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Pionýrská skupina Omega 



Úvodní slovo

Letošní rok byl pro nás rokem v mnohém přelomovým. 
Svou činnost ukončily dva oddíly, Drak a Lišáci. Skupina 
proto vyvíjela činnost již jen v oblasti Holešovic. I tady 
nás ale čekaly změny. Nepodařilo se nám prodloužit smlou-
vu s bytovým družstvem, od kterého jsme si pronajímali 
nebytový prostor, a tak jsme po deseti letech opustili 
klubovnu v Tusarově ulici 15. Naštěstí jsme se nestěho-
vali daleko. Jednu z tříd nám pronajala blízká škola a my 
se mohli po krátkém zabydlování scházet v nové klubovně. 
Sice nevíme, jak dlouho nebude škola třídu potřebovat, 
ale prozatím nám poskytuje dobré zázemí. A protože 
všechno zlé je pro něco dobré, snažíme se využít nových 
možností…

Poslání

Naši činnost nechceme vnímat jen jako vyplnění volného 
času. Chceme dávat dětem a mladým lidem příležitosti. 
Zejména k tomu, aby žili svůj život aktivně. Aby byl plný 
zážitků, které mohou sdílet společně se svými vrstevní-
ky. I proto se naše pionýrská skupina zapojila do velkého 
projektu Pionýra Klíčení, který klade důraz na zapojení 
dětí s omezenými příležitostmi. Dětí, které třeba nemají 
nejlepší zázemí doma, těch, jimž to ve škole moc nejde, 
nebo naopak nadaných, kteří ale těžko hledají kamarády…

Pravidelné aktivity

Oddíl Klíč

Každou středu se oddíl nejmladších dětí scházel v naší 
klubovně v základní škole. Schůzky jsme připravovali in-

spirováni pionýrským programem Mláďátka. Děti provázejí 
kamarádi medvídě, sovík, koťátko, ptáče a mraveneček 
a pomáhají jim rozvíjet dovednosti v různých oblastech 

života. Přesun do školy přinesl jednu výhodu – snáz k nám 
najdou cestu právě nejmladší děti. 

Hokusy, pokusy…
Oddíl Klíč tvoří dvě věkově odlišné skupinky. Ti starší, děti 
ze 4.–5. tříd, během podzimních schůzek objevovali nej-
různější fyzikální zákonitosti a triky. Pomocí sad z tajem-

ných krabiček jsme si zkusili sestrojit například periskop, 
vyzkoušeli pokusy se světlem a s barvami nebo třeba s tla-
kem vzduchu. 

Klub Týn’s

Klub náctiletých se během roku 2012 scházel na svých 
pravidelných čtvrtečních schůzkách. Ustálila se i skupina 
jeho návštěvníků. Děti sem přicházejí především proto, 
že se chtějí potkávat se svými vrstevníky. Kromě mnoha 
novinek z oblasti deskových her mohli jeho příznivci na-
vštívit i lanové centrum.

  PS Omega je fajn klub, hrajeme tam stolní hry a tak 
dále. V yoyoklubu yoyujem, yoyování mě baví, je tam 

sranda a učíme se nové triky. I víkendovky jsou super. 
Je tam sranda a někdy i zima. Filip 12 let

  Chodím na akce a Týn’s pořádané PS Omegou. Rád sem 
chodím kvůli dobré atmosféře, kamarádům, hrám, akti-
vitám a vedoucím.  Míťa 12 let

Yoyo klub

Yoyo není jen hračka. Ti, co 
to s ním umí, dokáží strh-

nout pozornost přihlížejících 
diváků. Ne jinak tomu bylo 
i u našich zájemců o yoyo-

vání. Protože se spousta 
dětí chtěla něčemu novému 
přiučit, oslovili jsme lektora, 
který nám pomohl připravit 
pro děti z 1. i 2. stupně pra-

videlné úterní kurzy yoyo-
vání.

