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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 

- počet členů: 10  (k 31.12.2008)  

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

absolvent ČVUT, fakulty elektrotechnické; 22 let praxe s prací s dětmi 

na letních a zimních táborech a krátkodobých akcích 

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

absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a sociální; 13 let praxe 

s prací s dětmi, 7 let praxe jako odborná denní vychovatelka ve školském 

zařízení pro výkon ústavní výchovy (dětský domov) 

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

absolventka ZČU, fakulta právnická, studentka 4. ročníku ZČU fakulta 

filozofická; 7 let praxe s prací s dětmi na letních táborech a 

krátkodobých akcích 

- člen rady:  Bc. Eva Kotherová (od 8.3.2008); nar.: 23.7.1984; absolventka ČVUT, 

stavební fakulta, studentka 2.ročníku navazujícího magisterského studia 

na ČVUT v Praze, stavební fakulta, studentka 3. ročníku MUVS, obor 

specializace v pedagogice, 5 let praxe s dětmi na letních táborech a 

krátkodobých akcích 

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

odborné školy dopravní; 4 roky praxe s dětmi na zimních a letních 

táborech a krátkodobých akcích 
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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 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. 

Akce pro děti úspěšně pořádáme již čtvrtým rokem a před sebou máme ještě mnoho let 
této práce, která přináší úsměv na dětské tváře. 
 
 
Činnost sdružení: 

Zaměřujeme se především na podporu pravidelné činnosti určené neomezenému spektru 
dětí a mládeže. Pilířem činnosti však zůstává pořádání akcí v době prázdnin a víkendů, kdy 
jsou děti vystaveny skutečnosti ztráty školních povinností a nadbytku volného času. Na 
táborech (letní i zimní) jsou pro děti připraveny celotáborové etapové hry, které 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. Nedílnou součástí našich aktivit je i nabídka víkendových 
či jednodenních akcí, jejichž cílem je ukázat dětem možnost pozitivně trávit nestrukturovaný 
volný čas. Tyto jednorázové akce jsou zaměřeny na sportovní aktivity, poznávání zajímavých 
míst naší vlasti a přiblížení člověka k přírodě. Během táborů i krátkodobých akcí jsou děti 
vedeny k participaci a ke vzájemné toleranci. Vzhledem k tomu, že se většina akcí a pobytů 
koná v přírodě, jsou děti taktéž vedeny k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí, jeho 
ochraně a ke zdravému životnímu stylu. Naším posláním je též dětem nabídnout nevšední 
zážitky a nové informace. 

V rámci podpory zaměřené na sociálně znevýhodněné děti vyrůstající v systému ústavní 
výchovy jsme již třetí rok úspěšně spolupracovali s DD Lety u Dobřichovic. Někteří klienti 
tohoto DD absolvovali letní tábor i víkendové akce. Snažíme se tak pomoci těmto dětem, aby 
měly stejnou možnost zažít prázdniny jako jejich vrstevníci z běžných rodin a ne za zdmi 
domovů. Letos poprvé jsme také navázali spolupráci s DD Radost v Dolních Měcholupech. 
Jedná se o menší rodinný DD (kapacita16 dětí). V letoším roce s námi z tohoto DD na tábor 
jely dvě děti.  

Dalším z našich cílů je snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly akce finančně dostupné 
co nejširší skupině dětí a mládeže. 

Snažíme se vytvořit dětem na námi pořádaných akcích podnětné prostředí, abychom 
podpořili jejich všestranný rozvoj. Dáváme jim tak lepší šanci na plnohodnotný život ve 
společnosti. 
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 

 
 



 5 

Prázdninové akce 
Zimní lyžařský tábor: 

 V letošním roce jsme již potřetí pod 
hlavičkou občanského sdružení Hanousek a spol. 
uskutečnili lyžařský tábor v Peci pod Sněžkou 
opět na horské chatě KČT Pod Studničnou.  
-  termín: 16. – 23.2. 2008 
- počet dětí: 22 
- počet personálu: 5 z toho členů sdružení: 2 
- zimní etapová hra: „Šmoulové na horách“, 
kterou nás provázely postavičky belgického 
kreslíře Peya, které shodou okolností právě v 
tomto roce oslavily své 50-té narozeniny. 
Společně prověřili představitelé šmoulí vesničky 
(taťka Šmoula, Šmoulinka, Silák, Mrzout, Gargamel a Azrael) připravenost ostatních šmoulů 
na "Obří slalom taťky Šmouly" formou her zaměřených nejen na znalosti "šmoulího světa", ale 
i na obratnost, vytrvalost a důvtip, bez nichž není možné v náročných šmoulích disciplínách 
uspět.  
- hlavní důraz: byl kladen na osvojení si lyžařských a snowboardových dovedností pod 
vedením instruktorů. 
 - doplňkové aktivity:  snowtubing, plavecký bazén a beseda o lyžařském vybavení. 
 
