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Základní údaje: 
 
 
- název: Občanské sdružení Hanousek a spol. 

- datum založení: 13.4.2005 

- sídlo sdružení: Kaňkovského 1239/6 , 182 00 , Praha 8 

- IČO: 26996847 

- tel.: 284 684 981, 604 503 604 

- e-mail: hanousek@hanousek.com 

- http:// www.hanousek.com/tabory/tabory.htm 

- počet členů: 10  (k 31.12.2009)  

 
 
 
Rada sdružení: 
 
 
 - předseda:  Ing. Pavel Dvořák (od 20.4.2005) ; nar. 30.11.1970 ; 

absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické; 23let praxe s prací s dětmi na 

letních a zimních táborech 

 - místopředseda: Adéla Kapalová, DiS (od 20.4.2005) ; nar. 12.7.1980 ; 

absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a sociální; studentka 

UJAK, specializace v pedagogice – vzdělávání dospělých, 14let praxe 

s prací s dětmi, 8 let praxe jako odborná denní vychovatelka ve školském 

zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětský domov) 

- člen rady:  Mgr. et Bc. Diana Reiserová (od 20.4.2005) ; nar. 26.6.1983; 

absolventka ZČU, fakulta právnická, absolventka ZČU fakulta 

filozofická; 8 let praxe s prací s dětmi na zimních a letních táborech 

- člen rady:  Ing. Eva Kotherová (od 8.3.2008); nar.: 23. 7. 1984, absolventka 

ČVUT, stavební fakulta, absolventka MUVS, obor specializace 

v pedagogice, 6 let praxe s dětmi na letních táborech 

- člen rady:  Helena Jeníková, DiS (od 8.3.2008);  nar.: 24.9.1985; absolventka 

Vyšší odborné školy dopravní; 6 let praxe s dětmi na zimních a letních 

táborech 
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Zpráva o činnosti: 
 
 
Založení sdružení: 

Občanské sdružení Hanousek a spol. bylo založeno dne 13.4.2005 z iniciativy 
oddílových vedoucí, kteří se již dlouhou řadu let věnují práci s dětmi, a ve formě sdružení 
viděli možnost pokračování v této činnosti v době, kdy většina podniků a institucí již přestala 
tábory a další akce pro děti pořádat či jinak podporovat. 

Máme za sebou již pátý rok, co úspěšně pořádáme akce pro děti a před sebou ještě 
mnoho let této práce, která přináší úsměv na dětské tváře. 
 
 
Činnost sdružení: 

Naše sdružení se v první řadě zabývá pořádáním a organizací letního a zimního tábora 
pro neomezené spektrum dětí a mládeže. Zimní i letní tábor jsou vždy tematicky zaměřené, 
účastníci se tak hravou formou dovídají informace o daném tématu. Naší snahou je vyplnit 
smysluplně nestrukturovaný volný čas dětem a mládeži. Vzhledem k tomu, že se tyto pobyty 
konají v přírodě, jsou účastníci vedeni k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí a jeho 
ochraně. Pilířem těchto aktivit je rozvoj osobnosti formou hry, pobyt v přírodě, výchova ke 
zdravému životnímu stylu, rozvoj sociálních dovedností a poznávání přírodních a kulturních 
památek. 

Druhou, významnou aktivitou je pořádání krátkodobých akcí, tzv. weekendovek. Stále 
více dětí tráví svůj volný čas pasivně (sledování TV, hraním PC her …), pohybovým aktivitám 
věnují rok od roku méně času. Počet hodin strávených aktivně, poznáváním (např. historie, 
přírody …) či přirozeným učením nebo sportem se stále zmenšuje. Čas společně strávený 
rodiči s dětmi je také stále menší a méně kvalitní. Rodiče jsou pracovně zaneprázdněni nebo se 
vracejí z práce pozdě večer. Během školních prázdnin si jen obtížně mohou vzít dovolenou. 
Někteří jsou bezradní při výběru a nabídce vhodného programu pro děti, jiní na to nemají 
dostatek finančních prostředků. Široká a pestrá nabídka weekendovek nám umožňuje podpořit 
všechny, kteří mají ve výše uvedených oblastech problémy. Většina akcí vychovává účastníky 
k participaci a vzájemné toleranci. Snažíme se účastníkům nabídnout nevšední zážitky a nové 
informace. Tyto akce jsou otevřené pro všechny děti a mladistvé i s  rodiči. 