  Chodím tam, protože mě yoyování baví. Chtěl bych 
se tam naučit nové triky. A chodím tam i kvůli zábavě. 
A taky srandě a yoyování. Patrik 11 let

  Je tam sranda a naučím se hodně triků. Matyáš 12 let

  Chodím do yoyoklubu, protože mě to baví. Naučím 
se nové triky a pobavím se s kamarády. Pavel 12 let



Klub Fit

Pondělky věnujeme pohybu. Mezi půl šestou a půl osmou 
si mohou přijít zasportovat všichni, kdo mají rádi florbal, 
fotbal, vybíjenou či stolní tenis. Stačí si jen vzít s sebou 
vhodnou obuv a oděv. Pravidelně klub navštěvují až dvě 
desítky dětí a ostatní sem docházejí příležitostně, když 
se kupříkladu koná některý z turnajů.

  Fit je zábavný sportovní kroužek. Hrajeme tam fotbal, 
florbal a někdy i ping-pong. Marián 12 let
  Bylo to úžasné a chodím tam proto, že je tam zábava 
a zasportujeme si. Jsou tam bezva lidi a dají se tam 
vyhrát i bezva ceny. Slávek 12 let

Víkendové akce a tábory

Víkendovky

Víkendové akce považujeme za nejlepší cestu, jak podpo-
řit děti v rozvoji jejich samostatnosti. Krátký pobyt spoje-
ný s návštěvou turisticky zajímavého místa je příležitostí 
i ke hrám, které se v klubovně hrát nedají. Každé dítě 
si navíc může vyzkoušet postarat se samo o sebe, o své 
kamarády a také prožít nějaký ten den bez rodičů. A těch 
zážitků, o kterých je pak možné doma vypravovat…

  Omega je nejlepší klub v okolí i ve městě. Koná víken-

dové akce, tábory a v týdnu mají schůzky. Chodím tam 
rád, protože mají nejlepší vedoucí a s ostatními tvoří 
nejlepší hry. David 12 let

Víkend v Zábřehu

Prodloužený víkend v Zábřehu se mohl uskutečnit jen díky 
tomu, že v některých školách vyhlásili v květnu ředitelské 

volno. To nás pak vždy láká, abychom vyrazili dál od Prahy. 
Naše volba padla na Zábřeh na Moravě. Odtud je blízko 
do olomoucké ZOO, Velkých Losin i na hřebeny Jeseníků. 
V Losinách se nachází zámek, ale i naše nejstarší papírna, 
která vyrábí osobní papír, třeba i pro naše prezidenty. 

Zajímavostí Losin je však i přírodní léčivé venkovní kou-
paliště. Kdo by si nechtěl zkusit koupat se v termálním 
prameni již v květnu. Hned další den jsme pak vyrazili 

lanovkou na Šerák, kde jsme pro změnu objevili zbytky 
sněhu. Během tří dní jsme tedy měli možnost potkat mno-
ho ročních období najednou…

  Víkendovky – je tam hodně lidí a baví mě, když si vaří-
me. Matyáš 12 let

Víkend Pio-fazole

Další z prodloužených víkendů, tentokrát v září, nás za-
vedl až na jih Moravy. Setkání těch, kteří chtěli ochutnat 
pionýrský program Klíčení, zaujalo několik desítek oddílů 
z různých koutů naší 
vlasti. My jsme si sem 
jeli obhlédnout aktivity, 
které jsme dosud nezna-
li. Kupříkladu geocashing 
nebo neobvyklé sporty. 
K zahození nebyla ani na-
bídka nových deskových 
her či výtvarných činnos-
tí. Každý si odsud mohl odnést třeba vlastnoručně vyro-
bené žonglovací míčky, vyzkoušet si golf s létacím talířem 
v lese. Na závěr nás čekala ještě večerní pokladová hra. 
Věřte nebo ne, i my jsme si našli tu svoji truhličku…

  Bylo to mega nabitý – jako malý tábor… Honza 14 let

Jarní tábor

Tvrdit, že Husova bouda je v Peci pod Sněžkou, není úplně 
přesné. Je spíše na kopci nad Pecí. Přesněji v srdci mnoha 
lyžařských a běžkařských tras. Právě proto je toto místo 
skvělým východiskem pro partu dětí k tomu, aby si užila 
zimních sportů i dalších činností. Mimo pobytu na sněhu tu 
byl i čas na táborovou hru po stopách Hobita a jeho cesty 
tam a zase zpátky.