 

Letní dětský tábor: 
V roce 2008 jsme taktéž uskutečnili letní 

dětský tábor jako již tradičně v Chlumu u Dražíče 
na rekreačním zařízení MPO „Jiskra“. 
 - termín: 1. – 17. 8. 2008 
 - počet dětí: 51 
 - z toho z DD: 6 (Lety u Dobřichovic, Dolní 
Měcholupy) 
 - počet personálu: 17 z toho členů sdružení: 8 
 - celotáborová hra: „Cesta středověkem za 
rytí ři a draky“ . Cílem této etapové hry bylo 
herní formou dětem rozšířit znalosti o vybraných 
tématech z období středověku. Děti byly 
rozděleny do koedukovaných skupinek napříč věkovým spektrem, což vedlo k participaci na 
společném úkolu prostřednictvím her. Náčelníci družinek ze starších oddílů byli pozitivním 
příkladem pro mladší členy, vznikala tak přirozená skupinová hierarchie. Děti měly příležitost 
seznámit se herní formou s takovými tématy, jako jsou středověké lékařství, rytířské turnaje, 
čarodějnické procesy či zápolení s drakem. Zatancovaly si na rytířském plese nebo 
vysvobozovaly princeznu, setkaly se s loupežníky a studánkovou vílou, odhalily tajemství 
hvězdopravců a též si poradily v dračím doupěti. 
 - 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, vaření na otevřeném ohni, 
přenocování pod stany a „širákem“, koupání, kolektivní sporty a další drobné hry. Letošní 
tábor byl obohacen díky tématu celotáborové hry o středověká rukodíla, takže si děti mohly 
vyrobit svíčky, odlévat olovo, batikovat, tkát, plést košíky a vyzkoušet si spoustu dalších 
zajímavých činností. Děti také měly na táboře možnost získávat tak jako v předešlých letech 
Vltavníky (obdoba „Bobříků“, zasazená do místního koloritu, opředená dávnou legendou), kdy 
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barevné stužky svědčily o úspěšnosti jejich nositele v sebeovládání, zručnosti či ušlechtilosti. 
Letošní tábor byl zaměřen především na rozvoj osobnosti formou hry, pobyt v přírodě a rozvoj 
sociálních dovedností.  
 
Krátkodobé kulturně vlastivědné akce: 

Další činností, na kterou se zaměřujeme, je pořádání krátkodobých akcí, tzv. 
„weekendovek“. Tyto akce se staly během našeho působení velmi oblíbenými. Některé patří do 
kategorie „tradičních“ (bruslení, bowling), jiné byly v tomto roce uspořádány poprvé (Western 
po česku, Koněpruské jeskyně). Nabízíme tak našim účastníkům jak nové akce, tak ty, na které 
se těší a které mají v oblibě.  

Některé akce měly sportovní a poznávací charakter, jiné byly zaměřené na pobyt 
v přírodě, jiné do činností zapojovaly i rodiče, což má pozitivní vliv na vztah rodič – dítě.  

Důraz klademe na upevnění vazeb mezi dětmi navzájem, které se pak pozitivně 
promítají 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 
nemůžou takovýchto činností účastnit. 
 

Sobotní bruslení jsme uskutečnili na ledové ploše v Letňanech dne 8. března 2008, při 
počtu účastníků do 18-ti let: 22, do 26-ti let: 6, nad 26 let: 1 + 4 rodiče. 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, skrývající se snad 
v každém z nás. I přesto, že někteří rodiče nebyli 
zrovna nejlepšími bruslaři, velmi pěkně 
podporovali členy svého týmu. Na závěr se 
konalo vyhlášení výsledků, rozdávání diplomů a 
cen. 

