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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: 9 (k 31.12.2006)

Rada sdružení:
- předseda:

Ing. Pavel Dvořák (od 20.4.2005) ; nar. 30.11.1970 ;
absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické ; 20let praxe s prací s dětmi

- místopředseda:

Ing. Petr Dvořák (od 20.4.2005) ; nar. 1.12.1975 ;
absolvent ČVUT, fakulty dopravní ; 13let praxe s prací s dětmi

- člen rady:

Adéla Dvořáková, DiS (od 20.4.2005) ; nar. 12.7.1980 ;
absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a sociální ; 11let praxe
s prací s dětmi

- člen rady:

Diana Reiserová (od 20.4.2005) ; nar. 26.6.1983 ;
studentka 5-tého ročníku ZČU , fakulta právnická , fakulta filozofická ;
5 let praxe s prací s dětmi
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Zpráva o činnosti:
Založení sdružení:
Občanské sdružení Hanousek a spol. bylo založeno dne 13.4.2005 z iniciativy
oddílových vedoucích, kteří se již dlouhou řadu let věnují práci s dětmi, a v této 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.
Většina zakládajících členů sdružení se dříve podílela na přípravě a realizaci táborů
pořádaných ČSOB, později probíhajících pod hlavičkou současného předsedy sdružení Ing.
Pavla Dvořáka, nebo těmito tábory prošla či odrostla. Sdružení tedy nezačíná na „zelené
louce“, ale navazuje na tradici již zmiňovaných táborů. Zkušenosti získané v tehdejší době se
staly základem pro současnou činnost sdružení.

Činnost sdružení:
Pilířem činnosti je pořádání akcí především v době prázdnin a víkendů, kdy jsou děti
vystaveny skutečnosti ztráty školních povinností a nadbytkem volného času, většinou pro děti z
Prahy a okolí. Prázdninové akce jsou pořádány v době letních prázdnin jako tábory. Táborové
akce jsou pořádány v čistém prostředí Jižních Čech a Krkonoš. Celotáborové etapové hry jsou
postaveny na principu získávání informací o daném tématu. Děti pracují v koedukovaných
skupinách, a tak jsou nuceny se na základě získaných informací rozhodovat, což vede ke
zlepšení jejich sebevědomí a schopnosti kooperace.
V rámci podpory zaměřené na sociálně znevýhodněné děti vyrůstajících v systému
ústavní výchovy jsme otevřely své „brány“ (tak jako v loňském roce) i dětem z dětských
domovů. Této nabídky v roce 2006 využily DD Krnsko a DD Lety u Dobřichovic jejichž
svěřenci se zúčastnili námi pořádaného letního tábora, což mělo pozitivní vliv nejen na jejich
integraci do běžné společnosti, ale především i oni sami ovlivnili ostatní děti, které tak měly
jedinečnou zkušenost a byly konfrontovány se skutečností systému ústavní výchovy. Díky této
zkušenosti jsme si i my uvědomili, obtížnost výchovy a aktivního naplnění volného času dětí
nejen z dětských domovů, neboť se ukázalo, že změnit postoje a negativní návyky získané
během roku v kolektivu je „běh na dlouhou trať“. I přesto by se naše organizace ráda vydala na
tento „běh“ a dál se věnovala pomoci dětem sociálně znevýhodněným, které jsou nuceny (ať už
z jakéhokoliv důvodu) vyrůstat v systému ústavní výchovy, a nejen jim, k jejich
plnohodnotnému zařazení se do společnosti.

