Výroční zpráva 2015

Pionýrská skupina Omega

Úvodní slovo
Rok 2015 byl pro spolek Pionýr rokem významným. Slavilo
se výročí 25 let obnoveného samostatného působení.
Pětadvacítka se táhla jako červená linka celou řadou aktivit, které se během
roku uskutečnily. Pionýr
prošel za onoho čtvrt
století velkým vývojem. Dnes je moderním
spolkem, který má veřejnosti co nabídnout.
Však se také s otázkami
typu: „To ještě existuje?“ setkávám čím dál
tím méně. Spolek Pionýr
je tvořen pionýrskými
skupinami, ty pak oddíly a kluby. Myslím si, že je potřeba vnímat především
to, že za jejich existencí, za jejich aktivitami stojí velké
množství práce a úsilí dobrovolníků. Lidí, kteří svůj volný
čas věnují práci s dětmi a pro děti. To platí i o naší pionýrské skupině. Chtěla by moc poděkovat všem, kteří strávili
jako dobrovolníci rok 2015 s Omegou…
Nika

neobvyklých druhů ovoce apod. Cílem přitom bylo rozvíjet
samostatnost a schopnost přežití v přírodě. Od září do oddílu přišla více než desítka dětí z druhých tříd, a proto
se jeho činnost zaměřila více na rozvoj komunikace, společenské a deskové hry tak, aby se nově příchozí v oddíle
dobře „zabydleli“.

Klub Fit
Klub Fit vytváří nabídku pro děti (asi dvě desítky víceméně
pravidelných návštěvníků), které mají zájem o sportovní
činnost. Schází se každé pondělí od 17:30 do 19:30. Základ
programové nabídky tvoří miniturnaje ve florbalu a fotbalu, které doplňuje rychlá vybíjená. Od podzimu zpestřuje
aktivity klubu i kinballový míč, pořízený díky dotační podpoře Prahy 7.

Poslání
Základem naší činnosti je hra. Nejde však o pouhé vyplnění volného času hrou. Hledáme, objevujeme, zkoumáme
svět kolem nás. Oddíly a kluby jsou pro nás příležitostmi
nejen k činnosti, která nás baví. Učíme se spolu žít tak,
abychom se dokázali vzájemně respektovat a obohacovat.
Naše činnost je školou života, do kterého řada z nás teprve vstupuje.
Jiří

Klub Týn’s
Zejména děti středního školního věku navštěvovaly klub
Týn’s. Během podzimu přesáhl počet pravidelných návštěvníků desítku. Nejvíce klub přitahoval zájemce o technické činnosti ve školní dílně a schůzky s roboty…

Pravidelná činnost
Činnost oddílů a klubů probíhala ve dnech školního vyučování v prostorách Základní školy v Tusarově ulici.

Oddíl Klíč
První pololetí nás provázela dobrodružství Robinsona
Crusoa. Návštěvníci oddílu měli díky tomu možnost vyzkoušet si vytváření keramických nádob, ochutnat několik

Akce
Výpravy
Znáte snad lepší způsob jak strávit víkend a nejlépe ten
prodloužený? Přátelé, hry a příroda. To je to hlavní, co nás
baví a co nás táhne na výpravy. Ale je to také spousta zábavy a zkušeností, které bychom jinak neměli možnost získat.
Letos se nám podařilo vyjet celkem 4krát a jeden víkend
jsme strávili spolu v Praze. Připraveno jsme měli daleko
více výprav, bohužel ne vždy se našel dostatek zájemců,
kteří chtěli jet. Snad se nám příští rok zadaří a uskuteční
se každá z naplánovaných víkendových akcí.
Marek B.

zakoušeli různá příkoří, s houževnatostí se přizpůsobovali
neznámým podmínkám. Překupovali zvířata, která nám
pomáhala nést těžký náklad, a rozprodávali evropské výdobytky, pro tamní obyvatele mnohdy exotické. Seznámili
jsme se odlišnostmi pestrých kultur či náboženství, která
se střetávala na dvoře mocného chána Kublajchána. Ten
dokonce několikrát přivítal naši pomoc. Na oplátku jsme
se mohli těšit z jeho štědrých darů a výsad. Nakonec
se nám podařilo přeci jen vydělat něco peněz a vrátit
se vousatí a skoro nemytí do své rodné vlasti. Cestou domů
jsme si tedy užili zasloužené lázně. Budeme se těšit zase
příště!
Anička

Podzimní prázdniny

Jarní tábor
Jako každé jarní prázdniny jsme vyrazili do Krkonoš. Tento
rok bylo naše téma Viking Vike 2. Pokaždé zde máme připravený pestrý program, který nás baví celý týden. Po náročném dni na lyžích bývají přichystány společenské i deskové hry. Jeden den v týdnu je vždy věnován vycházce
do krásného okolí a výtvarkám, při kterých si děti mohou
vyzkoušet nové věci a rozvíjet své schopnosti. A po týdnu
zábavy, lyžování, popřípadě snowboardování? Všichni mají
skvělé zážitky a nikomu se z Krkonoš nechce.
David