 
Pro děti je připraven pestrý program se zaměřením na:  

• rozvoj osobnosti formou hry  
• pobyt v přírodě  
• rozvoj sociálních dovedností  
• poznávání přírodních a kulturních památek 
• sportovní aktivity 
• rukodělné činnosti 

 
V rámci pomoci sociálně znevýhodněným dětem vyrůstajících v systému ústavní 

výchovy jsme úspěšně pokračovali ve spolupráci s DD Lety u Dobřichovic a DD Radost 
v Dolních Měcholupech. Svěřenci těchto domovů se opět účastnili námi pořádaného letního 
tábora i krátkodobých akcí, čímž jsme se snažili pozitivně ovlivnit především jejich integraci 
do běžné společnosti.  
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Prázdninové akce: 
 

Zimní lyžařský tábor: 
 V letošním roce jsme již počtvrté pod 
hlavičkou občanského sdružení Hanousek a spol. 
uskutečnili lyžařský tábor v Peci pod Sněžkou 
opět na horské chatě KČT Pod Studničnou.  
-  termín: 21. – 28.2. 2009 
- počet dětí: 19 
- počet personálu: 6 z toho členů sdružení: 2 
- zimní etapová hra: „Krkonošská olypmiáda“ 
co by Olympiáda dětí a mládeže získala záštitu 
České olympijské, a.s. a Českého olympijského 
výboru, kteří podpořili naše úsilí věnované dětem 
i cenami s olympijskou symbolikou pro účastníky 
našeho zimního tábora. Olympijskou vesnicí se na týden stala Chata pod Studničnou - stylová 
horská chata, nacházející se při úpatí Studniční hory v nadmořské výšce 840m. Zahajovacího 
ceremoniálu se zhostil sám Krakonoš, který si ku pomoci přizval zástupce jednotlivých 
kontinentů, kteří s sebou přinesli i olympijský oheň. Po jejich představení následoval 
slavnostní ohňostroj a každý z účastníků obdržel z rukou Krakonoše amulet se symbolem 
Krkonošské olympiády. Nic už tedy nestálo v cestě lyžařskému výcviku a začátku her a 
soutěží. 
- hlavní důraz: byl kladen na osvojení si lyžařských a snowboardových dovedností pod 
vedením instruktorů. 
 - doplňkové aktivity:  snowtubing, plavecký bazén, soutěžení v duchu fair play 
 
 

Letní dětský tábor: 
V roce 2009 jsme taktéž uskutečnili letní 

dětský tábor jako již tradičně v Chlumu u Dražíče 
na rekreačním zařízení MPO „Jiskra“. 
 - termín: 31.7. – 16. 8. 2009 
 - počet dětí:  57 
 - z toho z DD: 6 (Lety u Dobřichovic, Dolní 
Měcholupy) 
 - počet personálu: 18 z toho členů sdružení: 10 
 - celotáborová hra: „Expedice Egypt“. Cílem 
této etapové hry bylo herní formou dětem rozšířit 
znalosti o historii a dávných mýtech Egypta. Děti 
byly rozděleny do koedukovaných skupinek 
napříč věkovým spektrem, což vedlo k participaci na společném úkolu prostřednictvím her. 
Pečlivě vybraní náčelníci družinek ze starších oddílů, byli přirozeným pozitivním příkladem 
pro mladší účastníky, vznikala tak skupinová dynamika. Děti měly příležitost seznámit se herní 
formou s egyptskými bohy, poodhalit tajemství mumifikace, zjistit jak obtížné je stavět 
pyramidy, včetně transportu kvádrů, a mnohé další. 
 - další aktivity, které obohatily táborový program: střelba z luku, kuše a vzduchovky, 
ovládání biče a lasa, zvládnutí šifer a uzlů, vaření na otevřeném ohni, přenocování pod stany a 
„širákem“, koupání, netradiční kolektivní sporty (ringo, indiaca, brannball) a další drobné hry. 
Díky dobrému počasí si děti mohly vyzkoušet jízdu na kánoích. Už tradiční součástí 
táborových aktivit se staly tzv. rukodíla, kde si děti mohly vyrobit svíčky, odlévat olovo, tkát, 
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vyrábět korálky a vyzkoušet si spoustu dalších zajímavých činností. Příjemným překvapením 
se stala návštěva dobrovolných hasičů z Dolních Měcholoup, kteří dětem předvedli výzbroj a 
výstroj. Děti měly příležitost vyzkoušet si hasičský zásah a svézt se hasičským autem. Tak jako 
v předešlých letech měly děti na táboře možnost získávat Vltavníky (obdoba „Bobříků“, 
zasazená do místního koloritu, opředená dávnou legendou), kdy barevné stužky svědčily o 
úspěšnosti jejich nositele v sebeovládání, zručnosti či ušlechtilosti. Letošní tábor byl také 
zaměřen na systematickou práci vrstevnické skupiny, která pozitivně působí na účastníky. 
 
