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Úvodní slovo

Rok 2016 je za námi. 
Uběhl rychle, hek-
ticky. Přinesl spoustu 
práce, ale i radosti, 
zážitků. Z fotografií 
se na nás usmívají, 
a někdy i šklebí, spoko-
jené děti. Děti, které 
se nebojí zkoumat nové 
věci. Děti, které se rozhodly, že nebudou sedět doma, 
a přišly na některou z akcí, nebo dokonce vyrazily na vý-
pravu či tábor. Možná někdy trochu do neznáma.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají rozzářit 
dětské oči… Nika

Poslání

Dobrodružství na míru — to je ústřední motiv současného 
Pionýra. Nabízíme dětem, aby si vyzkoušely co možná 
nejvíce druhů činnosti. Současně se snažíme při tom všem 
rozvíjet jejich samostatnost.

Pravidelná činnost

Činnost oddílů a klubů probíhala celoročně ve dnech škol-
ního vyučování v naší klubovně. Ta se v prvním pololetí 
nacházela v prostorách základní školy v Tusarově ulici, 
od června jsme zprovoznili klubovnu na nové adrese: 
Tusarova 7, Praha 7.

Oddíl Klíč

Oddíl Klíč se v prvním pololetí roku zabýval zkoumáním 
světa pomocí smyslů. Zhruba patnáct dětí mělo příležitost 
na středečních schůzkách vyzkoušet si, jak jejich smysly 

fungují, a také najít jejich limity. Na konci školního roku 
ty nejvytrvalejší čekalo zakončení v nové klubovně.

V druhé polovině roku se oddíl Klíč rozrostl a rozdě-
lil na dvě družiny. Starší děti se ponořily do příběhu 

Robinsona Crusoa a také měly možnost některá z jeho dob-
rodružství prožít. Mladší děti se vrátily do dob svých pra-
prababiček (a možná ještě starších), aby si na vlastní kůži 

vyzkoušely, jak lidé na venkově v časech minulých žili, 
pracovali nebo si krátili volné chvíle. A tak kluci a holky 
křísili sv. Václava a hledali podzimní houby, navštívil je 
sv. Martin na bílém koni, počítali zásoby na zimu, vyrazili 
na lov kachen s myslivcem a jeho čtyřnohým přítelem. 

Všichni už se těšili na jaro a nové staré zvyky a obyčeje.



Klub Fit

V klubu Fit se každé pondělí v čase od 17:30 do 19:30 
scházelo okolo 15 dětí. Přijít mohl kdokoliv, stačilo mít 
sálovou obuv a chuť sportovat. Dospělí v klubu dětem jen 
pomáhají hry zorganizovat, a tak se hraje vždy to, na čem 
se návštěvníci dohodnou. Nejčastěji to bývá fotbal, florbal 
a vybíjená, občas ale také nafoukneme kinballový míč. Čas 
mezi hrami si řada dětí krátí u pingpongového stolu.

Klub Týn’s

Klub i v tomto roce zůstal věrný čtvrtkům. Starší děti, 
které tolik neláká pravidelná činnost oddílová, mohly naši 
klubovnu navštěvovat vždy od 16 do 18 hodin. Klub má tu 
výhodu, že se návštěvníci mohou výraznější měrou zapojo-
vat do tvorby programu, realizovat své nápady. Nejčastěji 
jsme sice hráli deskové hry, na své si přišly ale také šipky 
či stolní fotbálek. V rámci aktivit klubu probíhala také 
řada akcí otevřených veřejnosti, děti tak mohly přijít vy-
zkoušet některou z výtvarných technik, pokusit se vyrobit 
dřevěnou hračku či postavit si a rozpohybovat robota.

Akce

Výpravy

Jako každý rok i tentokrát náš oddíl podnikl několik vý-
prav za dobrodružstvím. Navštívili jsme mnoho zajímavých 

míst (Plzeň, Jaroměř, Beroun, Lomnici nad Popelkou, 
Liberec) a užili jsme si spousty zábavy. Bolely nás nohy, 
ale do našich turistických deníčků jsme si mohli zapsat 

další kilometry prochozených turistických tras, další na-
vštívená města, památky, ale i zábavní a vědecké parky. 
Naučili jsme se dalším věcem a vyrobili jsme dárky našim 
nejbližším. Poznali jsme nové kamarády, protože přátel 
není nikdy dost. Plnili jsme další a další výzvy. Některé 

byly jednodušší, jiné těžší (jako například nezapomenout 
napsat mamince večer v den příjezdu). Domů jsme se vždy 
vraceli rádi, ale v netrpělivém očekávání následující akce. 
Ahoj! na dalších výpravách v roce 2017.



