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část I.

Základní údaje

Název spolku: Laser game club Písek z.s.

Právní forma: zapsaný spolek

Sídlo: Husovo náměstí 175, 397 01  Písek

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

Mobilní telefon: 776 606 631

e-mail: info@lasergameclub.cz

web: www.laserarenapisek.cz

část II.

seznámení se spolkem Laser game club Písek

     Spolek  Laser  game  club  Písek  byl  založen  12.12.2013  za  účelem  podpory  rozvoje

mimoškolní zájmové činnosti dětí a mládeže z Písku a okolí.
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     Založení spolku má za cíl smysluplné volnočasové aktivity dětí všech věkových kategorií.

Jsem tu protože:

- chceme dostat děti a mládež od telefonů, tabletů, počítačů a televizí a vytvořit jim

podmínky pro zdravý pohyb a zábavu

- nahradit komunikaci přes sociální sítě osobním setkáváním nad zajímavou činností,

který je naplňuje a baví

- nabídnout  bezpečné  zázemí,  kde  se  mohou  setkávat  od  dopoledních  po  večerní

hodiny

- podpořit týmovou spolupráci, smysl pro soutěživost, strategické myšlení

- eliminovat negativní jevy jako je alkohol, kouření, či jiné nebezpečné drogy

- propojit a stmelit rodiny i skupiny ke společnému trávení času

za  tímto účelem 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  studiu,  kdy  se  děti

domlouvají mez sebou na doučování, či společném vypracování úkolů či projektů do školy.

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 paprsky ve speciální  zatemněné aréně s různými druhy překážek a efektů.

Účastníci laser game i 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 ha na babu se schovkou. Hra vyžaduje spoustu

pohybu a  podporuje týmovou spolupráci  a  strategické myšlení.  Všichni  hráči  vždy

vychází nejen řádně spocení, ale i ve velmi dobé náladě, odreagovaní a vysmátí.

- Kulečník

- Stolní fotbálek
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- Airhokej –  neboli  vzdušný  hokej.  Do Hradí  plochy  o  velikosti  většího  stolu  vhání

ventilátor  vzduch  a  hráči  se  snaží  pomocí  speciálních  „hokejek“  dát  soupeři  gól.

Postřeh i rychlost je zde nezbytný.

- 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

(látající talíře, střelba na terč, western…)

- 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)

- Fuslečník – kulečník hraný nohama

- a velký twister 

část III.

pro koho tu jsme

     Jsme tu pro děti předškolního a školního věku (první a druhý stupeň základních škol) – 

děti mají možnost využít vše, co nabící herní prostředí spolku a na co jejích věk i síly stačí. 

Zde bychom chtěli vyzdvihlout velkou přednost Laser Arény, kdy si mohou současně hrát a 

vyrvářet tými děti různého věku. Výsledkem toho je, že mladší děti vidí v těch starších vzory 

a snaží se jím vyrovnat a naopak starší děti pedírají za ty maldší zodpovědnost a snaží se je 

chránit. My toto vnímáme jako skvěné spojení a i ze strany rodičů je toto bráno nako vlemi 

prtitivní a žádocí.

    Jsme tu pro mládež a studenty – opět mají možnost využít veškeré aktivity nabízející herní 

prostředí spolku. Nabízíme prostory pro setdávání, komunikaci i studium (doučování 

angličtiny, příprava na testy, …). Mládež také využívá prostor k přečkání například polední 

pauzy ve škole, kdy ve špatném počasí nechtějí být venku, či po vyučování v čase před 

odjezdem do svého bydliště (čekají u nás na autobus).
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 část IV.

naše činnost v roce 2016

Kroužky – ty se zaměřují na samotnou hru Laser game, ale také na tzv. LARP (z anglického

Luve 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  světe  reprezentovaném  světem

skutečným.  Smyslem  LARPu  je  hlavně  zábava,  rozvoj  fantazie  a  zážitek  jeho  účastníků.

Kroužky  jsou  vedeny  mladými  nadšenými  lektory  4x  týdně vždy  od  16:30  do 18:30  více

o kroužcích a online přihlášky na www.lasergameclub.cz

Příměstský tábor léto 2016 PIRÁTI - „Náš příběh co tu začíná, bere dech, krev tuhen v žilách.

Odvahy máme na kila, rozum v hrasi, v pažích síla. Máme vtip, v duši klid, chceme žít,piráty

být a tak můžem jít Půjdeš do toho s námi?“ tímto motem jsme vpluli do velkých letních

prázdnin 2016. Tábor byl pro děti ve věku +-5 až 14 let ve třech termínech: 4.7.-8.7.2016/

1.8.-5.8.2016/ 22.8.-26.8.2016. Pro účastníky táborů byl zajištěn celodenní stravovací i pitný

režim včetně pojištění.

Prázdninové klubíky – s dohledem a programem

Turnaje –  v  květnu proběhli  dva  termíny a  říjnu jeden celodenní  akce určený pro čelny

spolku.

Bazárek – 21.4.2016 celodenní akce od 8:00 hod do 19:00 hod

Dětský den – 5.6.2016 od15:00 hod do 19: hod

Čertovská párty – 4.12.2016

Dne 29.září roku 2016 se konala Schůze výkonného výboru spolku Laser game club Písek z.s.

část V.

členství v klubu

     Členem se může stát každý na základě svobodné vůle, podáním přihlášky a zaplacením 

ročního příspěvku. Za nezletilé děti vyplňují přihlášku zákonní zástupci. Členství je roční a 

musí se každý rok, pro zachování výhod, prodlužovat zaplacením poplatku 200Kč.
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V.

výkonné orgány  a pracovní kolektiv v roce 2016

Předsedkyně: Gabriela Koluchová

Jednatelka: Jana Vojíková

Členi výkonné rady: Tomáš Vojík

Externí účetní: účto-Czech, s.r.o., zastoupená Alena Chadová

     V roce 2016 měl spolek jednoho stálého zaměstnance a … pomocných sil  při  konání

větších akcí na Dohodu o provedení práce.

VI.

závěr a poděkování

     Stále větší zájem o aktivity vytvářené naším spolkem je nám známkou, „že to děláme

dobře“  a  do  budoucna  nám  to  otevírá  dveře  k vytváření  nových  akcí  a  činností  pro

uspokojení co nejvíce našich příznivců.

     Děkujeme tímto za perfektní práci všem co se na fungování aktivit a akcí pořádaných

v roce 2016 za Laser game club Písek podíleli

     Děkujeme městu Písek za poskytnutou dotaci na volnočasové aktivity dětí a mládeže v

částce 58.416,00 Kč, kterou jsme využili v plné výši.

 …............................................ …..........................................

Jana Vojíková Gabriela Koluchová

jednatelka předseda v roce 2016
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