 
 
 
Krátkodobé akce: 

Krom zimního a letního tábora pořádáme také krátkodobé akce, tzv. „weekendovky“, 
díky nimž je naše činnost kontinuální. Některé weekendovky se během našeho působení staly 
tradiční (bruslení, srub, bowling), jiné byly v tomto roce uspořádány poprvé (in-line, 
potáborové setkání v „prokopáku“). Nabízíme tak našim účastníkům jak nové akce, tak ty, na 
které se těší a které mají v oblibě. 

 
Naší snahou je, aby weekendovky byly co nejpestřejší. Zařazujeme mezi ně jak akce 

sportovní, poznávací tak i zážitkové. Zaměřujeme se ale také na upevnění vztahu mezi dítětem 
a rodičem. 

 
Cílem těchto krátkodobých akcí je smysluplné využití nestrukturovaného volného času 

dětí a společného trávení volného času dětí s rodiči (podpora funkce rodiny). Důraz klademe na 
upevnění vazeb mezi dětmi navzájem, které se pak pozitivně promítají do další táborové 
činnosti. Nejdůležitějším aspektem však je zpřístupnit tyto aktivity co nejširšímu spektru dětí, 
mládeže i rodičů, kteří se z časových, finančních nebo odborných důvodů nemůžou takovýchto 
činností účastnit. 
 
 
 

Sobotní bruslení proběhlo dne 24. ledna 2009 tradičně na ledové ploše ICE Arény 
Sportovního centra Letňany, při počtu účastníků do 18-ti let: 22 (z toho 5 z DD), do 26-ti let: 4, 

nad 26 let: 7 + 8 rodičů. Celá akce měla sportovní 
charakter, děti i bruslící rodiče byli rozděleni do 
několika týmů napříč věkovým spektrem, které 
mezi sebou soutěžily v bruslařských 
dovednostech (slalom, střelba na branku, lidský 
curling,…). Sportovní aktivity byly zaměřené na 
týmovou spolupráci, a tak nezbývalo všem (i 
rodičům) než se aktivně zapojit. Rodiče byli 
jmenováni vedoucími týmů, skvěle podporovali 
ty slabší a motivovali je k výkonům. Všichni měli 
jedinečnou šanci poznat soutěžního ducha těch 

druhých, skrývající se snad v každém z nás. Na ledě vládla sice soutěžní, ale přesto pohodová 
atmosféra. V závěru se konalo vyhlášení výsledků, rozdávání diplomů a cen. 
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Loděnický srub - akce proběhla ve dnech 24. - 26. 
dubna 2009, počet účastníků do 18-ti let: 6 (z toho 1 z DD), 
do 26-ti let: 2 a nad 26 let: 1. Pro přihlášené děti se stal srub 
nad obcí Loděnice na tři víkendové dny opět jejich 
domovem. Jako již tradičně, se děti (za asistence vedoucích) 
musely starat sami o sebe a pomáhat jeden druhému. Práce se 
sekerou a pilou, příprava jídla, udržování ohně a úklid srubu 
patřily mezi aktivity, se kterými si musely poradit. Ani tento 
víkend nechyběl výlet. Vydali jsme se do Nenačovic, kde 
jsme navštívili sklárnu Glasstar. Viděli jsme ruční zpracování 
hutního skla a dokonce někteří z nás měli možnost si práci 
sklářů vyzkoušet a odnést si domů vlastní skleněné výrobky. 
Cesta zpátky byla zpestřena krátkou hrou se vzdělávacím 
cílem - naučit a ukázat dětem zajímavosti z blízkého i 
vzdálenějšího okolí. Krom vlastnoručně vyfoukaných 
skleněných výrobků si ti nejlepší odnesli z této akce i ceny a 
diplomy. 
 
