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Pionýrská skupina Omega

Úvodní slovo
Příprava výroční zprávy mě vždy přiměje na chvíli se zastavit a ohlédnout se za tím, čeho jsme v uplynulém roce
dosáhli. V celoročním kolotoči se člověk ani nenaděje
a odtrhává poslední list kalendáře. Fotografie z akcí evokují řadu příjemných vzpomínek, vybavují se mi situace,
které jsme společně s dětmi prožili. Znovu si uvědomuji,
že naše aktivity dětem přinášejí řadu příležitostí k rozvoji.
Nad tím vším ale stále visí jeden velký otazník. Najdeme
v příštím roce dostatek dobrovolníků, kteří nám pomohou
naši činnost zajišťovat? Odpověď ano vůbec není samozřejmostí. Velký dík proto patří všem, kteří nám pomáhají
posunout se zase o kousek dál…
Nika Tomčalová

Poslání
Pionýr je objevitel. Hledá nové cesty, nové světy, nové
myšlenky. I my neustále hledáme – například nová zajímavá místa, zkoušíme nové hry, objevujeme nové sporty. I naše členy vedeme k hledání toho, s čím se ještě
nesetkali, k tomu, aby objevovali nové spolupracovníky
a nacházeli nové přátele. Pro některé z nich to mohou být
objevy jen na chvíli, pro jiné třeba na celý život.

Klub Týn’s
Klub Týn’s se scházel v klubovně Tusarova 15, a to ve čtvrtek od 16 do 18 hod. V prvním pololetí roku 2013 byl klub
hojně navštěvován dětmi, které se našich aktivit účastnily
již v minulosti. Od září
nabídka klubové činnosti oslovila další skupinu
mladších dětí. Klubový
charakter činnosti
dává dětem příležitost
se větší měrou podílet
na tvorbě programu.
Návštěvníci nejčastěji
hráli deskové hry, věnovali jsme se ale také výtvarným
aktivitám i drobným fyzikálním pokusům. Nechyběla ani
výprava do lanového centra či bazénu.

Yoyo klub
Yoyoklub se v první polovině kalendářního roku soustředil
na nácvik náročnějších technických triků. Ustálený počet
asi desítky úterních návštěvníků si navíc volal po programovém vrcholu. Ten přišel v druhé polovině června
v podobě soutěžního klání. Lektor klubu Jan Volejníček
spolu s dalším kolegou – soutěžním komisařem vyhodnotili
výkony borců. Nejlepší účastníci si pak mohli odnést domů
nové yoyo. Bohužel se v dalším školním roce na úspěšnou
činnost klubu nepodařilo navázat. Nesešel se totiž dostatečný počet zájemců.

Pravidelné aktivity
Oddíl Klíč
Během roku se v oddílu objevila necelá dvacítka dětí
z první a druhé třídy. Od září se proto oddílový program
středečních schůzek upravil tak, aby vznikl dlouhodobý
cyklus motivovaný návštěvami planet. Na zajištění pravidelných středečních schůzek se od podzimu začali podílet
pomocníci z řad starších dětí. Díky nim se podařilo připravit schůzky plné zajímavého programu, který navíc provázely kostýmované postavy.

Klub Fit
Sportovní klub Fit byl pro děti otevřen každé pondělí
ve dnech školního vyučování v tělocvičně ZŠ Tusarova
od 17:30 do 19:30. Klub Fit vytváří pro děti, které nemají
potřebu sportovat na soutěžní úrovni, příležitost k pravidelnému pohybu. Program je vytvářen vždy podle domluvy
příchozích (nejčastěji se střídají fotbal, florbal, vybíjená,
stolní tenis, basketbal). V případě příznivého počasí máme
možnost kromě tělocvičny využívat i přilehlé venkovní hřiště. Fit patří mezi aktivity, které nám pomáhají navazovat
první kontakty s neorganizovanými dětmi a mládeží.

Víkendové akce a tábory
V roce 2013 uspořádal oddíl Klíč 6 víkendových akcí. Pro
širší veřejnost pak byly určeny 3 tábory v období jarních,
letních a podzimních prázdnin.

prokázat dostatek nápaditosti a spolupráce, aby byli
schopni vyřešit úkoly a problémy prostřednictvím technických vynálezů.

Víkend RESET Pionýra
Reset znamená znovu zapnout. Tentokrát ale ne počítač,
nýbrž republiková setkání Pionýra. Snad poprvé bylo celé
setkání motivováno společným až pohádkovým příběhem o záchraně bílé paní. Kromě stanování jsme si užili
spoustu zábavy na nejrůznějších skákacích překážkách,
v bazénu či na člunech. Také jsme si zkusili ušít ponožkové loutky a vyrobit pouzdra na mobil. V sobotu navečer
jsme putovali na zříceninu nedalekého hradu, kde jsme
přece jen bílou paní zachránili a do tábořiště se vrátili s ní
i s průvodem plným lampionů.

