Laser game club Písek
Sídlo: Husovo nám . 579, Písek Provozovna: Laser aréna Písek, Velké náměstí 175
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Výroční zpráva za rok 2015
Část I.
Základní údaje
Laser game club Písek z.s.
Právní forma:

zapsaný spolek

Sídlo:

Husovo nám. 579, Písek 39701

Provozovna:

Velké náměstí 175, Písek OD Luna 3. Patro

IČO:

02436469

Registrace 12. 12. 2013:

VS/1-1/95502/13-R

Číslo bankovního účtu:

2800687081/2010 Fio banka

Mobil:

776606631

E-mail:

info@lasergameclub.cz

Web:

www.laserarenapisek.cz

Část II.
Historie, myšlenky, prostředí a začátky ☺ činnosti občanského
sdružení Laser game club Písek
Spolek Laser game klub Písek byl založen v posledním měsíci roku 2013 za účelem
podpory rozvoje mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže z Písku a okolí.
Prvotním cílem jeho založení bylo:
- dostat děti a mládež od počítačů, televize a mobilních telefonů,
- zvednout je ze židlí a vytvořit jim podmínky pro zdravý pohyb a zábavu
- nahradit komunikaci přes sociální sítě osobním setkáním,
- vytvořit jim podmínky pro zájmovou činnost, která je naplňuje, baví a je trendem jejich
doby
- nabídnout jim prostory, kde se mohou od dopoledních po večerní hodiny volně
setkávat, místo kde může mít rodič pocit klidu, že jejich dítě se nepohybuje
v patogenním či nevhodném prostředí, zatím co on je např. v práci
- podpořit u nich smysl pro soutěživost, týmovou spolupráci, strategické myšlení,
pohyb apod.
- eliminovat negativní jevy typu alkohol, kouření nebo dokonce drogy.
- Spojit rodiny i skupiny ke společnému trávení času
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Členy spolku jsou děti, mládež ale i dospělí, kteří chtějí pravidelně využívat všechny
možnosti pro smysluplné využití volného času a to jak samostatně tak společně (rodinně).
Za účelem naplnění výše uvedených cílů, spolek využívá pronajaté prostory
obchodního domu LUNA, 3. patro na Velkém náměstí v Písku, využívaných Laser arénou
Písek (Hotnet s.r.o.), která vlastní veškeré vybavení. Ta také spolek podporuje a umožňuje
v těchto prostorách fungování klubu. Prostor je vybaven stoly a židlemi pro setkávání,
posezení nebo i dokonce studium, kdy se děti domlouvají mezi sebou na doučování, či
společném vypracovávání úkolů či projektů do školy (což nás těší).
Podstatnou část těchto prostor tvoří herní prostředí, kde se nachází:
- Laser Aréna - Jedná se o prostor o rozloze 350 m2 , plné překážek, labyrintů a UV
světel umožňující hrát laser game neboli Laser tag. Synonymem laser game je
zábava, adrenalin, pohyb a strategie. Je to bezkontaktní adrenalinová forma zábavy
na způsob paintballu nebo airsoftu, kde ale bolestivé kuličky nahrazují neškodné
laserové paprsky ve speciální zatemněné aréně s různými druhy překážek a efektů.
Účastníci laser game ji beze zbytku vnímají jako hru a na první pohled negativní
prvek střílení zde naprosto ustupuje do pozadí. Hra ani hráči nenesou žádné prvky
agrese. Hra se dá popsat i jako elektronická hra na babu se schovkou. Hra vyžaduje
spoustu pohybu a podporuje týmovou spolupráci a strategické myšlení. Všichni hráči
(mladí i staří) vždy vychází nejen řádně zpocení, ale i ve velmi dobré náladě,
odreagovaní a vysmátí .
- kulečník,
- stolní fotbálek,
- airhokej neboli vzdušný hokej. Do hrací plochy o velikosti většího stolu vhání
ventilátor vzduch a hráči se snaží pomocí speciálních "hokejek" dát soupeři gól.
Postřeh i rychlost je zde důležitý.
- šipky,
- stolní tenis,
- závodní simulátor - Jedná se o zařízení, na kterém mají hráči pocit jako by reálně
závodili v závodním autě.
- Laserová střelnice – hra která nutí hráče k soustředění a koncentraci. Výběr z více
her (létající talíře, střelba na terč, western....) Jedná se o maketu vzduchovky
s laserem.
- Klasické stolní hry – karty, deskovky
- Nintendo Wii – herní konzole (děti s ovladačem v ruce hrají zábavné, aktivní hry jako
tenis, golf, závodní autíčka..... – opět nutnost pohybu)
- nově v roce 2015 pak Fuslečník (kulečník hraný nohama)
- a velký twister
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Část III.
Pro koho tu jako klub jsme, naše činnost
Prostory, které spolek využívá, jsou určeny pro malé děti, děti předškolního věku,
školního až po studenty. Dále tu své místo mají různé skupiny např. lidé
s hendikepem, navštěvují nás školy, jiné kluby a samozřejmě celé rodiny (jak říkáme
od miminka po dědečka ☺ ). Každé věkové kategorii se však nabízí jiné zájmové
vyžití. Děti všech věků se společně učí komunikaci a spolupráci.
-