 

In-line  akce proběhla dne 24. května 2009 v prostorách hasičské zbrojnice v Dolních 
Měcholupech. Zasoutěžit a prohlédnout si hasičskou techniku přišlo 10 účastníků do 18-ti let 

(z toho 4 z DD), 3 do 26-ti let a 2 nad 26 let + 1 
rodič. Děti byly seznámeny s bezpečností při 
provozování in-line. Byla jim vysvětlena potřeba 
ochranných prvků (přilba, chrániče) a názorně 
ukázáno, jak mají být správně nastavené. Pak už 
následovalo soutěžení v nejrůznějších 
disciplínách (slalom, štafety a jiné). Účastníci si 
jeli vyzkoušet cyklostezku, která vede podél 
potoka až k rybníku krásnou přírodou. Během 
odpoledne bylo pro děti připraveno občerstvení 
(pitný režim). Odměnou pro všechny byla 
prohlídka hasičské techniky s odborným 

výkladem dobrovolných hasičů z Dolních Měcholup. Každý účastník dostal hodnotné ceny, ti 
nejlepší pak diplomy.  
 
 

Western po česku proběhl dne 7. června 2009. Počet účastníků do 18-ti let: 13, do 26-ti 
let: 1 a nad 26 let: 1. Akce se odehrávala na 
zemědělské usedlosti poblíž Českého Brodu. Děti 
si prohlédly současnou zemědělskou techniku a 
od tamějšího provozovatele se dověděli k čemu 
stroje slouží a jak se používají. Nechyběla ani 
praktická ukázka včetně svezení traktorem. Pro 
děti byly dále připraveny westernové aktivity, 
které si mohly vyzkoušet nebo se je naučit, např. 
střelba z luku a kuše, práce s lasem aj. Třešničkou 
na dortu byla jízda na koni. A jak už bývá zvykem 
i odtud si děti odnesly krom nových zážitků i ceny 
a diplomy. 
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Parníkem do ZOO jsme se vydali dne 20. června 2009. Na plavbu se vydalo 13 
účastníků do 18-ti let (z toho 6 z DD), 3 do 26-ti 
let a 2 nad 26 let + 1 vychovatelka z DD. Dětem 
se během plavby naskytl netradiční pohled na 
historická místa Prahy z paluby lodi. Zájem 
vzbudilo i proplouvání plavebními komorami se 
zdymadly. Vyvrcholením všeho byla návštěva 
ZOO. Tato akce měla přírodopisné zaměření. 
V ZOO byly děti rozděleny do týmů, které měly 
za úkol odpovědět na soutěžní otázky. Odpovědi 
vždy našly u výběhu jednotlivých zvířat. Soutěž 
je tak provedla po celé ZOO. Ve finále se dočkaly 
vyhlášení výsledků a rozdávání cen a diplomů.  

 
 
Potáborové setkání v „prokopáku“ se uskutečnilo 6. září 2009. Počet účastníků do 18-

ti let: 15, do 26-ti let: 5 a nad 26 let: 1 + 3 rodiče. Po úspěšné účasti na egyptských 
vykopávkách jsme sezvali děti na nejznámější 
naleziště zkamenělin v Praze. Součástí setkání 
byla i "Cesta do pravěku“, procházka krásným 
údolím, trochu dobrodružství, sportu a zábavy. 
Krom putování po naší planetě od jejího vzniku až 
do blízké budoucnosti si děti připomněly 
tábornické dovednosti nejen formou otázek a 
úkolů, ale i prostřednictvím dovednostních 
stanovišť (např. střelba z luku). Po občerstvení a 
sportovní tečce, o kterou se postarala „indiaca“ a 
frisbee, byli jako vždy oceněni nejlepší soutěžící 
včetně rodičů, kteří si přišli společně s dětmi 
vyzkoušet svůj táborový um. 

 
 
Loděnický srub II. – akce se konala ve dnech 2. – 4. října 2009, kdy si přijelo 

zdokonalit své zálesácké dovednosti 12 účastníků do 18-ti let, 4 do 26-ti let a 2 nad 26 let. Jako 
obvykle jsme společně s dětmi strávili víkend 
v lesích ve srubu nad Loděnicí. Tentokrát jsme 
pro děti připravili výlet do skanzenu Solvayovy 
lomy, kde jsme se dozvěděli informace o způsobu 
těžby vápence v Českém krasu, prohlédli si důlní 
i lomové exponáty. Nevynechali jsme ani svezení 
zrekonstruovanou úzkorozchodnou lomovou 
dráhou. Historie těchto lomů sahá až do roku 
1915. Těžba byla ukončena roku 1963. Panující 
slunečné počasí nám skýtalo nezapomenutelný 
pohled na krásy podzimní přírody. Na závěr 
putování byla připravena i drobná vědomostní 
soutěž zakončená oceněním nejlepších účastníků. 

