Výroční zpráva 2014

Pionýrská skupina Omega

Úvodní slovo
Chtělo by se říct, že rok 2014 byl stejný jako každý jiný,
hektický, nabitý akcemi pro děti, mládež i jejich rodiče.
I díky tomu, že máme klubovnu ve škole, naše aktivity
navštěvovalo velké množství dětí, i mezi rodiči se povědomost o našem působení rozšířila. Stále více ale cítíme
potřebu sdělovat, že naše oddílová činnost není jen dalším
kroužkem. Řada dětí si to uvědomí až poté, co s námi
vyrazí na některou z pobytových akcí. Ale vyjet poprvé
na víkendovku chce mnohdy pořádný kus odvahy, opouštíme přece pohodlí domova vstříc novým, nečekaným zážitkům…

Klub Týn’s
Tento klub je klubem pro náctileté. Je místem, kde se mohou setkávat, je příležitostí zorganizovat si něco pro
sebe – třeba turnaj ve stolním fotbálku. A pokud se jim
právě nechce nic vymýšlet, mohou sáhnout po zaručených
kvalitách některé z deskových her.

Poslání
Oddíl je malý kus naší společnosti. Patří dětem, které si
jej samy řídí. Učí se jej spravovat, učí se v něm žít a chovat se k sobě tak, aby každý mohl být právoplatným členem. Při všech aktivitách jde přitom o školu spolupráce,
tolerance a respektu k odlišnostem – tak, aby se skupina
obohacovala. Snažíme se tím přispívat k rozvoji jedince,
který má uplatnění ve společnosti.

Klub Fit
Klub Fit plní v naší činnosti nezastupitelnou roli. Chodí
sem řada dětí, které rády sportují, a nemusí to být právě
na vrcholové úrovni. Vědí, že nás každé pondělí v podvečer najdou v tělocvičně či na školním hřišti, vědí, že si
budou moci vypůjčit sportovní vybavení, vědí, že tady
najdou někoho, s kým si mohou zahrát. Prvotní vklad není
zase tak velký. Stačí přijít, mít s sebou sportovní přezutí
a ochotu dodržovat základní pravidla. Z některých se stanou pravidelní návštěvníci, jiní se začnou pídit po našich
dalších aktivitách a někdo se jen tak jednou za čas zastaví. A to snad není tak málo…

Pravidelné aktivity
Oddíl Klíč
Děti z druhých a třetích tříd se v tomto roce scházely
v klubovně, ze které se vydávaly na objevné cesty po různých planetách. Každá z nich na ně čekala s úkolem, který
bylo nutno naplnit. Tak jsme tedy vyráběli větrníky, třídili
odpad, připravovali ovocný salát, sehráli naživo souboj
na šachovnici… Z každé planety si děti přivezly informace
potřebné k tomu, aby poradily vesmírnému cestovateli,
jak se vrátit domů.

Víkendové akce a tábory
V roce 2014 jsme uspořádali 6 víkendových výprav (z toho
dvě prodloužené) a 3 tábory v době prázdnin – jarních,
letních a podzimních.

Jarní tábor
O jarních prázdninách jsme již tradičně našli útočiště
na Husově boudě v Peci pod Sněžkou. Kromě lyžování,
bobování, sáňkování, výtvarek a hraní deskových her nás
celým týdnem provázelo strašidlo cantervillské. Ať jsme
se snažili, jak jsme se snažili, krvavá skvrna v jídelně ne
a ne zmizet. Naštěstí jsme zvládli napáchat dostatek dobrých skutků a duch cantervillský mohl být osvobozen.

Víkendovky
Velká výzva. Kdo se odvážil, určitě nelitoval. Strávit pár
dní s kamarády, objevovat nová místa. Víkendové výpravy
i vícedenní tábory učí děti nejen samostatnosti. Společné
prožitky pomáhají budovat přátelství, která se jen tak
nerozpadnou.

Letní tábor Hook
Na táboře nás přivítala pohádková Země-Nezemě. Petr
Pan nás totiž požádal o pomoc. Pirátský kapitán Hook
měl zálusk na získání tajemného pokladu a to Petr rozhodně nemohl dopustit. Měli jsme tedy příležitost setkat
se s neobyčejnými postavami pohádkové říše, jakými jsou
Zvonilka, líný Honza nebo pták Ohnivák. Na lstivého Hooka
jsme nakonec vyzráli a i on uznal, že se ten pravý poklad
nalézá v našem opravdovém životě.

