiční hry a různé tvořivé aktivity. Oddíl pravidelně 
pořádal i větší akce, naši členové si tak mohli zalyžovat 
v Krkonoších, či s námi strávit Velikonoce. Vyvrcholením 
činnosti pak byl srpnový tábor Rok v Bullerbynu. Od září 
oddíl kvůli časovému zaneprázdnění vedoucích musel 
výrazně utlumit činnost. Poslední akcí tak byla výprava 
na tradiční festival Jičín – město pohádky. 



Oddíl Klíč

Oddíl Klíč se v roce 2011 scházel díky dvěma odděleným 
místnostem v klubovně v Tusarově ulici ve dvou věko-
vých skupinách. Vedení skupiny mladších se přitom uja-
ly dvě začínající vedoucí a začaly tak budovat základy 
nové party. Těchto schůzek se účastnila asi desítka dětí 
z 1. a 2. třídy. Přitom se zde scházela i druhá přibližně 
stejně velká skupina dětí ze 3.–5. třídy.

Oddíl Lišáci

Oddíl Lišáci se i během letošního roku věnoval pravidelným 
schůzkám, které se konaly každou středu od 16 do 18 ho-
din v klubovně v Kettnerově ulici na Praze 13. Kromě toho 
jsme uspořádali také několik víkendových výprav, navštívili 
jsme pražskou ZOO a v rámci jedné schůzky jsme se podí-
vali na výstavu PLAY! v Mánesu.

Klub Fit

Klub Fit je určen všem, co rádi 
sportují. Dokonce i těm, kdo 
přitom nepodávají žádné velké 
výkony. Každé pondělí ve dnech 
školního vyučování měly přes 
dvě desítky dětí možnost zdar-
ma si zasportovat a zahrát si 
sálový fotbal, florbal, vybíje-
nou, stolní tenis, zaházet si 
na koš…

Klub Týn’s

Klub pravidelně dýchá s tím, jak děti vyspívají. Rok 2011 
v klubu znamenal zapojení dětí, které pozvolna přestá-
vají docházet do školních družin. Od září do tohoto klubu 
přešla části z dětí oddílu Klíč, aby zde mohly větší měrou 
rozhodovat o činnosti klubu. Pravidelně jej navštěvovalo 

přes deset dětí.



Víkendové akce a tábory

V roce 2011 jsme uspořádali 8 víkendových výprav, 2 ví-
cedenní akce v průběhu velikonočních a podzimních 
prázdnin a 3 tábory v období prázdnin jarních a let-
ních. Děti a mladí lidé strávili na našich pobytových 
akcích  1 516 osobodní.

Výprava do Turnova

V pátek odpoledne jsme se vydali na víkendové putování 
do Turnova. Celou výpravu nás provázel duch, kterého 
jsme potkali už na nádraží při odjezdu z Prahy. Duch nám 
zanechával různá znamení, která nás přivedla na zajímavá 
a krásná místa jako například hrad Trosky. Dozvěděli jsme 
se, že duch potřebuje pomoc, aby mohl v klidu odpočívat. 
Jedním z našich úkolů bylo i noční sbírání bylinek. Vše 
jsme zdárně zvládli, všechny padouchy lapili a spokojeni 
se opět vrátili domů. Myslím, že to byla velmi povedená 
akce a máme hodně hezkých vzpomínek.

Jarní tábor

Letos se na hory vydali pouze instruktoři doprovázeni 
dvěma vedoucími. Ubytování nám poskytla bouda Helena, 
která se nachází v Peci pod Sněžkou. Chata byla útulná, 
strava pestrá a dobrá! Počasí nám téměř celý týden přálo, 
tudíž jsme lyžovali, co to šlo. Ve středu jsme vydali na vý-
let na Černou horu, slunko opět svítilo a cestou zpět jsme 
zažili soustu zábavy v podobě různých koulovaček a zim-
ních radovánek. Sice jsme nepostavili žádného sněhuláka, 

ale několikadenním snažení chlapců bylo krásné iglú, které 
postavili před chatou. Zábavou po večerech nám byly růz-

né deskové hry, z nichž nejpopulárnějším staly tradiční 
Aktivity. Z hor jsme se vrátili spokojeni, příjemně fyzicky 

unaveni a budeme na ně dlouho vzpomínat.