Podzimní prázdniny
Mnichovo Hradiště patří k našim oblíbeným základnám.
Tucet účastníků prázdnin zde čekaly nejen vycházky na turisticky atraktivní místa, ale i program zaměřený rozvoj
spolupráce a samostatnosti. A tak jsme si z podzimních
prázdnin odváželi nejen tradičně vyrobené létací draky,
ale i krabičky poslední záchrany. Třeba každému aspoň
jednou pomohou…

Jarní tábor
Jarní prázdniny jsme tradičně strávili v horské chatě
v Peci pod Sněžkou. Kromě zimních sportů a dalších radovánek na 10 účastníků tábora čekaly i příběhy Vikinga
Vikeho. Každovečerní program tak byl zpestřen některým
z jeho dobrodružství. Účastníci tábora měli také možnost
zahrát si velké množství deskových her či vylepšit své příbory pomocí fima.

Projekt Nenuda
V roce 2013 byl projekt Nenuda zaměřen na podporu aktivního životního stylu a také na propagaci naší činnosti.
Díky otevřeným akcím se dařilo přibližně jednou za měsíc
připravit prožitkovou aktivitu pro děti z oblasti Holešovic
tak, aby se mohly seznámit s naší činností. Jednorázové
akce navíc dovolují propagaci činnosti v médiích – v místní
tiskovině Hobulet, či prostřednictvím internetových stránek sdružení Pionýr. Ukazatelem dopadu činnosti můžeme
spatřovat v množství dětí, které pravidelně navštěvují
naše středeční schůzky či oslovení nových zájemců o sportovní klub, ze kterých se během podzimu stali naši pravidelní návštěvníci.

Letní tábor Heuréka
Horké léto bylo jako dělané pro to, abychom je trávili
u vody. Tábořiště v Hrbově přineslo díky blízkým rybníkům
snad nejvíce příležitostí ke koupání a vodním hrátkám
za poslední léta. Táborový příběh nás tentokrát zavedl
do starověkého Řecka plného prvních objevů a vynálezů. Však také účastníci tábora museli hned několikrát

Přijď si vyrobit…
Cyklus výtvarných schůzek Přijď si vyrobit… patří mezi
nejoblíbenější části projektu. V roce 2013 se výtvarná
schůzka konala celkem sedmkrát. Otevřeno máme vždy
ve středu i čtvrtek a do klubovny v Tusarově ulici přichází
obvykle 25–30 dětí. Pro pravidelné návštěvníky schůzek
i klubu je tato akce příležitostí jak oslovit své spolužáky

a pozvat je na zajímavou akci. A čemu jsme se letos věnovali? Práci s papírem, výrobě zvířátek z polystyrenových
koulí, výrobě mýdla, smaltování, výrobě drobných magnetek ze zažehlovacích korálků, dekoraci svíček a výrobě
vánočních ozdob z drátků a korálků.

Výprava do města Carcassonne
Výprava do města Carcassonne patří k tradičním akcím
pořádaným 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: 20. března, 25. září a 27. listopadu.

Hřiště není/jako silnice
Dopravně výchovná hra Hřiště není/jako silnice (24. 4.)
se i tentokrát konala na hřišti Sedmikráska. Své znalosti
si přišlo prověřit cca 90 dětí. Se zajištěním stanovišť nám
tradičně pomáhají děti z blízké základní školy ZŠ Tusarova.
Akce je jednou z těch, díky které se daří oslovit i širší
rodičovskou veřejnost. Odměny do soutěže věnoval také
Besip.

Pétanque pro volný čas
Petenque pro volný čas je zajímavou příležitostí pro navázání prvních kontaktů. Zájemci o tuto tradiční francouzskou hru nás na hřišti Sedmikráska mohli potkat dvakrát –
28. června a 19. září. Počasí nám příliš nepřálo, přesto si
s námi zahrálo vždy kolem 20 dětí či jejich rodičů.

Turnaj ve stolním tenisu
Turnaj ve stolním tenisu (16. 9. a 9. 12.) patří mezi velice oblíbené akce, navštěvují jej především děti staršího
školního věku. Letos jsme jej neuskutečnili v plánovaném
květnovém termínu, a to z důvodu nevyjasněnosti finanční
podpory. Vzhledem k tomu, že se nám v září podařilo pořídit další tenisový stůl, mohli jsme druhý turnaj uspořádat
jako prosincový – vánoční.

Sportovní turnaje
Sportovní turnaje (15. 4. a 14. 10.) reagovaly na potřeby
dětí, které navštěvovaly klub Fit. Na jaře se nám podařilo
zajistit rozhodčího na turnaj ve florbalu, podzimní klání
jsme naopak věnovali fotbalu. Oba turnaje proběhly v příjemné sportovní atmosféře a přivedly do klubu několik
nových pravidelných návštěvníků.