Kromě tohoto výletu si děti během víkendu vyzkoušely práci se dřevem, sekerou a pilou, 
zahrály si drobné hry v okolí srubu a večer si za doprovodu kytary zazpívaly. 
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Listopadové bowlení se uskutečnilo dne 22. listopadu 2009. Počet účastníků do 18-ti 
let: 20, do 26-ti let: 4 a nad 26 let: 2 + 5 rodičů. 
Tato akce spadá již do těch tradičních, o které je 
velký zájmem, proto jsme se oproti předešlým 
letům přesunuli do větších prostor, do Sportcentra 
hotelu DUO. Účastníci byli rozděleni do 5-ti 
koedukovaných družstev, které mezi sebou 
změřili síly v bowlingu. Byla to další ukázka, jak 
lze trávit nestrukturovaný volný čas dětí společně 
s rodiči. Krom cen a diplomů pro nejlepší 
družstva byli vítězové jednotlivých kategorií 
„ověnčeni“ za své výkony medailemi. 

 
Zimní hrátky ve vodě se uskutečnily 6. prosince 2009, při počtu účastníků do 18-ti let: 

6, do 26-ti let: 3, nad 26 let: 2. Tato nízká účast 
na poměrně atraktivní akci byla zapříčiněna 
vysokou nemocností přihlášených dětí, které se 
ještě před zahájením hrátek postupně odhlašovaly 
(Praha byla v této době postižena chřipkovou 
epidemií). Nicméně akce v aquaparku 
v Čestlicích se velmi vydařila. Děti se pod 
dozorem zkušených dospělých vyřádily na 
tobogánech, vířivkách a ve vlnobití. Rodiče měli 
v tomto čase možnost uskutečnit v klidu své 
předvánoční nákupy. 

 
 

Letní i zimní tábor i ostatní víkendové akce byly pořádány jako otevřené akce pro 
neorganizované děti a mládež. 
 
 
 
Akce pořádané v roce 2009: 
 

 

název akce datum konání do 18-ti let do 26-ti let nad 2 6 let rodi če celkem d ěti z DD

Sobotní bruslení 24.1.2009 22 7 4 8 41 5

Zimní d ětský tábor 21.-28.2.2009 20 4 1  - 25

Lod ěnický srub 24.-26.4.2009 6 2 1  - 9 1

In-line 24.5.2009 10 3 2 1 16 4

Western po čeku 7.6.2009 13 1 1  - 15

Parníkem do ZOO 20.6.2009 13 3 2 1 19 6

Letní d ětský tábor 31.7.-16.8.2009 60 9 6  - 75 6

Potáborové setkání v "prokopáku" 6.9.2009 15 5 1 3 24

Lod ěnický srub II. 2.- 4.10.2009 12 4 2  - 18

Listopadové bowlení 22.11.2009 20 4 2 5 31

Zimní hrátky ve vod ě 6.12.2009 6 3 2  - 11
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Poděkování: 
Většina těchto aktivit se nám podařila realizovat díky ochotě a spolupráci s níže 

uvedenými organizacemi či osobami, jenž nás finančně nebo jinou formou podporovali a 
kterým chceme touto cestou vyjádřit své poděkování: 
 

• MŠMT (dotace na podporu práce s dětmi a mládeží) 
• MHMP (grant pro oblast volného času dětí a mládeže) 
• MHMP (grant prevence kriminality) 
• Účetní a daňová & CG Praha v.o.s. , UDCG Praha s.r.o. 
• Jaroslav Kráčmera - výrobky z kůže, biče, lasa, výuka ovládání lasa a biče 
• František Dvořák - písmomalířské a lakýrnické práce 
• Jiří Bureš - Chata pod Studničnou 
• PLUS - DISCOUNT spol. s r.o. 
• Sbor dobrovolných hasičů Dolní Měcholupy 
• Farma Král 
• Česká olympijská, a.s. a Český olympijský výbor 
• Časopis ABC 

 
 
Příprava činnosti: 

Přípravu námi pořádaných akci pro děti zajišťovala rada sdružení, která pověřila 
jednotlivé členy sdružení vedením a realizací plánovaných úkolů a akcí. Krom stálých členů se 
na přípravě podíleli i dobrovolníci, kteří byli vybráni z řad zájemců o práci s dětmi a mládeží. 

