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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: 11 (k 31.12.2007)

Rada sdružení:
- předseda:

Ing. Pavel Dvořák (od 20.4.2005) ; nar. 30.11.1970 ;
absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické ; 21let 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 ; 12let 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 ;
6 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 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 třetí rok, co úspěšně pořádáme akce pro děti a mnoho let této práce
přinášející úsměv na dětské tváře před sebou...

Činnost sdružení:
Pilířem činnosti je pořádání akcí především v době prázdnin a víkendů, kdy jsou děti
vystaveny skutečnosti ztráty školních povinností a nadbytku volného času, většinou pro děti z
Prahy a okolí. V době letních a jarních prázdnin se jedná o tábory, které 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 na základě
získaných informací a dovedností jsou herní formou "nuceny" se rozhodovat při řešení
připravených úkolů, což vede ke zlepšení jejich sebevědomí a schopnosti kooperace.
Nabídka víkendových či jednodenních aktivit pro neorganizované děti a mládež
doznala svého rozšíření. Tyto akce byly především zaměřené na poznávání zajímavých míst
naší vlasti a přiblížení člověka k přírodě. Neopomněli jsme ani zařazení sportovních činností,
se zaměřením na týmovou spolupráci a hravou soutěživost. Nemalým přínosem bylo též
upevnění vazeb mezi dětmi navzájem, které se pak pozitivně promítlo do další táborové
činnosti.
V rámci pomoci sociálně znevýhodněným dětem vyrůstajících v systému ústavní
výchovy jsme úspěšně pokračovali ve spolupráci s DD Lety u Dobřichovic. Svěřenci tohoto
domova se opět účastnili námi pořádaného letního tábora, čímž se snažíme pozitivně ovlivnit
především jejich integraci do běžné společnosti.

Prázdninové akce:
Zimní lyžařský tábor:
Již podruhé jsme pod hlavičkou
občanského sdružení Hanousek a spol. uskutečnili
lyžařský tábor v Peci pod Sněžkou opět na horské
chatě KČT Pod Studničnou.
- termín: 10. – 17.2. 2007
- počet dětí: 23
- počet personálu: 5 z toho členů sdružení: 2
- zimní etapová hra: „Doba ledová“, kterou nás
provázeli Manfréd, Diego a Sid, byla inspirována
stejnojmenným animovaným filmem. Tito
hrdinové postupně prověřili znalosti našich
lyžníků nejen o zmiňovaném filmu, ale i
vědomosti o našich horách, důvtip při řešení hádanek a obratnost při překonávání překážkové
dráhy. Krom jednotlivých etap byl táborový program vyplněn besedou s členem Horské
služby, spoustou drobných her, koulovaček, sněhuláků a legrace.
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- 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 2007 jsme taktéž uskutečnili letní
dětský tábor jako již tradičně v Chlumu u Dražíče
na rekreačním zařízení MPO.
- termín: 3. – 19. 8. 2007
- počet dětí: 47
- z toho z DD: 3
- počet personálu: 15 z toho členů sdružení: 7
- celotáborová hra: „Cesta kolem světa“. Cílem
této etapové hry bylo herní formou dětem rozšířit
znalosti o vybraných místech a specifikách naší
planety. Děti byly rozděleny do koedukovaných
skupinek napříč věkovým spektrem, 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, přenocování pod stany a
„širákem“, koupání, kolektivní sporty a další drobné hry. Díky příznivému počasí měly také
děti možnost vyzkoušet si jízdu na kánoích. V rámci tábora jsme uskutečnili jeden celodenní
výlet, který byl zaměřen na poznávání historických souvislostí města Tábora, které do značné
míry ovlivnily naše dějiny. Děti také měly 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.
Po zkušenostech z předešlého roku jsme přehodnotili parametry pro pořádání tábora.
Shodli jsme se na stanovení věkové hranice pro účast dítěte na táboře na 15 let, neb zejména
starší táborníci nebyli vždy svým chováním příkladem pro mladší účastníky tábora.
Nevyhovujícím se tehdy ukázal i větší počet dětí z DD, kdy místo zamýšlené integrace došlo
k vytvoření oddělené skupiny, která spíše negativně ovlivňovala své okolí.
Také jsme se vrátili k menšímu počtu účastníků (dětí) tábora. Nechceme pořádat velké
tábory, kde děti z nejmladšího oddílu neznají ty z nejstarších. Chceme pořádat tábory
„rodinného“ typu.
To vše a mnoho dalšího ovlivnilo letošní tábor, o kterém lze bez nadsázky prohlásit, že
se opravdu vydařil.