Jarní tábor

aneb Omega na horách. A opět v Peci pod Sněžkou. A nebo 
ne? Všichni účastníci se totiž stali šťastnými držiteli zla-
tého kupónu opravňujícího majitele k týdennímu pobytu 
v továrně na čokoládu. Asi vás tedy nepřekvapí, že jsme 
kromě lyžování ochutnávali čokoládu, oříšky a opět čoko-
ládu, zkoumali kvalitu žvýkaček a jinak si užívali v továrně 
Williho Wonky. Nechyběli ani Umpa-lumpové a jejich bláz-
nivé popěvky.

Letní tábor

Asterix a Obelix Vás pozdravují! Na táboře jsme se s tě-
mito dobrodruhy totiž náramně skamarádili. Jejich osadu 
neustále obtěžovaly partičky bojechtivých Římanů, načež 
jsme byli vybídnuti k boji, který by se snad nedal nazvat 
jinak nežli „římanobraní“. Protože „sklizeň“ byla opravdu 
bohatá, přizvali nás Galové na znamení díků na narozeni-
novou oslavu své rozverné příbuzné Lihovyfix. A dobrodruž-
ství začalo nabírat na obrátkách.
Původně studijní cesta do Alexandrie se trošičku zvrtla, 
když se Galové, jak jinak než náhodou, připletli do koč-
kování dvou velikánů, Caesara a Kleopatry. Nejprve jsme 
Egypťanům pomáhali zavést vodu až do paláce, nakonec 
ale žadonil i Caesar a my pro něj, respektive pro jeho vy-
volenou, vyráběli sadu šperků. A co nám tento drobný mu-
žík slíbil, že jsme se nechali přemluvit? Římané dají naší 
galské osadě konečně pokoj. Jen čas od času vyšlou malou 
armádičku. To aby Asterix s Obelixem nevyšli ze cviku.

Podzimní prázdniny

Letošní podzim zdál se býti opravdu chladným, tudíž jsme 

se po vzoru našich pravěkých předků uchýlili do míst chrá-
něnějších, do jeskyní Moravského krasu. Nebyla by však 
výprava výpravou, kdyby nás nečekala nějaká ta záhada. 
Tentokrát poněkud děsivá. Ženské tělo na dně propasti. 
Náš detektivní tým zrekonstruoval příběh o lásce hluboké 

až na dno Macochy a ještě větším nedorozumění.
Vaše záhady jsou pro nás zábavou! Pro jejich vyřešení vo-
lejte na tel. 111 222 333



Otevřené akce

Jak vnímat význam sousloví otevřené akce? Vždyť celá 
naše činnost je otevřená. Na schůzky, výpravy, tábory mo-
hou chodit děti, které nejsou našimi členy. Co tedy přesně 
děláme, pořádáme-li otevřené akce?
Jedním z hlavních cílů těchto aktivit je oslovovat veřej-
nost. Zveme děti, jejich rodiče, aby se k nám přišli podí-
vat. Zahrát si, zasoutěžit, něco si vyrobit… Možná zjistí, 
že by naše aktivity chtěli navštěvovat pravidelněji. Nebo 
se potkáme až na další otevřené akci…

Přijď si vyrobit

Výtvarné schůzky se v roce 2016 soustředily do podzimního 

období. V červnu jsme sice ještě ve škole vyráběli mýdla, 
ostatní aktivity jsme si ale užívali už v nové klubovně. Děti 

měly možnost ozdobit si krabičky ubrouskovou technikou, 
vytvořit si pomocí šablony ozdobu na tričko. Do světa fan-

tazie nás přenesly pokusy s enkaustikou a před Vánocemi 
jsme potrénovali trpělivost při výrobě korálkové ozdoby 
na stromeček. Každou z aktivit navštívilo něco málo přes 

dvacet dětí.