V rámci přípravy táborů a další činnosti sdružení se členové sdružení a dobrovolníci 
podílející se aktivně na přípravě a realizaci dětských táborů zúčastnili školení pod vedením 
odborného instruktora, včetně „předtáborové“ výměny zkušeností v rámci zálesáckých 
dovedností. 
 

Táborové hodnocení: další významnou akcí sdružení je táborové hodnocení, které se 
tentokráte uskutečnilo v místě pořádaní letního dětského tábora v Chlumu u Dražíče ve dnech 
18. – 20. září 2009. Táborové hodnocení je důležitým bodem naší činnosti. Probíhá zde 
rekapitulace pořádaných akcí. Vzniká zde nová koncepce dalších aktivit a tvoří se zde rámcový 
plán na další rok. Krom toho se zde věnujeme řešení problémů, které se vyskytly ve všech 
fázích tábora (přípravy i průběhu). Tato aktivita nám pomáhá učit se z chyb. 
 
Prezentace a propagace činnosti: 

Naše sdružení má internetové stránky, které prezentují její činnost široké veřejnosti: 
www.hanousek.com/tabory/tabory.htm . 

Dále jsme prezentovali naše aktivity na internetových stránkách www.borovice.cz, 
které jsou určeny k nabídce využití volného času dětí a mládeže v době víkendů a prázdnin. 
Letos také spolupracujeme s ÚMČ Praha 8, kterému taktéž zasíláme informace o námi 
pořádaných akcích.  

Rovněž jsme v kontaktu s rodiči dětí, které se v předešlých letech zúčastnily některé 
z pořádaných akcí, kterým prostřednictvím informačních letáků poskytujeme informace o 
pořádaných táborech. 

Nadále také spolupracujeme s vedením DD Lety u Dobřichovic a s DD Radost (Dolní 
Měcholupy) na zapojení jejich svěřenců do námi pořádaných akcí. 
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Účetní závěrka: 
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 Zpracoval:     Účetní a daňová & CG Praha v.o.s.  
       UDCG Praha s.r.o. 
 
       Drahobejlova 54 , Praha 9 
       tel. 266 316 767 , 602 200 580 
       Ing. Michal Šedivý  
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Plán činnosti - cíle: 
 
 
 Snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly akce finančně dostupné pro co nejširší 
skupinu dětí a mládeže. Zpřístupnit volnočasové aktivity, na kterých se rodina nebo DD z 
časových, finančních a odborných důvodů nemůže podílet. 
 
 Nabídnout dětem smysluplné využití volného času zejména v době prázdnin a víkendů. 
Jedná se především o aktivity v oblasti sportovní, rukodělné, tábornické, vlastivědné a 
westernové činnosti, které jsou náplní zejména letních a zimních táborů pořádaných sdružením. 
 
 Pokračovat v pořádání krátkodobých kulturně - vlastivědných akcí pro děti. Jedná se o 
jedno či vícedenní akce zaměřené na poznávání zajímavých míst naší vlasti, upevňující vztah k 
naší zemi a podporující občanskou sounáležitost. Přínosem bude i upevnění vazeb mezi dětmi 
navzájem, které se pak pozitivně promítnou do táborové činnosti. 
 
 V rámci odstraňování některých nedostatků v oblasti ústavní výchovy, kdy děti tráví 
většinu svého času v uzavřeném kolektivu, jenž je vzdálen tradiční rodině, umožnit účast na 
akcích sdružení dětem z dětských domovů. 
 
 Nadále zvyšovat kvalifikaci našich členů i ostatních dobrovolníků, kteří se podílejí na 
realizaci akcí pro děti, vzděláváním a aktivní účastní na kvalitních školeních včetně získávání 
praktických dovedností přímým zapojením do činností pod odborným vedením. 
 
 Výběr vhodných adeptů na praktikanty z řad nejstarších dětí a jejich příprava na 
budoucí úlohu oddílových vedoucích. 
 



 17 

 
 
 
 



 18 

 
 
 
 