  Letošní hory byly moc fajn. Možná proto, že jsme vy-

razili v komorní sestavě. Po dobu celého týdne jsme si 
užívali zimních radovánek naplno. Dokonce i naprostý 
nelyžař na konci jezdil skvostně. Ve středu jsme vyrazili 

na výlet, během kterého jsme zažili spoustu legrace, 
a do chaty jsme se samozřejmě nevrátili suší. Z hor jsme 
si odvezli hodně hezkých vzpomínek. Honza 12 let
  Byl jsem na horách, naučil jsem se lyžovat za čtyři 
dny, teď jezdím na snowboardu. Líbí se mi, kam jezdí-
me na hory. Jsou tam dobré sjezdovky. Fanda 12 let



Letní tábor Hurátúr

  Letošní tábor byl velmi zdařilý. Zpočátku se zdálo, 
že jsme se ocitli na oddychovém zájezdě. To se ale 
velmi brzy změnilo. Z posádky se nám vyklubali pěkní 
vejlupci, a proto jsme se rozhodli je sledovat. Našli 
jsme tajný deník nějakého cestovatele. Postupovali 
jsme tedy podle informací, které jsme v něm nalezli. 
Stále jsme se ale naoko účastnili zájezdového progra-
mu. Jeli jsme autobusem na výlet, cvičili jsme aerobik 
a také vyzkoušeli práci v domě seniorů. Díky deníku 
jsme nalezli jakousi hliněnou sošku, která ovlivňovala 
lidskou mysl, a proto jsme ji raději zničili. Nakonec 
vše dobře dopadlo a odvezli jsme si řadu hezkých zá-
žitků. Aduš 14 let

Podzimní prázdniny

Na podzimní prázdniny jsme se rozhodli jet do Adršpašsko-
teplických skal. A museli jsme uznat, že to byla skvělá 
volba! Přes nepříznivé počasí (včetně první sněhové váni-
ce) jsme poznávali nejen místní přírodní krásy, ale i pověs-
ti. Legenda o krásné Mahuleně, černém myslivci a malém 
Pepíčkovi nás nadchla. Tady jsme se dostali ke slovu my! 
Rozhodli jsme se pomoci. Za různé úkoly a hry jsme získá-
vali kamínky ze skal. Jednou to byly divadelní scénky, po-
druhé deskové hry, jindy zase konstrukce papírového draka 
a samozřejmě jeho pouštění (dračí slečna Růženka a její 
papíroví přátelé tak mohli vesele vířit vzduch a plachtit 
po nebi nad nedalekým kopcem). Protože jsme se ale do-
kázali drahých kamenů vzdát, osvobodili jsme čistou duši 
a nakonec i získali zaslouženou odměnu. Kromě ubytování 
se nám líbily různé mňamky, co jsme si sami s vedoucími 
mohli uvařit. Na konci výpravy si každý otevřel svůj „ko-
rálkový sáček“, kam jsme si přidělovali vymalované ko-
rálky, když se nám třeba líbilo, jak se k nám někdo hezky 
choval. Myslím, že můžeme být spokojeni (a nechat si jen 
ty nejlepší zážitky).

Projekt Nenuda

Přijď si vyrobit…
Pod tímto názvem se skrývá cyklus volně navazujících 
otevřených schůzek, na kterých zkoušíme nejrůznější 
výtvarné techniky. Na každou z těchto výtvarek připravu-

jeme zvláštní pozvánku, kterou rozdáváme velkému počtu 

dětí. Díky tomu se na naše výtvarné schůzky přichází 
podívat i řada nováčků. Mnozí z nich pak zůstanou a naše 
schůzky navštěvují pravidelně. V roce 2012 jsme připravili 
8 výtvarných dílen. A čemu jsme se letos věnovali? Práci 
s hmotou fimo, malování na porcelán, modelování ze sa-
motvrdnoucí hmoty, ubrouskové technice, výrobě svíček 
(gelových i plovoucích).

