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Úvodní slovo

Jaký byl rok 2018? Pestrý, plný 
dobrodružství, objevování. V klu-
bovně na Tusarově ulici jsme se 
už zabydleli, poskytuje nám útul-
né a bezpečné útočiště. Množství 
dětí, jež naše aktivity navštěvují, 
a jejich postřehy, z nichž je tato 
výroční zpráva sestavena, dáva-
jí tušit, že práce dobrovolníků, 
kteří činnost Omegy zajišťují, má 
smysl. Chtěla bych všem, kteří 
nám pomáhají, poděkovat. Bez 
vás bychom to nedokázali.

Poslání

Podporujeme zvídavost a touhu po poznání, říká Program 
Pionýra. Naše aktivity připravujeme a společně s dětmi 
plánujeme tak, aby děti poznaly činnosti, ke kterým ne-
mají každodenní příležitost. Může se jednat o práci s ná-

stroji v dílně nebo překonání sebe sama na lezecké stěně. 
Po návratu z každé naší akce se ptáme, co nového děti 
objevily, co si vyzkoušely, co zažily.

Pravidelná činnost

  Když chcete chodit do Omegy, musíte si ve svém rozvrhu 
udělat čas. Pokud byste chtěli stihnout všechny aktivity 
a akce, bude to opravdu hodně času (ale také zábavy). 
Omega nabízí dětem dva kluby a jeden oddíl. Stačí si jen 
vybrat. Všechny pravidelné aktivity můžete navštěvovat 
zdarma, a to ani nemusíte být naším členem. Anička

Oddíl Klíč

Oddíl Klíč se celý školní rok věnuje jedné činnosti, kterou 
propojuje dlouhodobá hra. V prvním pololetí roku byl od-
díl rozdělený na dvě družiny, které se scházely ve středu. 

Mladší děti se věnovaly programu Robinsonův Ostrov, my 
starší jsme putovali po planetách. Od září se nám ale všem 
změnil rozvrh, a tak jsme se přeskupili. Oddílové děti 
pokračovaly v kosmickém programu, ale tentokrát ve čtvr-
tek. Teď už se ve vesmíru určitě neztratí:)

Klub Fit

Tento klub přináší každému, kdo je ochoten se hýbat, 
možnost sportovat. Stačí si vzít jen potřebnou obuv, aby 
se nepoškozovala tělocvična. Sportovní pomůcky jako jsou 
míče, pálky, florbalky, přílby či lapačky máme společné. 
Ke hře tedy stačí fair play a být v pondělí v podvečer v tě-
locvičně základní školy v Tusarově ulici.

Klub Týn’s

  Do Týn’su jsem se svými kamarády začala chodit 

až od září. Na rozdíl od oddílu je tady program daleko 
víc na nás. Některé aktivity plánujeme dopředu (vý-

tvarky, technické činnost nebo velké deskovky), jindy 
se dohodneme podle toho, kdo se sejde a jakou máme 
právě náladu. V prvním pololetí se prý víc hrály deskové 

hry, nás ale bavily hry společenské, při kterých jsme si 



vždycky užili dost legrace. Někdy jsme si po schůzce 
říkali, jak jsme mohli u takové „blbosti“ vydržet tak 
dlouho. S kamarády je to prostě fajn. Anička

  Středeční schůzky mě baví, protože hrajeme hry a je to 
dobré na odreagování. Emma

 Mě se líbí ten kolektiv. Mám ráda hry Lucka

Akce

Výpravy

Každá výprava je příležitostí, jak objevovat něco nového. 
Poznávat nové věci a přemýšlet o tom, co by se mohlo 
přenést do našich domovů, je to pro nás v mnohém obo-
hacení a inspirace. Každá výprava je přitom plná nových 

zážitků, o kterých si pak ještě dlouho můžeme vypravovat, 
vzpomínat na ně a znovu si je připomínat při prohlížení 
našich fotografií. V tomto roce jsme měli třeba možnost 
svézt se úzkorozchodnou parní železnicí nebo vyzkoušet 
historickou tramvaj.

  Líbí se mi, jak vždycky vymyslíme nějakou dobrou hru 
a jak jezdíme na výpravy a poznám vždycky nová místa, 
třeba hrady nebo turistické cesty. Baví mě, když můžu 
hledat turistické značky. Laura P

  Mě se líbí, když někam jedeme, že něco prozkoumáme 
a je to ještě zajímavé. Michal

Jarní tábor

  Lyžák mám ráda, protože mě baví lyžovat. Ale lyžová-
ní není všechno, co se tam dá zažít. Na lyžáku je vždy 

jeden den, kdy se nelyžujeme. Místo toho dopoledne 
vyrábíme a odpoledne jdeme na vycházku. Navíc máme 

po celý lyžák program podle nějakého příběhu. Letos 
byl inspirován knížkou Bylum Nebylum. Tento příběh byl 
občas trochu napínavý. Bylo to o Pavlínce Karafiátové, 
kterou unesla babička s červeným nosem a s deštníkem. 
Zavedla ji do domu mlčení. Tam potká další dva kamará-

dy. Ten den se někdo pokusil ukrást knihu, ale ne jen tak 
ledajakou knihu, byla to kouzelná kniha jménem Bylum. 