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny (21.–25. 4.) strávilo 16 účastníků 
a vedoucích v Zábřehu (na Moravě). Cílem výpravy bylo 

nalezení pravěkého předchůdce velikonočního beránka – 
beranosaura. Naše 
úsilí bylo odměněno 
nalezením a sestave-
ním jeho kosterních 

pozůstatků, které 
jsme poté představili 
místním obyvatelům 

na hlavním náměstí. 
Expedici přálo celou 
dobu počasí, a tak 
jsme mohli trávit 
většinu času venku. 

Velký úspěch pak 
zaznamenala i velká 
(vnitřní) trampolína. 



Letní tábor Humberlot

Doba léta nás tentokrát dovedla do časů rytířů. Po odcho-
du krále zraněného při nájezdu lapků bylo třeba najít no-
vého. Jak jej ale hledat mezi dvaatřiceti táborníky? Které 
přednosti a ctnosti mají největší váhu? Nakonec vyhrál ten 
nejméně nápadný rytíř a chopil se vlády na táboře, který 
proběhl 16.–30. července 2011 ve Skryjích u Tišnova.

Letní tábor Rok v Bullerbynu 

Letní tábor (30. 7.–13. 8.) byl inspirován oblíbenou knihou 
Astrid Lindgrenové. 21 účastníků, 4 instruktoři a 7 vedou-
cích společně prožilo během čtrnácti dnů celý rok v se-
verské vesničce. Společně jsme se starali o hospodářství 
i dodržovali místní zvyky. Také jsme postupně sledovali 
Lasseho vzkazy, které nás nakonec dovedly k jeho nejú-
žasnějšímu vynálezu, Geniální Pokladové Samohledačce. 
A přestože se jednalo o složitý stroj, podařilo se nám jej 
zprovoznit a najít ukrytý poklad.

Podzimní prázdniny v Beskydech

Několik volných dnů za sebou je příležitostí k návštěvě 
vzdálenějších koutů naší vlasti. Tentokrát jsme zavítali 
do Beskyd a ubytovny ve Frenštátu pod Radhoštěm. Celkem 
20 dětí a jejich vedoucích navštívilo kupříkladu technic-
ké muzeum Tatry v Kopřivnici, Skanzen v Rožnově pod 

Radhoštěm či vystoupalo k soše Radegasta na Radhošti.



Projekt Nenuda

Projekt Nenuda sledoval několik cílů. Jeho prostřednictvím 
jsme se snažili rozšířit nabídku činnosti pionýrské skupiny 
tak, aby ji mohla v co nejširší míře využít neorganizovaná 
mládež i děti. Některé tradičně pojaté akce bylo možné 
uspořádat pro významně širší počet zájemců – třeba tur-
naj ve stolním tenisu, jiným akcím projekt umožnil jejich 
vznik – např. Šílené domino. Takové akce oslovily další 
zájemce o aktivity naší pionýrské skupiny.
Dalším významným dopadem projektu bylo přinášení pravi-
delných podnětů k budování aktivního životního stylu mlá-
deže. Díky zapojení neorganizované mládeže do přípravy 
a realizace některých akcí – například Hřiště není jako 
silnice či Výpravy do města Carcassonne se podařilo pod-
pořit participativní podíl dětí na realizaci aktivit projektu. 
Obdobným způsobem se zapojila do činnosti i mládež z řad 
středoškolských studentů – což bylo dalším z cílů projektu 
Nenuda.