Technická činnost

Již několik let zařazujeme do naší nabídky i technické čin-
nosti. Využíváme přitom školní dílny ZŠ Tusarova. Pro velký 
úspěch jsme opakovali výrobu pohyblivé dřevěné hračky, 
nově jsme se pokoušeli vyřezat kuchyňské prkénko. Oba 
výrobky mohly posloužit jako vánoční dárek.

Setkání s robotem

Naše skupina vlastní dvě sady stavebnice Lego Mindstorms 
EV3. Stavebnice umožňuje sestavit robota a to v několika 
podobách. Robot je programovatelný, lze ho ovládat po-
mocí mobilu nebo třeba sestavit dva roboty, kteří spolu 
budou koordinovaně pracovat. Díky programovatelnosti 
jsou naše možnosti prakticky neomezené. Během roku 
jsme si stavěli, programovali a hráli. Naši roboti umí stří-
let, jezdit na dálkové ovládání, jet za někým a udržovat si 
od něj pravidelný odstup. Viděli jsme robota, který uměl 
sledovat čáru a projet bludiště. Do příštího roku vstupuje-
me s většími zkušenostmi a těšíme se na těžší úkoly, které 
budeme moci plnit.

Odpoledne deskových her

Aula základní školy Tusarova i přilehlé třídy se opět hem-
žily hrajícími si dětmi. Odpoledne deskových her přináší 



vždy nejen trochu soutěžení (děti sbírají razítka do svého 
startovního průkazu), ale hlavně pohodu. Některé hry jsou 
jen tak škodolibé, u jiných je potřeba přemýšlení, trpěli-
vosti. Na své si tak může přijít každý. A že někdo v březnu 
nemohl? Nevadí, jistě si udělal čas v září.

Hřiště není/jako silnice

Prohánět se na Sedmikrásce v autě? To musí být nějaký 
omyl. Nebo ne? Stejně jako v minulých letech se hřiště 
na jeden květnový den proměnilo v silnici. Děti a jejich 
rodiče mohli vyrazit. Auto je sice čekalo jen papírové, 
ale i s ním se dá užít si pohyb na dopravní komunikaci. 
Přidáme-li k tomu řadu kvízů, které na malé motoristy 
čekaly, nebyla to rozhodně projížďka ledajaká. Kdo ji ab-
solvoval celou, odnášel si, i díky podpoře Besipu, malou 
pozornost. A nejúspěšnější řešitelé? Následující den si 
mohli přijít vyzvednout své odměny.

Sportovní turnaje

Jako každý rok jsme i letos uspořádali řadu sportovních 
turnajů. Ve florbalu, fotbalu i stolním tenisu. U kolektiv-
ních sportů není potřeba přijít se svým týmem, čtveřice 
můžete utvořit i na místě. A pak už se jen hraje. Rolí roz-
hodčích se obvykle ujmou naši instruktoři, kteří se daným 
sportům sami věnují, a tudíž mohou zkušeně posuzovat 
všechny herní situace. Protože děti pokaždé hrají fair-

-play, čeká na ně na konci turnaje odměna.

Šílené domino

Kdo jednou zkoušel stavět padací domino, jistě ví, o čem 
mluvíme. Stavba již je téměř hotová a stačí tak málo… 

Můžeme začít znovu. Tato akce se nikdy neobejde bez 
emocí. Radost i slz1y. Ostatně vyzkoušely si to i děti 
z 6. ročníku ZŠ Tusarova, když se pokoušely pro mladší při-

pravit efektní zahájení šestého ročníku této bláznivé sou-
těže. O to lépe pak jako porotci dokázali ocenit zajímavá 
dílka jednotlivých stavebních týmů. A bylo se na co dívat…



Petanque pro volný čas

Na petanque vyrážíme vždy na Sedmikrásku. Kolem kovo-
vých koulí se velice rychle seběhne řada zájemců, kteří si 
chtějí tuto francouzskou hru vyzkoušet. Je to jedna z ne-
formálních příležitostí, jak dát vědět o naší další činnosti.