  V Omeze se mi libí jak větší, tak menší akce. Veškeré 
výpravy, výtvarky… Honza 12 let

Hřiště není/jako silnice

Jaro vždycky vybízí k vyjížďce do přírody – na kole nebo 
třeba i pěšky. Mimoděk se tak každý z nás stane účastní-
kem silničního provozu. To, že silnice přitom není hřiště, 
si ale musíme začít uvědomovat dříve, než nás to překva-
pí. Právě proto každoročně pořádáme akci, která je plná 
dopravních her, soutěží a kvízů. Každý si přitom může vy-
zkoušet, co si z dopravních pravidel pamatuje. Ti nejlepší 
přitom i něco vysoutěží. Každý si ale odnese připomenutí 
pravidel bezpečného pohybu po komunikacích.

Pétanque pro volný čas

Pro dny, kdy se školní rok blíží nezadržitelně ke svému 
konci a prázdniny již otvírají svoje dveře, plánujeme ak-

tivity na hřišti. Pétanque umožňuje zpestřit naše aktivity 
drobou hrou a soutěží zároveň. Jedno červnové středeční 
odpoledne se tak stalo také příležitostí, jak seznámit 
s naší činnosti případné další zájemce.



Výprava do města Carcassonne

Odpoledne deskových her, kterým dala jedna z nich jmé-
no, pořádáme samostatně dvakrát do roka. Podzimní akcí 
tradičně otvíráme školní rok a přinášíme na ní nabídku 
našich oddílů a klubů. Díky tomu se nám podaří oslovit 
až stovku dětí, které sem přijdou. V letošním roce se na-
bídka této aktivity objevila i v tramvajích či rozhlase, 
protože jsme akci připojili k propagační kampani Pionýra – 
Dobrodružství na míru.

  Deskovky jsou super, hrajeme tu soustu her.
 Dalibor 12 let

Turnaj ve stolním tenisu

Zájemci o stolní tenis mohou chodit na pravidelné schůzky 
Fitu. Pokud si ale chtějí doopravdy zasoutěžit, příležitost 
mají dvakrát ročně. První z turnajů proběhl v květnu, ten 
druhý pak otevřel podzimní schůzky klubu Fit. Tentokrát 
se konal již na začátku září v rámci propagační akce 
Pionýra – Dobrodružství na míru. 

  Turnaje ve stolním tenisu mě moc baví, jsou tam super 
ceny. Dalibor 12 let

Turnaj ve fotbalu

Podzimní termín turnaje ve fotbalu tentokrát oslovil zá-
jemce i z jiných škol. Sešlo se nakonec 5 týmů, které spolu 
soutěžily o prvenství. Na druhou stranu turnaj upozornil 

na to, že je tu pro všechny klub Fit, kam mohou děti 
a mládež chodit každé pondělí zdarma sportovat.

Šílené domino

Určitě jste to už někde viděli. Sejde se parta nadšenců 
a postaví z dominových kostek nejrůznější stavby a obraz-

ce. Pak už stačí jen do jedné kostky cvrnknout a všechno 
to padá a padá a padá. Stejnou akci jsme si připravili i my 
a dáváme na ní příležitost několika desítkám dětí zkusit si, 

jakou mají trpělivost.
  Velmi mě baví akce jako například aquapark, odpoledne 
deskových her, Šílené domino a ještě Hřiště není jako 
silnice… Na tyto akce chodím jako „pořadatel“ pomá-

hat. Tomuto klubu bych dal 5 bodů z pěti (5 = nejvíc). 
Chodím tam rád. Míťa 12 let

Zázemí

Opravy v klubovnách

Počátkem roku 2012 
jsme museli ukončit 
činnost v naší klubov-
ně Tusarova 15. Bytové 
družstvo nám nepro-
dloužilo smlouvu, a tak 
jsme se museli stěhovat. 
Naštěstí se nám podařilo 
získat zázemí v základní škole Tusarova, která nám prona-
jala jednu nevyužitou třídu a místnost ve sklepě.
Díky tomu se nám brzy podařilo upravit prostory k naší 
běžné oddílové a klubové činnosti i uskladnit materiál, 
který využíváme třeba během léta.