Turnaj v sálovém fotbalu

Dvakrát ročně pořádaný turnaj (21. března a 21. listopadu) 
vychází ze stálé nabídky klubu Fit. Jeho cílem je oslovit 
zájemce o aktivní pohyb z blízkých škol. Nejlepší týmy 
si mohou díky podpoře magistrátu a ministerstva školství 
odnést také drobné ceny. Všem – asi pěti desítkám účastní-
ků – takový turnaj přinese zpestření volného času.

Hřiště není/jako silnice

Dopravně výchovná hra vždy promění hřiště Sedmikráska 

v malé městečko plné uliček a dopravních značek. Díky 
podpoře magistrátu, ministerstva školství a BESIPu si moh-
la 4. května stovka účastníků nejen oživit pravidla bez-
pečného pohybu po komunikacích, ale i odnést drobné či 

větší odměny za vyřešené dopravní kvízy. Díky akci se také 
dětská a rodičovská veřejnost dozvídá o naší činnosti.



Turnaj ve stolním tenisu

Jarní a podzimní kolo turnaje (13. června a 3. října, s do-
hrávkou 10. 10.) přineslo nejen zpestření činnosti klubu 
Fit. Posloužilo také jako pozvánka k pravidelné činnosti 
klubu. Dvou turnajů se účastnilo dohromady asi 60 dětí, 
z nichž mnohé se začaly v klubu objevovat pravidelně.

Výprava do města Carcassonne

Tato aktivita patří mezi naše největší propagační akce. 
Tradičně při ní naplníme aulu základní školy v Tusarově 
ulici a přilehlé třídy pestrou ukázkou moderních desko-
vých her. V roce 2011 proběhla tato akce celkem třikrát 
(16. března, 12. října a 30. listopadu) a účastnilo se jí 
celkem až 400 dětí.

Šílené domino

Šílené domino (24. listopadu) bylo novinkou letošního 
roku. Šestice stavebních týmů se utkala o to, kdo postaví 
nápaditější trasu z padacího domina. Svou úlohu sehrál 

také fakt, jak dlouho bez přerušení vydrží domino padat. 
A bylo se na co dívat…



Petanque pro volný čas

Petanque je hra stvořená pro parky či letně laděná hřiště. 
Právě proto jsme se rozhodli tuto hru hrát na blízkém dět-
ském hřišti Sedmikráska, a to v době navazující na letní 
prázdniny (8. června, 14. a 28. září). Tato aktivita se uka-
zuje jako zajímavá příležitost pro navázání prvních kon-
taktů. Na hřišti Sedmikráska se sešlo na 50 zájemců o tuto 
tradiční francouzskou hru. O naší činnosti se tak mohli 
dozvědět nejen účastníci akce, ale také jejich rodiče.

Přijď si vyrobit

Výtvarná a technická činnost přináší dětem příležitost roz-
voje kreativity a řešitelského myšlení. Cyklus výtvarných 
schůzek Přijď si vyrobit… patří mezi nejoblíbenější části 
projektu. Oslovuje převážně děti mladšího školního věku. 
V roce 2011 se výtvarná schůzka konala celkem 9x, do klu-
bovny v Tusarově ulici přichází obvykle 20–25 dětí. Pro 
pravidelné návštěvníky středečních schůzek je tato akce 
příležitostí jak oslovit své spolužáky. A co mohly letos děti 
vyrábět? 19. 1. Veselého pavouka, 23. 2. Papírové formu-
le, 6. 4. Malovanou sklenici, 1. 6. Ozdobenou lžíci (fimo), 
29. 6. Mýdlo, 21. 9. Krabičku (ubrousková technika), 
19. 10. Smaltovaný přívěsek, 16. 11. Svíčky, 7. 12. Vánoční 
ozdobu.

Zázemí

Opravy v klubovnách

Již v průběhu roku jsme se začali zabývat tím, že náš 
nájemní vztah k prostorám naší klubovny nemusí být 

prodloužen. Úpravy se proto soustředily na obměnu a pří-
padné dovybavení mobilního sedacího nábytku a úložných 
skříněk. To vše pro případ, že bychom se museli stěhovat.