 
 Loděnický srub - akce proběhla ve dnech 8. - 11. května 2008, počet účastníků do 18-ti 
let: 11, do 26-ti let: 1 a nad 26 let: 3. O tomto prodlouženém víkendu se stal srub v lesích nad 
obcí Loděnice domovem pro děti i dospělé, kteří 
se rozhodli zkusit si žít jako zálesáci. Děti se učily 
prací s pilou a sekerou, učili se rozdělovat si práci 
mezi sebe tak, že každý dělal to, co zvládl. 
Součástí byl samozřejmě i celodenní výlet do 
okolí. Seznámily se s legendou o poustevníkovi 
sv. Ivanovi, který proslavil místo zvané Sv. Ján 
pod Skalou, které si mohly prohlédnout. Dalším 
zajímavým místem v našem putování se stalo 
místo zvané Alkazar, bývalý lom, dnes veřejně 
přístupné místo se spoustou pozoruhodných štol, 
zimovištěm netopýrů a terény pro horolezce. To 
vše poutalo pozornost všech zúčastněných. Součástí víkendu bylo samozřejmě pečení vuřtíků a 
zpěv s kytarou, došlo i na stezku odvahy. I z této akce si děti domů přivezly pamětní listy. 



 7 

 Western po česku se konal dne 31. května 2008. Zúčastnění do 18-ti let: 12, do 26-ti 
let: 2 a nad 26 let: 1. Akce se odehrávala na 
zemědělské usedlosti poblíž Českého Brodu. Děti 
měly možnost vyzkoušet a „osahat si“ současnou 
zemědělskou techniku, včetně svezení moderním 
traktorem. Od tamějšího provozovatele se 
dozvěděly, k čemu stroje slouží a jak se používají. 
Pro děti byly 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. Vítězové soutěží 
získali diplomy, ostatní účastníci si odnesli 
pamětní listy. 

  
Loděnický srub II. – akce se konala ve dnech 19. – 21. září 2008, účastníci do 18-ti let: 

9, do 26-ti let: 3 a nad 26 let: 1. Jako obvykle 
jsme měli strávit víkend v lesích ve srubu nad 
Loděnicí. Osud si s námi však nemile zahrál a 
nastražil na nás past v podobě sršňů, kteří ač 
chránění zabydleli se v „našem“ srubu. Nakonec 
jsme po různých peripetiích strávili víkend 
v klubovně místních skautů. Pro všechny to byla 
velká zkušenost jak se vyrovnat s problémy a jak 
si zachovat chladnou hlavu i v takovýchto 
stresových situacích. Všichni si nakonec užili 
krásného výletu do Solvayových lomů. Cestou 
děti mohly pozorovat krásy podzimní přírody, 
absolvovaly i drobnou vědomostní soutěž a ti 
nejlepší získali diplomy.  

 
Koněpruské jeskyně - akce se uskutečnila 19. října 2008, při počtu účastníků do 18-ti 

let: 9 (z toho 3 z DD Lety a 1 z DD Radost – Dolní Měcholupy), do 26-ti let: 2 a nad 26 let: 1. 
Tentokrát jsme se s dětmi vydali napříč Českým krasem, místem opředeným keltskou 

mytologií o čemž svědčí jména jako Damil, 
Kotys, Koda a geologickými sedimenty břidlice, 
křemene, lokálními polohami železných rud a 
zejména vápence, ze kterého jsou tvořeny právě 
Koněpruské jeskyně – cíl našeho putování, které 
nám odkryly i tajemná zákoutí pod povrchem 
země. Koněpruské jeskyně jsou nejdelším a určitě 
jedním z nejznámějších jeskynních systémů v 
Čechách. Specialitou Koněpruských jeskyní jsou 
zejména takzvané Koněpruské růžice, celá řada 
cenných archeologických nálezů a tajná 
penězokazecká dílna. Krom prohlídky jeskyní 
byla pro děti připravena krátká soutěž, pro mnohé 

byla zážitkem i přeprava vlakem a nedílnou součástí byla i tradiční „Hanouskova zkratka“. 
Nakonec vše dobře dopadlo a děti se vracely domů s nevšedními zážitky.  
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Listopadové bowlení se uskutečnilo dne 23. listopadu 2008, při počtu účastníků do 18-ti 
let: 16, do 26-ti let: 3, nad 26 let: 1 + 6 rodičů. 
Tato akce spadá již do těch tradičních s velkým 
zájmem. Zájemců bylo letos tolik, že jsme některé 
museli z kapacitních důvodů herny bohužel 
odmítnout. Do hry se nemohli zapojit ani čtyři 
členové sdružení, kteří zajišťovali přípravu této 
akce. Děti byly rozděleny společně s rodiči do 
třech smíšených družstev. Byla to další ukázka, 
jak lze trávit nestrukturovaný volný čas. Ve finále 
účastníci získali diplomy, nejlepší v kategoriích 
poháry a všichni hodnotné ceny. 
  
 
 

Letní i zimní tábor i ostatní víkendové akce byly pořádány jako otevřené akce pro 
neorganizované děti a mládež. 