Členská základna

PS Omega registrovala k 31. 12. 2012 celkem 28 členů, 
tedy významně méně než v roce předchozím. Tento úby-
tek jsme zaznamenali zejména díky tomu, že dva z našich 
oddílů v tomto roce ukončily svoji činnost. Řada dětí navíc 
navštěvuje naše aktivity bez toho, že by se stala registro-
vanými členy.

do 9 let 8

10–12 6

13–15 2

16–18 2

19–26 5

27 a více 5

Kdo činnost zajišťuje

Složení rady PS k 31. 12. 2012

Oddíl Klíč

vedoucí Jiří Tomčala

zástupce vedoucího Věra Lamačová, Irina 
Pronyshyn, Nikola 

Tomčalová

Klub Fit

vedoucí Nikola Tomčalová

zástupce vedoucího Jiří Tomčala, Daniel Zíka

Klub Týn’s

vedoucí Jiří Tomčala

zástupce vedoucího Anna Prošková, 

Nikola Tomčalová

Yoyoklub

vedoucí Jiří Tomčala

lektor Jan Volejníček

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 dal-
ší dobrovolníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: 
Milena Antušková, Václava Antušková, Aleš Barkman, 
Marek Boháč, Jan Čermák, David Gregora, Hana 
Kovaříková, Nikol Krčová, Eva Kučerová, Jakub Los, 
Jan Los, Jan Papež, Štěpán Pecka, Adéla Pospíšilová, 
Veronika Vimmrová, Ladislav Zettel. 
Mezi naše pomocníky také neodmyslitelně patří řada dětí 
ze základní školy v Tusarově ulici.

Poděkování za podporu

v tis. Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 99,1

nákup materiálně technického zabezpečení 7,8

údržba, opravy, vybavení kluboven 4,7

nájem a provozní náklady kluboven 34,1

zimní tábor 2,8

vícedenní akce 15,7

oblast č. 2 - projekt Nenuda 34,0

Magistrát hlavního města Prahy 72,5

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 15, Praha 7

20,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7 10,0

prázdninové tábory pro děti a mládež 15,5

akce ve volném čase pro děti a mládež 
na území Prahy – Nenuda

20,0

krátkodobé akce pro děti a mládež mimo 

území Prahy

7,0

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

Hospodaření

Rozvaha (bilance)

Aktiva Stav k poslednímu 
dni účetního období

Nároky na dotace a ostatní 
zúčtování se státním rozpočtem

34

Pokladna 36

Účty v bankách 106

Aktiva celkem 176

Pasiva

Vlastní jmění 56

Účet výsledku hospodaření 24

Nerozdělený zisk, neuhrazená 
ztráta minulých let

93

Závazky ze vztahu ke státnímu 
rozpočtu

1

Jiné závazky 2

Pasiva celkem 176

Výkaz zisku a ztráty

hlavní činnost

Spotřeba materiálu 43

Ostatní služby 341

Ostatní daně a poplatky 2

Náklady celkem 386

hlavní činnost

Tržby z prodeje služeb 196

Tržby z prodeje majetku, 
zaúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

13

Přijaté příspěvky (dary) 15

Přijaté členské příspěvky 14

Provozní dotace 172

Výnosy celkem 410

Výsledek hospodaření před 
zdaněním

24

Výsledek hospodaření po zdanění 24

Propagace

Pravidelné informace o naší činnosti se rozšiřovaly díky 

propagačním letáčkům i našim internetovým stránkám 
nejen mezi děti, ale i jejich rodiče. V roce 2012 se naše 
pionýrská skupina zapojila i do kampaně nabídky volno-

časových aktivit Pionýra – Dobrodružství na míru. Využita 
byla také propagace prostřednictvím nabídky informačního 
centra městské části Prahy 7.

Dny Prahy 7

V tomto roce se poprvé naše pionýrská skupina účastnila 
akce Dny Prahy 7, na které představovaly svoji činnost jak 
komerční subjekty, tak i neziskové organizace. Během této 
akce si do našeho stánku přišlo hrát několik desítek dětí 

s jejich rodiči. 
Rádi se této akce zúčastníme v roce 2013.



Pionýr, PS Omega, Tusarova 15, Praha 7

IČ: 66 00 11 02
www.psomega.cz