Členská základna

PS Omega registrovala k 31. 12. 2011 celkem 44 členů, 
tedy o 4 členy méně než v roce předchozím. Tento úbytek 
jsme zaznamenali ve věkové kategorii 10–12 let.

do 9 let 9

10–12 9

13–15 5

16–18 7

19–26 7

27 a více 7

Kdo činnost zajišťuje

Složení rady PS k 31. 12. 2011

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

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 KOP Jiří Tomčala

Na přípravě a realizaci akcí se podíleli také další dobro-
volníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: Marek Boháč, 
Tomáš Dáňa, David Gregora, Tomáš Hromádko, 
Lenka Jeřábková, Miroslava Ježková, Hana Kovaříková, 

Nikol Krčová, Eva Kučerová, Jakub Los, Jan Los, 
Lída Marečková, Pavel Obdržálek, Adéla Pospíšilová, 
Daniela Roreitnerová, Milan a Alexandra Vančurovi, 

Jaroslav Veselý, Marie Voslářová, Veronika Vimmrová, 
Ladislav Zettel, Daniel Zíka a řada dětí ze základní školy 
v Tusarově ulici.



Vzdělávání vedoucích

V roce 2011 se jeden člen pionýrské skupiny účastnil kurzu 
kvalifikace oddílového vedoucího. Pionýrská skupina tak 
pokračovala v práci na vytváření podmínek pro obnovu 
vedoucích a dalších dobrovolníků.

Poděkování za podporu

v tis. Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 89,0

nákup materiálně technického zabezpečení 5,9

údržba, opravy, vybavení kluboven 1,8

nájem a provozní náklady klubovny 
Kettnerova 2057, Praha 5

8,5

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 15, Praha 7

20,8

vícedenní akce 6,1

oblast č. 2 – projekt Nenuda 43,0

oblast č. 2 – projekt Opendrek 2,9

Magistrát hlavního města Prahy 140,0

nájem a provozní náklady klubovny 
Kettnerova 2057, Praha 5

10,0

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 15, Praha 7

35,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7 15,0

akce ve volném čase 40,0

projekt Nenuda 40,0

Děkujeme panu Jiřímu Kosinovi za bezplatný hosting na-
šich www stránek http://psomega.cz. 



Hospodaření

Rozvaha (bilance)

Aktiva Stav k poslednímu 
dni účetního období

Pohledávky odběratelé 4

Poskytnuté provozní zálohy 20

Ostatní pohledávky 24

Pokladna 2

Účty v bankách 102

Aktiva celkem 152

Pasiva Stav k poslednímu 
dni účetního období

Vlastní jmění 56

Účet výsledku hospodaření 23

Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let

70

Jiné závazky 3

Pasiva celkem 152

Výkaz zisku a ztráty

hlavní činnost

Spotřeba materiálu 94

Spotřeba energie 20

Ostatní služby 359

Ostatní daně a poplatky 2

Náklady celkem 475

hlavní činnost

Tržby z prodeje služeb 253

Přijaté příspěvky (dary) 11

Přijaté členské příspěvky 5

Provozní dotace 229

Výnosy celkem 498

Výsledek hospodaření 
před zdaněním

23

Výsledek hospodaření po zdanění 23

Propagace

Pravidelné informa-
ce o naší činnosti 
se rozšiřovaly díky 
propagačním letáč-

kům i našim inter-
netovým stránkám 
nejen mezi děti, 

ale i jejich rodiče. 
Využita přitom byla 
propagace pro-
střednictvím nabíd-
ky činnosti – což od-

povídá dlouhodobé 
propagační strategii 
našeho občanského 
sdružení – Pionýr.



Pionýr, PS Omega, Tusarova 15, Praha 7

IČ: 66 00 11 02
www.psomega.cz