Krátkodobé kulturně vlastivědné akce:
Tak jako v minulém roce jsme i letos pokračovali v rozšiřování nabídky aktivit pro
neorganizované děti a mládež, a uspořádali jsme několik krátkodobých akcí. Tyto akce byly
zaměřené na poznávání zajímavých míst naší vlasti, upevňující vztah k naší zemi a podporující
občanskou sounáležitost. Některé akce měly sportovní charakter, jiné byly zaměřené na pobyt
v přírodě, další do činností zapojovaly i rodiče, což má pozitivní vliv na vztahu rodič – dítě.
Nemalým přínosem bylo upevnění vazeb mezi dětmi navzájem, které se pak pozitivně promítly
do další táborové činnosti. Nejdůležitějším aspektem však bylo pomoci dětem (a rodičům)
naučit se plnohodnotně trávit svůj volný čas a zpřístupnit tyto aktivity co nejširšímu spektru
dětí, mládeže i rodičů, kteří se z časových, finančních nebo odborných důvodů nemohou
takovýchto činností účastnit.
5

Nedělní bruslení proběhlo dne 11. března 2007 na ledové ploše v Letňanech, při počtu
dětí: 23, počtu rodičů: 10 a počtu členů sdružení: 7 + 4 dobrovolníci. Celá akce měla sportovní
charakter, děti i rodiče byli rozděleni do několika
koedukovaných skupinek napříč věkovým
spektrem,
které
mezi
sebou
soutěžily
v bruslařských dovednostech. Sportovní aktivity
byly zaměřené na týmovou spolupráci a tak
nezbývalo všem (i rodičům) než se aktivně
zapojit. Děti i rodiče měli jedinečnou šanci poznat
soutěžního ducha těch druhých, skrývajícího se
snad v každém z nás. I přesto, že někteří rodiče
nebyli zrovna nejlepšími bruslaři, velmi pěkně
podporovali členy svého týmu. Na závěr proběhlo
vyhlášení výsledků, rozdávání diplomů a cen.
Akce Loděnický srub proběhla ve dnech
20. - 22. dubna 2007, počet dětí: 11, členů
sdružení: 3 + 2 dobrovolníci. O tomto víkendu se
stal skautský srub v lesích nad obcí Loděnice
domovem pro děti i dospělé, kteří se rozhodli
zkusit prožít víkend jako zálesáci. Děti se učily
zacházet s pilou a sekerou, připravovat jídlo na
ohni, podílet se na všech potřebných činnostech a
rozdělovat si práci mezi sebe tak, aby každý své
úkoly zvládl. Součástí byl samozřejmě i celodenní
výlet do okolí. Děti poznaly krasové jevy
v přírodě, navštívily Solvayovy lomy, kde měly
možnost vyslechnout odborný výklad o historii a
současnosti těžby vápence v kraji západně od Prahy. Součástí víkendu bylo samozřejmě pečení
vuřtíků a zpěv s kytarou, došlo i na stezku odvahy. I z této akce si děti domů přivezly krom
zážitků i pamětní listy.
Parníkem do ZOO jsme se vydali dne 17. června 2007. Zúčastnilo se 25 dětí, 9 členů
sdružení a 3 dobrovolníci. Tato akce měla
přírodopisné a historické zaměření. Již cestou
parníkem byly děti rozděleny do dvojic a vyplnily
kvíz týkající se znalostí o zvířatech. Během
plavby měly děti šanci vidět historická místa
Prahy z netradičního pohledu z lodi. Zajímavé
bylo i proplouvání plavebními komorami se
zdymadly. Vyvrcholením všeho byla návštěva
ZOO, odkud se mnohým vůbec nechtělo. Ve
finále nás opět čekalo vyhlášení výsledků kvízu a
rozdávání cen a diplomů, které však „narušilo“
několik slonů, kteří se pod dozorem ošetřovatelů
náhle objevili na pěšině mezi návštěvníky.
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Pod Stany na Malou Skálu jsme vyrazili
ve dnech 28. – 30. září 2007. Zúčastnily se 3 děti,
4 členi sdružení, 1 dobrovolník a v rámci
sobotního výletu i 2 rodiče. Vzhledem
k nepříznivému počasí a velké nemocnosti dětí
byla tato akce poznamenaná nízkou účastí.
Nicméně jsme ji přeci jen uskutečnili, i když beze
stanů. Všichni účastníci byli ubytovaní v chatičce
v kempu na Malé Skále. I přes toto „komfortní“
spaní si děti musely samy vařit, samozřejmě pod
dozorem
personálu.
Součástí
byly
i
neodmyslitelné výlety do okolí a poznávání
zajímavých míst Maloskalska - Bozkovské
dolomitové jeskyně a Pantheon.
Akce Loděnický srub II. se konala ve dnech 12. – 14. října 2007, počet dětí: 4 z toho 1
z DD Lety u Dobřichovic, členů sdružení: 5. Opět nás čekaly zálesácké dovednosti, práce se
dřevem a poznávání přírody. Nechyběl ani
dostatek
prostoru
pro
drobné
hry.
Neodmyslitelnou záležitostí bylo pečení vuřtíků a
vaření na otevřeném ohni pod dozorem dospělých
osob. Během tohoto víkendu jsme uskutečnili i
celodenní výlet 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.
Listopadové bowlení se uskutečnilo dne
24. listopadu 2007, zúčastnilo se 20 dětí, 4 rodiče
a 4 členové sdružení, kteří realizovali přípravu
akce.
Děti
byly
rozděleny
do
třech
koedukovaných družstev V každém družstvu hráli
i rodiče. Mnoho z dětí tuto hru hrálo poprvé
v životě. Byla to další ukázka jak lze trávit
nestrukturovaný volný čas a získat základní
dovednosti tohoto sportu. Účastníci na závěr
obdrželi diplomy, nejlepší v kategoriích poháry a
všichni drobné ceny.