Šílené domino
I třetí ročník této bláznivé akce (21. 11.) si našel velkou
řadu příznivců, především z řad nejmladších školáků.
Soutěžní týmy se utkaly o to, kdo postaví
nápaditější trasu z padacího domina. Svou
úlohu při hodnocení
sehrál také fakt, jak
dlouho bez přerušení
vydrží domino padat.
Porota z řad starších
dětských dobrovolníků
měla plné ruce práce.
A bylo se na co dívat…

Zázemí

Klub Týn’s
vedoucí

Úpravy v klubovně

zástupce vedoucího

Klubovna v tomto roce naštěstí zůstala na stejném místě.
K úpravám proto docházelo spíše v rozložení nábytku, rozhodli jsme se také zvýšit úložnou kapacitu. Pro lepší přístup k deskovým hrám a fotoalbům jsme doplnili klubovnu
o další policové skříně.

Jiří Tomčala
Nikola Tomčalová

Yoyoklub
vedoucí

Jiří Tomčala

lektor

Jan Volejníček

Revizor PS

Daniel Zíka

Složení vedení PS
vedoucí PS

Nikola Tomčalová

hospodář PS

Michal Menšík

pokladní PS

Iryna Pronyshyn

delegát PS – člen rady krajské organizace
člen

Jiří Tomčala
Anna Prošková

Na přípravě a realizaci akcí se podíleli také další
dobrovolníci, ať již z řad členů PS či nečlenů:
Milena Antušková, Václava Antušková, Aleš Barkman,
Jan Čermák, Nikol Krčová, Eva Kučerová, Věra Lamačová,
Adéla Lubovská, Štěpán Pecka.
Mezi naše pomocníky také neodmyslitelně patří řada dětí
ze základní školy v Tusarově ulici. Zejména bychom chtěli
poděkovat těm, kteří nám pomáhali se zajišťováním chodu
oddílu Klíč – Davidu Divišovi, Janu Týřlovi a Davidu Křížovi.

Členská základna
PS Omega registrovala k 31. 12. 2013 celkem 23 členů.
Řada dětí však pravidelně navštěvuje naše aktivity bez
toho, že by se stala našimi registrovanými členy.
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Poděkování za podporu
v tisících Kč

instruktor

Jiří Tomčala
Nikola Tomčalová
Marek Boháč

Klub Fit
vedoucí
zástupce vedoucího

1,7

údržba, opravy, vybavení kluboven

2,8

nájem a provozní náklady kluboven

20,0

vícedenní akce

Oddíl Klíč
zástupce vedoucího

82,1

nákup materiálně technického zabezpečení

zimní tábor

Kdo činnost zajišťuje

vedoucí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Nikola Tomčalová
Jiří Tomčala

3,8
13,8

oblast č. 2 – projekt Nenuda – Volnočasové kluby

20,0

oblast č. 2 – projekt Nenuda – Otevřené akce

20,0

Magistrát hlavního města Prahy

99,3

nájem a provozní náklady klubovny
Tusarova 15, Praha 7

35,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7

10,0

prázdninové tábory pro děti a mládež

22,6

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

Výkaz zisku a ztráty
26,7
5,0

Děkujeme panu Jiřímu Kosinovi za bezplatný hosting našich www stránek http://psomega.cz. Poděkování patří
také panu Divišovi za mimořádnou pomoc při zajištění
drobných odměn na náš letní tábor.

hlavní činnost
Spotřeba materiálu

62

Prodané zboží

2

Ostatní služby

307

Mzdové náklady
Ostatní daně a poplatky
Náklady celkem

5
2
378

hlavní činnost
Tržby z prodeje služeb

170

Přijaté příspěvky (dary)

14

Přijaté členské příspěvky

3

Provozní dotace

181

Výnosy celkem

368

Výsledek hospodaření před zdaněním

-10

Výsledek hospodaření po zdanění

-10

Hospodaření
Rozvaha (bilance)
Aktiva
Stav k poslednímu dni účetního období
Nároky na dotace a ostatní zúčtování
se státním rozpočtem
Jiné pohledávky
Pokladna
Účty v bankách
Náklady příštích období
Aktiva celkem

40
1
4
126
1
172

Pasiva
Stav k poslednímu dni účetního období
Vlastní jmění

56

Účet výsledku hospodaření

-10

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

117

Závazky ze vztahu k rozpočtu
orgánů územních samosprávných celků
Pasiva celkem

9
172

Propagace
Dny Prahy 7
Letenské sady se v červnu 2013 proměnily ve veletrh firem
i neziskových organizací působících v Praze 7. Naše organizace díky tomu dostala možnost prezentovat svoji činnost
veřejnosti. Stánek deskových her, výtvarných aktivit, sportů a dalších činností navštívilo asi osm desítek soutěžících
dětí doprovázených jejich rodiči. Chod většiny expozic
zajišťovala čtveřice našich dětských členů – snad nejvíce
se přitom těšili na to, že si budou moci obléknout kostým
pionýrského maskota.
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