Zázemí

Úpravy v klubovně

Koncem února roku 
2016 jsme podepsali 
nájemní smlouvu 
na novou klubovnu. 
Na sedm let jsme 
se tedy přestěhovali 
na adresu Tusarova 7, 
Praha 7. Než mohly 
klubovnu navštívit 
první děti, čekala 
nás spousta práce. 
Úprava zdí a jejich 
malování, výměna 
podlahových krytin 
a nakonec stěhování a zabydlování. Spoustu věcí bude 
ještě potřeba vylepšit a obnovit, ale přesto už od června 
„bydlíme“.

Kdo činnost zajišťuje

Složení rady PS k 31. 12. 2016

Oddíl Klíč

vedoucí Jiří Tomčala

zástupce vedoucího Nikola Tomčalová

Klub Fit

vedoucí Nikola Tomčalová

zástupce vedoucího Jiří Tomčala

Klub Týn’s

vedoucí Jiří Tomčala

zástupce vedoucího 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 dobro-
volníci, ať již z řad členů PS či nečlenů: Milena Antušková, 
Aleš Barkman, David Diviš, Filippo Giusti, Matyáš Havlík, 
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. 2016 celkem 30 členů, 
tedy obdobné množství jako v roce minulém.

do 9 let 7

10—12 4

13—15 6

16—18 2

19—26 4

27 a více 7

Vzdělávání

V tomto roce čtyři naši instruktoři absolvovali kurz 
Vedoucího dětského kolektivu — B, který pořádalo Ústřední 
pionýrské vzdělávací centrum. Během tohoto dlouhodobé-
ho kurzu museli splnit mnoho praktických úkolů v našich 
oddílech. Díky tomu se jim podařilo získat nejen potřebné 

znalosti, ale i řadu dovedností. Ty mohli uplatnit během 
letního tábora Hermix, kde se stali vítanými pomocníky.



Poděkování za podporu

v tisících Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 192,4

nájem a provozní náklady kluboven 36,1

údržba a vybavení klubovny 20,2

nákup materiálně technického zabezpečení 1,8

zimní tábor 19,2

vícedenní akce 9,1

volnočasové kluby 60,0

krátkodobé akce pro neorganizovanou mládež 19,0

aktivity podporující priority MŠMT 27,0

Magistrát hlavního města Prahy 144,1

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 21, Praha 7 38,7

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7 22,0

prázdninové tábory pro děti a mládež 64,3

akce ve volném čase pro děti a mládež 
na území Prahy 10,6

krátkodobé akce pro děti a mládež 
mimo území Prahy 8,5

Městská část Praha 7 14,0

Buď Fit 14,0

Hospodaření

Rozvaha (bilance) v tisících Kč

Aktiva

Stav k poslednímu dni účetního období

Poskytnuté provozní zálohy 26

Ostatní pohledávky 15

Pokladna 2

Účty v bankách 157

Aktiva celkem 201

Pasiva

Stav k poslednímu dni účetního období

Vlastní jmění 85

Účet výsledku hospodaření -4

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 99

Ostatní dlouhodobé závazky 2

Krátkodobé závazky 19

Pasiva celkem 201



Výkaz zisku a ztráty — hlavní činnost

Spotřeba materiálu, energie 
a ostatních neskladových složek 175

Ostatní služby 411

Daně a poplatky 4

Náklady celkem 592

Tržby z prodeje služeb 195

Přijaté příspěvky (dary) 13

Přijaté příspěvky zúčtované 
mezi organizačními složkami 7

Provozní dotace 371

Jiné ostatní výnosy 2

Výnosy celkem 588

Výsledek hospodaření před zdaněním 0

Výsledek hospodaření po zdanění -4

Propagace

Naše skupina se propaguje především činností. Během 
roku uspořádáme několik desítek otevřených akcí, které 
může navštívit opravdu každý. Mezi nejnavštěvovanější 
v roce 2016 patřily dopravní akce Hřiště není/jako silnice 
nebo Odpoledne deskových her. O všech těchto aktivitách 
dáváme vědět prostřednictvím letáků, pozvánek či webů 
www.pionyr.cz či web městské části Prahy 7. Ta je také 
pořadatelem Rodinného dne Prahy 7, na kterém jsme ani 
v roce 2016 nechyběli.



Pionýr, z. s. — PS Omega, Dělnická 6, Praha 7

IČ: 66 00 11 02
www.psomega.cz