Víkend v Uničově
Prodloužený květnový víkend lákal k výletu na Moravu.
Když už jsme byli tak daleko, rozhodli jsme se podniknout co nejvíce výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí
Uničova. Prolezli jsme Javoříčské jeskyně, zavítali na hrad
Bouzov, navštívili jarmark na Sovinci. Zdolali jsme také
nejvyšší horu Jeseníků, Praděd. Výstup z Karlovy Studánky
údolím Bílé Opavy byl sice náročný, ale stálo to za to.

Podzimní prázdniny
Podzim nás zastihl
na severu naší vlasti. Dům dětí a mládeže v Boleticích
nám poskytl velmi
příjemné zázemí,
kam jsme se unaveni z výletů rádi
vraceli. Navštívili
jsme děčínskou ZOO, absolvovali prohlídku místního zámku
s Černým rytířem, vydali se do Tiských stěn i na Pravčickou
bránu, propluli Soutěskami. Nechybělo ani tradiční podzimní pouštění draků…

Projekt Nenuda
Projekt Nenuda je souborem aktivit otevřených směrem
k veřejnosti. Volná návaznost akcí vytváří cyklus, který,
jak doufáme, může přivést děti k pravidelnějším návštěvám našich aktivit. Chceme tak podpořit aktivní životní
styl a samozřejmě také naši činnost propagovat.

Pétanque pro volný čas
Plánovat petanquový turnaj je vždy tak trochu loterie s počasím, a to ať již připravujeme akci v červnu či
září. Když už ale svítí sluníčko a my se vydáme na hřiště
Sedmikráska, kovové koule působí jako magnet na děti
a za chvíli se to kolem hemží zájemci, kteří by si tuto
hru rádi vyzkoušeli. Letos hráči trénovali nejen přesnost,
ale i vytrvalost. Vždyť aby si domů mohli odnést drobnou odměnu, bylo potřeba sehrát hned několik partií.
Nejúspěšnější hráči se mohli radovat z dětských mini petanquových sad a o zábavu do dalších pěkných dní měli
hned postaráno.

Výprava do města Carcassonne
Odpoledne deskových her 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. Akce je také pro starší děti příležitostí vyzkoušet si roli pomocníků – organizátorů. Asi dvacítka dětí
trpělivě pomáhala vysvětlovat pravidla jednotlivých her
a odměňovala hráče razítky do startovního průkazu. Přijít
zasoutěžit si mohli opravdu všichni, a to hned třikrát,
v dubnu, září a listopadu.

Turnaj ve stolním tenisu
Turnaj ve stolním tenisu v naší nabídce opravdu zdomácněl, našel si své skalní příznivce. Pro ně i nové zájemce
jsme jej pořádali hned třikrát, v červnu, září a prosinci.
Podařilo se nám opět zvýšit počet hracích stolů, můžeme
tak kromě tří školních venkovních využívat i čtyři stoly
v tělocvičně. Turnaj se tedy bez obav vyhne nepřízni počasí. Dlužno dodat, že právě prosincová akce patří mezi
nejnavštěvovanější.

Hřiště není/jako silnice
Jarní dny jsou jako stvořené pro vyjížďku na kole nebo
procházku. Při těchto aktivitách na nás však číhají nástrahy silničního provozu, na které je dobré se připravit. I z tohoto důvodu naše skupina pořádá akci Hřiště
není/jako silnice, kde si děti mohou osvojit pravidla bezpečnosti formou her, kvízů a dalších aktivit. Dne 14. května si naši hru mohlo vyzkoušet asi 90 účastníků.

Sportovní turnaje
Ve svých plánech myslíme i na týmové sporty a organizujeme turnaje ve fotbalu a florbalu. Z důvodu nevyjasněnosti
finanční podpory se první z nich, ve florbalu, uskutečnil
až v květnu. Na podzim byly sportovní aktivity Nenudy
podpořeny MČ Praha 7, proto jsme si mohli dovolit vyhovět
přáním klubových návštěvníků a uspořádat obě soutěžní
klání – ve fotbalu i florbalu.

Šílené domino
Listopad proběhl nejen ve znamení padání listí. Již počtvrté padaly i dominové kostičky. Něco bylo ale jinak
než v předchozích ročnících. Starší děti předem připravily
na celou plochu školní auly velký dominový obrazec. Jeho
spuštění soutěž odstartovalo. Týmy složené převážně
z mladších dětí se pak snažily vykouzlit podobně nápaditou
a barevnou podívanou.

Kdo činnost zajišťuje
Složení rady PS k 31. 12. 2014
Oddíl Klíč
vedoucí

Přijď si vyrobit…

zástupce vedoucího

Cyklus výtvarných schůzek jsme v roce 2014 realizovali
pouze na podzim. Malým kreativcům se klubovna otevřela
třikrát, v září, říjnu a prosinci. Každou z aktivit navštívilo něco málo přes dvacet dětí. Mohly si vyrobit zvířátka
z fima, ozdobit skleněné svícny mozaikou i nasát předvánoční atmosféru při mramorování svíček.