děti předškolního a školního věku (1. a 2. Stupeň ZŠ) - Tyto děti mají možnost
využít vše, co nabízí herní prostředí spolku a na co jejich věk i síly stačí. V této
souvislosti bychom vyzdvihli velkou přednost Laser Arény, kdy si mohou současně
hrát a vytvářet týmy děti různého věku. Výsledkem toho je, že mladší děti vidí v těch
starších vzory a snaží se jim vyrovnat a naopak starší děti přebírají za ty mladší
zodpovědnost a snaží se je chránit. My toto vnímáme jako skvělé spojení a i ze
strany rodičů je toto bráno jako velmi pozitivní a žádoucí.
Pro děti této věkové kategorie spolek organizuje kroužky. Začínali jsme s dvěma
kroužky po deseti dětech, které se scházejí jednou týdně na 1,5 hodiny. V roce 2015
jsem již na 4 skupinách týdně po 12 – 15 dětech. Kroužky se zaměřují na samotnou
hru Laser game, ale také na tzv. LARP (z anglického Live Action Role Play). V
podstatě se jedná o hraní rolí, ve kterých děti představují činy svých postav a usilují o
splnění určitých cílů ve fiktivním světě reprezentovaném světem skutečným.
Smyslem LARPu je hlavně zábava, rozvoj fantazie a zážitek jeho účastníků. Kroužky
jsou vedeny mladými nadšenými lektory.
Mají i částečně vzdělávací charakter, kdy s dětmi nenásilnou formou probíráme u
Larpu např. historii a u Laser gamu se zaměřujeme i na techniku, pozadí PC her,
programování, fungování laseru ... ap.
V období prázdnin spolek organizuje dopolední kluby. Děti, které v tuto dobu
zůstávají samy doma, mají možnost organizované i neorganizované zábavy
v prostorách spolku pod dozorem zkušeného personálu. Rodiče opět tuto činnost
posuzují velmi kladně a děti se do dopoledních klubů těší. Rodičům toto pomáhá
v době, kdy nemají pro děti hlídání, ale samy musejí do práce.
V roce 2015 spolek organizoval 3x letní prázdninový příměstský tábor po 35 dětech.
Který měl velký úspěch a letos (2016) předpokládáme opět velký zájem. Tábor měl i
bude mít konkrétní zaměření (téma) a je určen pro děti od 5ti do 14 let. Jeho
účastníci mají možnost dopoledne využít vše, co nabízí herní prostředí spolku +
tvorba dle témat táborů a odpoledne pak přichází na řadu aktivity ve volné přírodě.
Prostory spolku často navštěvují i děti se svými učiteli (v době školy) a to v rámci
výuky tělesné výchovy nebo školního výletu. V tomto případě využívají především
Laser Arénu. Plánujeme do budoucna i turnaje mezi školami, kdy, dle předběžného
průzkumu děti i vyučující o tyto aktivity mají zájem. Rodiny s dětmi i prarodiči u nás
také tráví spousty času. Láká je možnost společné aktivity i akční trávení společného
času. Výhodou pro rodiče je, že malé děcko i velký „puberťák“ u nás mohou najít
společnou zábavu ☺ .