 
 

Akce pořádané v roce 2008: 
 

 
 
 

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: 
 

• 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. 
• Jaroslav Smrž (OVB) 
• Farma Král 

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

Zimní d ětský tábor 16.-23.2.2008 22 4 1  - 27

Sobotní bruslení  8.3.2008 22 6 1 4 33

Lod ěnický srub 8.-11.5.2008 11 1 3  - 15

Western po čeku 31.5.2008 12 2 1  - 15

Letní d ětský tábor 1.-17.8.2008 54 9 5  - 68

Lod ěnický srub II. 19.- 21.9.2008 9 3 1  - 13

Kon ěpruské jeskyn ě 19.10.2008 9 2 1  - 12

Listopadové bowlení 23.11.2008 16 3 1 6 26
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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. Krom stálých členů se 
na přípravě podíleli i dobrovolníci, kteří byli vybráni z řad zájemců o práci s dětmi a mládeží. 
V rámci získávání „středověkých“ znalostí a dovedností jsme se v rámci přípravy letního 
tábora účastnili tradičního jarmarku řemesel v Chanovicích. 
 

Vzdělávání 
Místopředsedkyně sdružení Adéla Dvořáková se nadále vzdělává v oblasti ochrany a 

péče o děti. Vzhledem k tomu, že se našich akcí stále více účastní děti s nejrůznějšími 
problémy (poruchy chování, děti ze sociálně slabých rodin, děti z ústavů náhradní rodinné 
péče…) je vzdělávání jednak nutností a jednak jednou z reakcí jak být na tyto skutečnosti 
připraveni. V letošním roce absolvovala tyto vzdělávací aktivity: 
 

Poruchy chování u dětí (13.3.2008 VIOD) – Kurz podává jednak teoretický přehled 
problematiky vycházející z nejnovějších poznatků a jednak praktické rady a postupy v oblasti 
práce s dětmi v různých vývojových etapách. Absolventi získali informace, které jim 
napomohou k lepšímu porozumění dětem a umožní lepší komunikaci s rodiči. Dále pak 
praktické dovednosti, které jim umožní lépe rozpoznávat děti s konkrétními obtížemi, úspěšně 
je zapojovat do programu skupiny a zvládat krizové situace a konflikty, ke kterým může 
docházet. Hlavním cílem kurzu je zvýšit kompetence všech pracovníků v oblasti práci s dětmi s 
poruchami pozorností a hyperaktivitou. 
 

Efektivní rozhovor (18.3 – 9.6.2008 Gaudia-ISZ) – Kurs zlepšuje komunikační 
schopnosti absolventa. Byl zaměřen především prakticky pro potřeby profesionálů z oblasti 
pomáhajících profesí, ať už začátečníků nebo zkušených praktiků a přináší nejen výklad 
jednotlivých témat, ale též společné diskuse o možnostech, jak pracovat s klienty, modelování 
rozhovorů. 
 

Problematika syndromu sexuálně zneužívaného dítěte (3.4.2008 VIOD) – kurz byl 
zaměřen na získání přehledu a orientaci v terminologii. Zaměřuje se na formy sexuálního 
zneužívání. Dále pomáhá upozorňovat osoby pracující s dětmi na rizikové faktory. Účastníci 
kurzu získali přehled a orientaci v trestněprávním systému týkající se sexuálního zneužívání 
dětí a mladistvých, informace o roli PČR a postupech vyšetřování. V neposlední řadě se také 
účastníci semináře dozvěděli, co se děje s pachatelem této trestné činnosti (léčba) a jeho vztahu 
k oběti. Účast na semináři zvýšil kompetence pracovníků v přímé péči s dětmi při vyhledávání 
či pomáhání takto zneužitým dětem a učí jak správně postupovat, na jaké organizace se 
obrátit… 
 

Problematika zanedbávaného dítěte (15.4.2008 VIOD) – absolvovaný kurz byl zaměřen 
na získání přehledu a orientaci v dané problematice. Absolvent získal informace o depistáži 
zneužívaných dětí, prevenci a následné terapii. Neméně důležité bylo také získání přehledu o 
institucích, které pomáhají zanedbávaným dětem a jejich rodinám.  
 

Táborové hodnocení - další významnou akcí sdružení je táborové hodnocení pořádané 
tentokráte ve srubu nad obcí Loděnice ve dnech 3. – 5. října 2008.  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. 



 10 

 
Prezentace a propagace činnosti: 

Naše sdružení má internetové stránky, které prezentují její 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 poskytujeme informace o 
pořádaných táborech. 

Nadále také spolupracujeme s vedením DD Lety u Dobřichovic a letos také poprvé 
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. 
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