Ten lupič ji potřeboval, aby ovládl lidi. Taky potřebo-
val knihu Nebylum a seznam všech lidí v jejich městě 
(musel totiž přečíst všechna ta jména). Málem se mu to 
povedlo, kdyby se právě nenarodil jeden kluk, Pavlínčin 
bráška. Tento lyžák se mi moc líbil. Anička

Letní tábor

  Jet na tábor je podle mě skvělá věc, jak strávit vol-
ný čas, poznat nové lidi a zažít dobrodružství. Tento 
rok jsme cestovali do „Itálie“. A z toho jakoby výletu 
se vyklubala pěkná detektivka. Nakonec jsme objevili 
Leonarda da Vinciho časostroj. Spoustu nového jsme 
se dozvěděli a zažili krásné prázdniny. Anička

Podzimní prázdniny

  Tentokrát jsme vyrazili na podzimní prázdniny 
do Liberce. Jeli jsme autobusem, což se nám moc často 
nestává Většinou totiž vyrážíme vlakem). Na výpravě 
jsme si jako obvykle udělali výšlap, tentokrát na Ještěd 
(opět tam byla mlha, takže nebylo nic vidět), navštívili 
jsme IQ park (tam se mi to líbilo) a samozřejmě jsme 
šli na bazén. Jeli jsme dokonce i historickou tramvají 
z Liberce do Jablonce. Navíc tam moje kamarádka měla 
narozeniny, takže jsme měli i dort. Výpravu do Liberce 
mám vždycky ráda. Anička

Otevřené akce

Přijď si vyrobit

Výtvarky k Omeze už tak nějak patří. Ročně jich bývá asi 
pět, většinou v době od září do prosince. To se docela 

hodí, protože máme možnost někomu vyrobit dárek nebo 
se přichystat na Vánoce. Vyzkoušeli jsme si ubrouskovou 
techniku (na květináče), smaltování (lžiček), plstění, výro-
bu svíček a zdobení vánočních baněk.

  Na Omeze mě baví vyráběčky, protože tam vyrábíme 
vždycky něco zajímavého, co by mě nenapadlo. Eliška



Odpoledne deskových her

Odpoledne deskových her pořádáme dvakrát ročně. Vždy 
v září, abychom novým dětem představili část naší čin-
nosti, a potom v březnu nebo listopadu. Bývá to docela 
hukot, protože se akce účastní kolem 150 dětí. Můžou si 
vyzkoušet jakoukoliv hru, na kterou v aule nebo ve třídách 
narazí.Starší pomáháme s organizací — vysvětlujeme pra-
vidla, dáváme dětem razítka do startovního průkazu. Kdo 
získá alespoň určitý počet razítek, může dát svůj průkaz 
do slosování, a když má štěstí, vyhraje některou z odměn.

Hřiště není/jako silnice

  Hřiště není jako silnice je hra, při které běháš po stano-

vištích. Na každém stanovišti vyplníš kvíz a odevzdáš ho. 
Když projdeš všechna stanoviště můžeš si jít vyzvednout 

malou odměnu. Tato hra mě baví nejenom jako sou-
těžícího, ale i když sedím na stanovišti. Vždycky je to 

hrozná honička. Druhý den je potom vyhodnocení kvízů. 
Můžeš vyhrát spoustu zajímavých věcí! Vždy soutěžíš 
ve své kategorii. Už se těším na další Hřiště není jako 

silnice! Anička

Sportovní turnaje

Na sportovní turnaje se ptají děti každoročně už od začát-
ku ledna. Je to totiž báječná možnost k soutěžení, aniž 
byste byli zapsáni v nějakém sportovním klubu. Zvítězit 
tak při troše štěstí mohou i ti, kteří nemají možnost ně-
kolikrát týdně trénovat. Turnaje navíc dobře slouží jako 
pozvánka pro děti, které začnou navštěvovat náš sportovní 
klub Fit pravidelně. V roce 2018 jsme uspořádali turnaje 
ve stolním tenisu, fotbalu a florbalu, a tak si na své mohlo 
přijít více než sto soutěžících.

Parkohraní

  Parkohraní je super. Můžeš si zahrát spoust zajímavých 
her jako třeba fotbal kriket, petanque, spinlader atd. 
Můžeš dokonce i získat nějakou odměnu. Nejvíc mě baví 
petanque. Většinou se akce koná na Sedmikrásce. O ně-
kterých hrách, které si tu můžeš zahrát, jsem dřív ani 
nevěděla. Anička

Technika pro každého

K technickým činnostem se ve škole často nedostaneme. 