Prázdninové akce:
Zimní lyžařský tábor:
V letošním roce jsme poprvé pod hlavičkou občanského sdružení Hanousek a spol.
uskutečnili lyžařský tábor v Peci pod Sněžkou na horské chatě KČT Pod Studničnou.
- termín: 4. – 11.2. 2006
- počet dětí: 25
- počet personálu: 5 z toho členů sdružení: 2
- zimní etapová hra: „Expedice Sněžka“ putovala po stopách tajemného Benátčana, který ve
zdejším kraji hledal drahé kameny. Děti byly rozděleny do koedukovaných skupinek, kde měly
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možnost osvojit si vzájemnou spolupráci a pomoc slabším či mladším členům expedice. Herní
formou získávaly znalosti o Krkonoších a učily se základním pravidlům při pobytu na horách.
- hlavní důraz: byl kladen na osvojení si lyžařských a snowboardových dovedností pod
vedením instruktorů.
- doplňkové aktivity: snowtubing, plavecký bazén a beseda se členem HS.
Letní dětský tábor:
V roce 2006 jsme uskutečnili letní dětský tábor v Chlumu u Dražíče na rekreačním
zařízení MPO.
- termín: 4. – 20. 8. 2006
- počet dětí: 65
- z toho z DD: 10
- počet personálu: 18 z toho členů sdružení: 8
- celotáborová etapová hra: „Za tajemstvím Keltů“, díky níž měly děti jedinečnou šanci
získat informace o daném tématu nenásilnou formou. Děti byly rozděleny do koedukovaných
skupinek ve dvou věkových kategoriích, což vedlo ke zlepšení jejich schopnosti kooperace a
práce v týmu.
- další aktivity, které obohatily táborový program: střelba z luku, kuše a vzduchovky,
ovládání biče a lasa, zvládnutí šifer a uzlů, práce se sekerou a pilou, rukodělné činnosti
(keramika, kůže, korálky, barvy na sklo), vaření na otevřeném ohni, kolektivní sporty a další
drobné hry. V roce 2006 jsme uskutečnili v rámci tábora dva celodenní výlety. První byl
zaměřen na přírodní zajímavosti a krásy tzv. Židovy strouhy, druhý byl kulturního charakteru,
kdy měly děti příležitost seznámit se s historickými a technickými památkami města Písku.

Krátkodobé kulturně vlastivědné akce:
V roce 2006 jsme v rámci rozšiřování nabídky aktivit pro neorganizované děti a mládež
uspořádali 2 jednodenní akce. Tyto akce byly zaměřené na poznávání zajímavých míst naší
vlasti, upevňující vztah k naší zemi a podporující občanskou sounáležitost. Dalším přínosem
bylo upevnění vazeb mezi dětmi navzájem, které se pak pozitivně promítly do další táborové
činnosti.
Podzimní houfování proběhlo dne 20. září 2006 na Vyšehradě, při počtu dětí: 6 a počtu
členů sdružení: 3. Účast byla nabídnuta vybraným dětem, které měly možnost prohlédnout si
Vyšehradská kasemata, ale hlavě diskutovat o podobě dalšího tábora. Jejich hodnocení, názory
a postoje byly přínosem pro další plánování činnosti sdružení.
Akce Chrustenická šachta proběhla dne 12. listopadu 2006, počet dětí: 11, členů
sdružení: 4 + 1 host. Jednalo se o mimořádnou prohlídku podzemí bývalého dolu Chrustenice
patřící k Barrandienu. Akce byla zaměřena na získání poznatků z oblasti hornictví a
mineralogie. Kromě zmíněných znalostí měly děti možnost vyzkoušet si nejrůznější důlní
exponáty. Nemalý zájem upoutala možnost vyzkoušet si jízdu důlním vláčkem.
Letní i zimní tábor i ostatní víkendové akce byly pořádány jako otevřené akce pro
neorganizované děti a mládež.
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Příprava činnosti:
Přípravu námi pořádaných akcí pro děti zajišťovala rada sdružení, která pověřila
jednotlivé členy sdružení vedením a realizací plánovaných úkolů a akcí. Kromě stálých členů
se na přípravě podíleli i dobrovolníci, kteří byli vybráni z řad zájemců o práci s dětmi a
mládeží.
V rámci přípravy táborů se členové sdružení a dobrovolníci, podílející se aktivně na
přípravě a realizaci dětských táborů, zúčastnili školení pro oddílové a hlavní vedoucí táborů.
Školení hlavních vedoucích táborů pořádaných sdružením YMCA ve dnech 12. – 14.
května 2006 v Soběšíně se zúčastnili 3 členové sdružení. Všichni zúčastnění úspěšně
absolvovali závěrečný test a získali osvědčení.
Školení oddílových vedoucích, které se uskutečnilo na táborové základně Smrkovec,
ve dnech 12. – 14. května 2006 se zúčastnili 4 členové sdružení a 2 dobrovolníci podílející se
na přípravě prázdninového tábora.
Táborové hodnocení: další významnou akcí sdružení je táborové hodnocení pořádané
v Praze 9 – Klánovicích v termínu 29. 9. – 1. 10. 2006. Na tomto setkání členů sdružení (8),
kteří se podíleli na realizaci tábora, se řešily problémy, které během pořádání tábora vyvstaly.
Čas byl také věnován přípravě dalších krátkodobých akcí i táborové činnosti. V rámci
hodnocení jsme si stanovili program a cíle dalšího tábora. Zaměřili jsme se i na případná rizika
vycházející z pořádání našich akcí a možnosti jejich předcházení.

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.
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.
Spolupracujeme také s vedením DD Lety u Dobřichovic 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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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 nemohou 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.
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