Letní a zimní tábor, ale i ostatní víkendové aktivity byly pořádány jako otevřené akce
pro neorganizované děti a mládež.
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Akce pořádané v roce 2007:
název akce

datum konání

do 18-ti let

do 26-ti let

nad 26 let

rodiče

celkem

10.-17.2.2007

23

3

2

-

28

Nedělní bruslení

11.3.2007

23

6

5

10

44

Loděnický srub

22.-22.4.2007

12

1

3

-

16

Parníkem do ZOO

17.6.2007

26

8

3

-

37

Letní dětský tábor

3.-19.8.2007

48

9

5

-

62

Pod stany na Malou Skálu

28.-30.9.2007

4

2

2

-

8

Loděnický srub II.

12.-14.10.2007

5

2

2

-

9

24.11.2007

21

2

2

4

29

Zimní dětský tábor

Listopadové bowlení

Poděkování:
Většina těchto aktivit se nám podařila realizovat díky dotaci MŠMT, kterou jsme získali
pro projekt „Jenom hrát si nestačí 2007“, který byl realizován naším o.s. Hanousek a spol.
v období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.
Cílem tohoto projektu je vytvořit dětem na táboře a o víkendech podnětné prostředí,
abychom podpořili jejich všestranný rozvoj. Dáváme jim tak lepší šanci na plnohodnotný život
ve společnosti. Zaměřujeme se také na integraci dětí ze školských zařízeních pro výkon ústavní
výchovy (dětské domovy). Pro děti je připraven pestrý program se zaměřením na: rozvoj
osobnosti formou hry, pobyt v přírodě, rozvoj sociálních dovedností a poznávání přírodních a
kulturních památek.
Rádi bychom touto cestou poděkovali i níže uvedeným příznivcům našeho sdružení,
kteří finančně či jiným způsobem podporují práci s dětmi a organizování dětských táborů:
• 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
• Letní dětský tábor JISKRA - Chlum u Dražíče
• Jiří Bureš - Chata pod Studničnou
• PLUS - DISCOUNT spol. s r.o.

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.
Školení oddílových vedoucích pořádané v Chanovicích ve dnech 4. – 6. května 2007
se zúčastnilo 8 členů sdružení a 1 dobrovolník podílející se na přípravě prázdninového tábora.
Toto školení bylo zaměřeno na metodiku přípravy her, věkové zvláštnosti dětí, táborové
dominanty a jiné. Došlo i na vyzkoušení si některých her a dovedností, neboť vlastní zkušenost
je tím nejlepším učitelem.
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Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v oblasti prevence kriminality a
sociálního začlenění mládeže, kterého se zúčastnila členka rady sdružení Adéla Dvořáková,
DiS ve dnech 3. – 5. října 2007, zpřístupnilo nejnovější znalosti a dovednosti z uvedené oblasti.
Táborové hodnocení: další významnou akcí z hlediska zpětné reflexe a plánování
činnosti sdružení je táborové hodnocení pořádané v Praze 9 – Klánovicích v termínu 5. – 7. 10.
2007. Na tomto setkání členů sdružení (9) a dobrovolníků (1), kteří se podíleli na realizaci
tábora, se hodnotil jeho průběh, a také se řešily problémy, které během pořádání tábora
vyvstaly. Čas byl věnován i přípravě dalších krátkodobých akcí a táborů. Na tomto hodnocení
jsme si stanovili program a cíle dalších táborů, jakož i jiných akcí zaměřených na děti a
mládež.

Prezentace a propagace činnosti:
Naše sdružení má internetové stránky, které prezentují jeho činnost široké veřejnosti:
www.hanousek.com/tabory/tahory.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 a e-mailů poskytujeme
informace o pořádaných táborech a víkendových akcích.
Nadále také spolupracujeme s vedením DD Lety u Dobřichovic na zapojení jejich
svěřenců do námi pořádaných aktivit.
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Účetní závěrka:
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11

12
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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.
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