Naštěstí v základní škole v Tusarově ulici zůstala žákovská 
dílna, kterou si můžeme půjčit, když chceme pracovat 
na našich výrobcích. I v tomto roce jsme si vyzkoušeli 
práci s lupenkovou pilkou. Zkusili jsme si ale také vyrobit 
krabičku, kterou někteří na závěr ozdobili ubrouskovou 

technikou. Někdy si ale techniky užíváme i v klubovně. 
Kdo si chce postavit něco z merkuru, musí mít dosti trpě-
livosti se všemi těmi matičkami a šroubky. Výsledek ale 

stojí za to. Další z možností je mechanická laboratoř, díky 
které se po klubovně mohou projíždět různě stroje, nebo 
dokonce pohybovat roboti.



Členská základna

Naše skupina 
registrovala 
k 31. 12. 2018 
celkem 47 členů, 
což je výrazně 
více než v roce 
předchozím. 
Nedá se ale říci, 
že by nás navště-
vovalo více dětí. 
To se jen někteří nečlenové rozhodli stát se pionýry…

Počet členů podle věkových kategorií

do 9 let 8

10—12 22

13—15 5

16—18 2

19—26 4

27 a více 6

Kdo činnost zajišťuje

Složení rady PS k 31. 12. 2018

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

Složení vedení PS

vedoucí PS Nikola Tomčalová

hospodář PS Michal Menšík

pokladní PS Marek Boháč (do 21. 8. 2018)

 David Diviš (od 22. 8. 2018)

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, Valentýna Divišová, Michal Pospíšil, Iryna 
Pronyšynová, Jana Votavová, Marek Zíka.
Mezi naše pomocníky také neodmyslitelně patří řada dětí 
ze základní školy v Tusarově ulici.

Šílené domino

  Šílené domino mě baví. Stavíš různé tvary a stavby tak, 
aby když do jedné kostičky šťouchneš, spadla i ta další. 
Nakonec to spadne postupně celé. Letos jsem bohužel 
nemohla zůstat. Alespoň jsem s třídou postavila zahajo-
vací domino. Snad příští rok budu moct zůstat a vyhrát 
něco. Anička

Zázemí

Úpravy v klubovně

Naši klubovnu jsme několik let upravovali, a tak nám pár 

let ještě vydrží bez zásadních oprav. V tomto roce jsme 
proto provedli jen nátěry venkovních rolet. Abychom vy-

tvořili prostor pro naše fotoalba, koupili jsme a smontovali 
policovou stěnu.



Poděkování za podporu

v tisících Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 114,0

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 21, Praha 7 11,8

nákup materiálně technického zabezpečení 1,8

zimní tábor 18,0

vícedenní akce 12,4

přímé projekty—Nenuda 70,0

Magistrát hlavního města Prahy 159,0

nájem a provozní náklady klubovny 
Tusarova 7, Praha 7 41,0

nájem tělocvičny ZŠ Tusarova, Praha 7 20,0

nájem skladu ZŠ Tusarova 21, Praha 7 2,0

nákup materiálně technického zabezpečení 42,0

prázdninové tábory pro děti a mládež 26,0

akce ve volném čase pro děti a mládež 
na území Prahy—Nenuda 12,0

krátkodobé akce pro děti a mládež mimo území Prahy
 16,0

Městská část Praha 7 15,0

Buď Fit 15,0

Poděkovat musíme také řadě obchodních partnerů, kteří 
nám vycházejí vstříc při zajištění našich aktivit. Příkladné 
pomoci se nám dostalo od pražské firmy Provaznictví 

na Újezdě, které nám vyrobilo relaxační síť a také ji 
na tábor samo přivezlo.

Hospodaření

Rozvaha (bilance)

Aktiva 

Stav k poslednímu dni účetního období

Poskytnuté provozní zálohy 5

Ostatní pohledávky 15

Dohadné účty aktivní 2

Peněžní prostředky v pokladně 2

Peněžní prostředky na účtech 159

Náklady příštích období 28

Aktiva celkem 211

Pasiva
Stav k poslednímu dni účetního období

Vlastní jmění 180

Účet výsledku hospodaření -5

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 11

Dodavatelé 2

Dohadné účty pasivní 5

Výnosy příštích období 18

Pasiva celkem 211

Výkaz zisku a ztráty

hlavní činnost 

Spotřeba materiálu 161

Ostatní služby 383

Daně a poplatky 1

Poskytnuté čl. příspěvky 
a příspěvky zúčtované mezi org. složkami 2

Náklady celkem 547

hlavní činnost

Provozní dotace 288

Přijaté příspěvky (dary) 10

Přijaté členské příspěvky  7

Tržby z prodeje služeb 235

Jiné ostatní výnosy 2

Výnosy celkem 542

Výsledek hospodaření před zdaněním -5

Propagace

Letos jsme pořídili dva banery se znakem Pionýra 
a Omegy. Tyto plakáty vyvěšujeme na našich otevřených 

akcích jako třeba na sportovních turnajích, Parkohraní 
nebo na Rodinném dni Prahy 7. Díky těmto plakátům je 
nás více vidět.
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