Letos jsme se v době podzimních prázdnin vydali
na Broumovsko. Nemohli jsme ale tušit, že na nás kromě
her a jiných kratochvílí čeká také spousta práce. Místní
pasáček ovcí nás poprosil, abychom mu pomohli zbavit
se nepřítele, který ho již delší čas sužuje, vládce všech
větrů. Protože smysl pro dobrodružství a ochota jsou nám
více než vlastní, dali jsme se do díla. Zachránili světlušku,
našli pasáčkovu ztracenou píšťalku a vyrobili draka, aby
nám byl ve vzdušném prostoru oporou. Přesto jsme stihli
ujít pár kilometrů a zkouknout nějaké ty pamětihodnosti.
Anička

Otevřené akce
Letní tábor
Jako každý rok jsme se v loňském červenci vypravili na náš
oblíbený tábor. Dlužno přiznat, tentokrát i s malinko
zištnými úmysly. Zpráva o brzkém vyplutí lodi Marca Pola
vyburcovala nejednoho kupčíka, aby sebral trochu peněz
a zboží a odcestoval zkusit štěstí směrem na východ. S povahou lačnou po dobrodružství jsme se v ústrety obchodu
v krajinách dálného Orientu vydali i my. Cestou jsme

Akce pořádané v rámci projektu Nenuda tvoří ucelený
cyklus, který se snaží aktivizovat děti z oblasti Holešovic.
Prostřednictvím připravovaných aktivit jsme se snažili oslovit potenciální zájemce o naši tradiční oddílovou činnost
v klubovně. Současně neustále pracujeme na zvyšování
povědomí o našem působení, na propagaci naší činnosti
nejen mezi dětmi, ale i rodičovskou veřejností.
Jedním z dílčích cílů projektu byla podpora zájmu dětí
o techniku. Nově jsme připravili dvě aktivity – Technika pro
každého a Setkání s robotem. Obě aktivity se ukázaly jako
životaschopné, s výraznými možnostmi dalšího rozvoje.

Přijď si vyrobit
Výtvarné schůzky z cyklu Přijď si vyrobit… jsme v roce
2015 realizovali pětkrát. Každou z aktivit navštívilo něco
málo přes dvacet dětí. A čemu jsme se letos věnovali?
Výrobkům z papíru a fima, výrobě žonglovacích míčků,
mýdla, zdobení svíček.

Technická činnost
Technika pro každého, 19. 11. a 3. 12., měla největší
ohlas mezi dětmi z pátých tříd. V listopadu jsme ve školní
dílně vyráběli pohyblivou dřevěnou hračku, v prosinci pak
již v klubovně jednoduchou píšťalku. V následujícím roce
bychom rádi v této aktivitě pokračovali.

Odpoledne deskových her
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 1. dubna a 9. září.

Hřiště není/jako silnice
Jako každý rok jsme v květnu uspořádali dopravně výchovnou akci „Hřiště není/jako silnice.“ Na jeden den jsme
proměnili hřiště Sedmikráska v ulice plná aut a dopravních
značek. Jak se nám povedlo dostat auta na hřiště? Poté,
co každý účastník prošel registrací a dostal své řidičské
oprávnění (kartu, na kterou se zaznamenává splnění kvízu), pokračoval na parkoviště, kde si vyzvedl své auto,
a vyrazil na cestu (plnou stanovišť a kvízů), na níž musel
dodržovat dopravní předpisy. Všem se dařilo, takže jsme
se obešli bez nehod.
Další den jsme se sešli znovu, ale tentokrát proto, abychom vyhodnotili úspěšné řešitele kvízu. Odměny do soutěže věnoval také Besip.

Setkání s robotem
Na podzim se nám podařilo pořídit robotickou lego stavebnici. Díky ní jsme sestavili našeho prvního robota. Další
úkol nás ale teprve čekal. Potřebovali jsme se naučit jej
ovládat a programovat. Věnovali jsme se tomu během čtyř
setkání klubu Týn’s.

Turnaj ve florbalu
Turnaj ve florbalu proběhl v pondělí 30. 11. v tělocvičně
školy ZŠ Tusarova. Přišlo asi 20 dětí ve věku 9-15 let. Hrálo
5 týmů způsobem každý s každým. Celý turnaj trval asi
2 hodiny a děti si ho velmi užily. Šlo především o to zahrát
si a děti hrály fair. Na konci se rozdaly ceny, jako např.
míčky, peněženky, lahve a spoustu jiných věcí. Všichni
odešli spokojení.
Matyáš