Jiří Tomčala
Nikola Tomčalová

instruktor

Marek Boháč

Klub Fit
vedoucí

Nikola Tomčalová

zástupce vedoucího

Jiří Tomčala

Klub Týn’s
vedoucí
zástupce vedoucího

Jiří Tomčala
Nikola Tomčalová

Revizor PS

Daniel Zíka

Složení vedení PS
vedoucí PS

Nikola Tomčalová

hospodář PS

Michal Menšík

pokladní PS

Iryna Pronyšynová

delegát PS - člen rady krajské organizace

Zázemí
Úpravy v klubovně
Klubovna v tomto roce zůstávala na stejném místě – v budově základní školy. Probíhala v ní jen drobná údržba.
Do budoucna nás ale čeká velká změna. Třídu, ve které
klubovna sídlí, budeme muset opustit, protože ve škole
každým rokem přibývají žáci.

Členská základna
Naše skupina registrovala k 31. 12. 2014 celkem 31 členů
do 9 let

11

10–12

3

13–15

7

16–18

2

19–26

3

27 a více

5

Jiří Tomčala

člen

Anna Prošková

člen

Marek Boháč

Na přípravě a realizaci akcí se podíleli také další dobrovolníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: Milena Antušková,
Václava Antušková, Aleš Barkman, Nikol Krčová,
Eva Kučerová, Štěpán Pecka.
Mezi naše pomocníky také neodmyslitelně patří řada dětí
ze základní školy v Tusarově ulici.

Poděkování za podporu

Propagace
v tisících Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

65,1

nákup materiálně technického zabezpečení

6,9

údržba, opravy, vybavení kluboven

1,6

zimní tábor

6,4

vícedenní akce

10,2

oblast č. 2 - projekt Nenuda

40,0

Magistrát hlavního města Prahy

123,4

nájem a provozní náklady klubovny
Tusarova 15, Praha 7

40,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7

20,0

prázdninové tábory pro děti a mládež

30,9

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

26,0

krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území Prahy 6,5
Městská část Praha 7

15,0

Buď Fit

15,0

Děkujeme také Základní škole v Turarově ulici Prahy 7
za pomoc při pořádání našich akcí.

Hospodaření
Rozvaha (bilance)

Rok 2014 pro nás
znamenal navázání pravidelné
spolupráce s místním časopisem
Prahy 7 – Hobulet.
Z hlediska charakteru naší činnosti
totiž není možné
považovat propagaci
jen pomocí letáčků za dostatečně
účinnou. Využili
jsme proto každou
z možností, jak dát
o našich aktivitách
vědět. O akcích jsme informovali také prostřednictvím internetových stránek sdružení Pionýr, jejichž část je přímo
nabídce otevřených akcí věnována.

Pionýr Open
Každý druhý rok pořádá organizace Pionýr celostátní kampaň nabídky otevřených akcí. Tentokrát proběhla pod názvem Pionýr Open. Jejím smyslem je prostřednictvím akcí
upozornit na nabídku pravidelných aktivit. Naše skupina
se do této akce zapojila třemi akcemi. Turnaj ve stolním
tenisu byl pozvánkou ke sportování v klubu Fit, Odpoledne
deskových her bylo ukázkou činnosti oddílu Klíč. Turnaj
v Petanque se konal v rámci klubu Týn’s.

Aktiva
Stav k poslednímu dni účetního období
Jiné pohledávky
Pokladna

1
5

Účty v bankách

149

Aktiva celkem

155

Pasiva
Stav k poslednímu dni účetního období
Vlastní jmění

56

Účet výsledku hospodaření

-8

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

107

Pasiva celkem

155

Výkaz zisku a ztráty
hlavní činnost
Spotřeba materiálu
Ostatní služby
Ostatní daně a poplatky
Náklady celkem

88
320
2
410

hlavní činnost
Tržby z prodeje služeb

185

Přijaté příspěvky (dary)

10

Přijaté členské příspěvky

4

Provozní dotace

203

Výnosy celkem

402

Výsledek hospodaření před zdaněním

-8

Výsledek hospodaření po zdanění

-8

Den Prahy 7
Ukázkou spolupráce s veřejnou správou na místní úrovni
může být také akce Den Prahy 7. Tohoto veletrhu subjektů působících na území Prahy 7 se účastníme pravidelně.
Každoročně náš stánek pro děti a jejich rodiče nabízí
několik typů aktivit, které patří do spektra naší činnosti – výtvarné, sportovní i jednoduché deskové hry.
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