-

mládež a studenti - Opět mají možnost využít veškeré aktivity nabízející se v herním
prostředí spolku. Spolek jim ale nabízí i prostory pro setkávání, komunikaci i studium,
které se u nás začíná hojně využívat (doučování angličtiny, místo pro přípravu
spolužáků na např. písemky) Mládež také využívá prostor pro přečkání např. polední
pauzy ve škole, kdy ve špatném počasí nechtějí být venku před školou. Další vlna
dětí a mládeže v našem klubu se objevuje po vyučování v čase před odjezdem do
svého bydliště (čekají u nás na autobus).
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Část IV.
Členství v klubu
Členem se může stát každý na základě svobodné vůle, podáním přihlášky a zaplacením
ročního příspěvku. Za děti vyplňují přihlášku zákonní zástupci.
Členství je roční a musí se každý rok, pro zachování výhod, prodlužovat zaplacením
poplatku 200Kč.

Část V.
Zpráva o činnost 2015 - shrnutí
Občanské sdružení bylo založeno v posledním měsíci roku 2013.
1. Volební schůze valné hromady Občanského sdružení Laser game club Písek, se konala v
pátek 3. ledna roku 2014. Byla zvolena Valná hromada, volební výbor I předseda (jednatel).
V roce 2015 jsme začali s Dámským klubem, který nabízí prostor k setkávání žen každého
věku. Setkání jsou plánována čtvrtletně a náplní jsou různé zajímavé přednášky a hosté.
V červenci a srpnu 2015 jsme organizovali tři příměstské tábory. Zúčastnilo se 100 dětí.
Fotky a průběh akce: www.laserarenapisek.cz/tabor
O prázdninách běžel dopolední prázdninový klub od 10h – do 13h. s dohledem a
programem.
Ve školním roce běží 4 skupiny pravidelných kroužků, kde se každá skupina (v počtu 10 15ti dětí) scházejí na 1,5h/týdně.
V květnu a listopadu proběhl velký turnaj o pohár v Laser gamu určený pro členy o.s. – počet
soutěžících 78 hráčů.
Pro děti jsme pořádali dvě velké akce Velikonoce se zajícem Zajdou a Čertovskou párty.
Děkujeme městu Písek za poskytnutou dotaci na
volnočasové aktivity dětí a mládeže v částce
64.500Kč, kterou jsme využili v plné výši.

31. 12. 2015 byl zvolen pro rok 2016 nový předseda a to p. Gabriela Koluchová.
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VI.
Výkonné orgány 2015

Předseda, jednatel:
Členi výkonné rady:

Jana Vojíková
Tomáš Vojík, Gabriela Koluchová

Externí účetní spolku:

Iva Arnicanová

VII:
Závěr

S ohledem na stále se zvyšující zájem o aktivity, které spolek nabízí, počítáme nejen
v pokračování s úspěšnými akcemi, ale i s dalším rozšířením své činnosti.
Chceme organizovat různé turnaje jednotlivců i týmů (vytvořit ligu), plánujeme rodinné akce
např. rodinný pětiboj, chceme více spolupracovat se školami, jinými spolky (jako např.
sportovními kluby), rozšířit činnost na zdravotně postižené kteří u nás také své místo najdou
a už nyní nás navštěvují, vytvářet akce i prostor pro maminky s našimi nejmenšími, pomoci
při hlídání dětí v době prázdnin a mimoškolní doby ....
Díky pozitivnímu ohlasu rodičů a dětí, ale i trenérů a vedoucích jiných spolků jsme stále
posouváni dál. Nové nápady, nové myšlenky. Chceme tímto ještě více naplňovat cíle, které
si při svém založení stanovili, ale i tvořit nové, které s činnosti vyplynou.
Děkujeme všem, kteří nás podporují ☺

Jana Vojíková
předseda v roce 2015 a člen výboru
25. ledna 2016