Turnaj ve fotbalu
Turnaj v sálovém fotbalu se konal 4. 5. 2015 v tělocvičně
ZŠ Tusarova. Sešlo se přes 20 dětí ve věku 10-15 let. Hrálo
se na týmy 4+1. Týmy se mohly poskládat individuálně
tzn. mohly i nemusely mít brankáře. Utvořily se čtyři

týmy. Vzhledem k tomu, že dětí nebylo přesně 20, střídaly
se v jednotlivých týmech na lavičce. Hrálo se systémem
každý s každým. Hlavním cílem všech dětí bylo zahrát si
a dobře se pobavit. Kupředu je hnala motivace drobné
odměny v podobě malých míčů, sportovních lahví, píšťalek
apod. Všichni hráli fair play a domů odcházeli s úsměvem
ve tváři a odměnou v ruce.
Protože měl turnaj velký úspěch, zopakovali jsme jej ještě
jednou v říjnu.
Filip

Turnaj ve stolním tenisu
Na turnaji ve stolním tenisu jsme se v roce 2015 sešli dvakrát, 14. září a 14. prosince.
Vše se jako každoročně odehrávalo v tělocvičně ZŠ Tusarova. Děti obvykle hrají na dvě skupiny: mladší a starší,
aby si to všichni pořádně užili. Souboj byl napjatý a vyrovnaný. Každý účastník získal aspoň drobnou odměnu.
Marek Z

Šílené domino
Pátý ročník této bláznivé akce opět odstartovalo spuštění velkého
obrazce z padacího
domina. Úvodní vstup
si pro mladší soutěžící předem připravili
žáci devátého ročníku.
Dvojčlenné týmy se pak
utkaly o to, kdo z padacího domina postaví nápaditější
trasu. Svou úlohu při hodnocení hrál také fakt, jak dlouho
bez přerušení vydrží domino padat.

Petanque pro volný čas
Petanque je zajímavou příležitostí pro navázání prvních
kontaktů s naší činností. Zájemci o tuto tradiční francouzskou hru nás na hřišti Sedmikráska mohli potkat
dvakrát, 10. a 24. září. Zahrálo si s námi vždy kolem
20 dětí či jejich rodičů.

Zázemí
Úpravy v klubovně
Rok 2015 byl pro naši klubovnu ve škole určitě posledním
celým rokem. Škola bude od následujícího září potřebovat
další třídu, a tak se budeme muset stěhovat. Díky jednání s městskou částí Praha 7 se nám podařilo najít vhodný
prostor, o který jsme v druhé polovině roku požádali.

Kdo činnost zajišťuje
Složení rady PS k 31. 12. 2015
Oddíl Klíč
vedoucí
zástupce vedoucího

Jiří Tomčala
Nikola Tomčalová

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

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,
Aleš Barkman, Barbora Nárožná, Michal Pospíšil, Marek Zíka.
Mezi naše pomocníky také neodmyslitelně patří řada dětí
ze základní školy v Tusarově ulici.

Členská základna
Naše skupina registrovala k 31. 12. 2015 celkem 31 členů,
tedy stejné množství jako v roce minulém.
do 9 let

7

10–12

9

13–15

5

16–18

1

19–26

4

27 a více

5

Hospodaření
Rozvaha (bilance)
Aktiva
Stav k poslednímu dni účetního období
Poskytnuté provozní zálohy

Poděkování za podporu
v tisících Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

78,0

nájem a provozní náklady klubovny

16,7

nákup materiálně technického zabezpečení

1,3

zimní tábor

8,6

vícedenní akce

6,4

oblast č. 2 – projekt Nenuda
Magistrát hlavního města Prahy

45,0
117,8

nájem a provozní náklady klubovny

35,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7

16,8

prázdninové tábory pro děti a mládež

28,9

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

31,0

krátkodobé akce pro děti a mládež
mimo území Prahy

39

Jiné pohledávky

3

Pokladna

5

Účty v bankách

137

Aktiva celkem

184

Pasiva
Stav k poslednímu dni účetního období
Vlastní jmění
Účet výsledku hospodaření
Pasiva celkem

155
29
184

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

80
305
2
387

hlavní činnost

6,1

Tržby z prodeje služeb

156

Přijaté příspěvky (dary)

43

Přijaté členské příspěvky

7

Městská část Praha 7

15,0

Provozní dotace

210

Buď Fit

15,0

Výnosy celkem

416

Poděkování patří také Jiřímu Bencovi za správu webových
stránek a poskytování hostingu.

Propagace
Největší propagační
akcí naší pionýrské
skupiny se nesporně
stala prezentace během
Rodinného dne Prahy 7,
který se tentokrát konal
na Výstavišti. K naší
expozici přitahoval velký kinballový míč nebo
maskot psa. Děkujeme
všem našim členům,
kteří se na zajištění expozice podíleli.
Novým počinem na poli propagace bylo zveřejňování našich akcí na webových stránkách Prahy 7.

Výsledek hospodaření před zdaněním

29

Výsledek hospodaření po zdanění

29

Pionýr, z. s. – PS Omega, Dělnická 6, Praha 7
IČ: 66 00 11 02
www.psomega.cz

