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HARANT – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

BUDETE-LI CHTÍT, ZABAVÍME VAŠE DÍTĚ,
NEBOŤ KAŽDÉ DÍTĚ OBČAS ZLOBÍ JAKO HARANT
A SNAD KAŽDÝ RODIČ SI OD NĚJ OBČAS RÁD NA CHVILKU ODDECHNE.
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SLOVO ÚVODEM
Vážení přátelé, kamarádi, rodiče,
milé děti,
uplynulý rok byl pro spolek Harant
výjimečný. V roce 2014 se totiž uskutečnil historicky první tábor organizovaný naším spolkem. Ve skutečnosti
pro nás táborníky nešlo o nic nového,
jezdíme na tábory už pěknou řádku let
(5, 8, 15, někteří dokonce téměř 20 let).
Do roku 2013 jsme však tábory pořádali pod hlavičkou Márty. V loňském roce
jsme se ale osamostatnili, a to přineslo
pár změn a nových zkušeností.
Název spolku HARANT vznikl ze zkratky našeho hesla, které zní: Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků. Kromě názvu jsme také rozdělili odpovědné funkce ve spolku a vlastní organizace tábora přinesla řadu administrativních aktivit, které jsme v rámci Mártyho táborů dělat nemuseli.
Kromě těchto organizačních změn jsme se však snažili (a snažit se budeme i nadále), aby naše
tábory zůstaly stále takové, na jaké jste byli vy - děti a rodiče - zvyklí. Složení vedoucích zůstalo
už několik let bez výraznější změny. Opět jsme pro děti připravili celotáborovou hru, naplánovali
jsme výlety do okolí a snažili se, aby se děti v rámci tábora i něco nového naučily. V roce 2014
děti pátraly po stopách pašeráka Grázla, podívaly se do Slavonic a přespaly na hradě Lipnice.
První ročník táboru HARANT máme za sebou a upřímně přiznáváme, že to nebyl ročník jednoduchý. Narazili jsme na řadu věcí, které jsme dělali poprvé a museli se je naučit, ale tak je to
vždy, když se něco mění. To vše jsme se však od začátku snažili brát jako příležitost něco nového
se naučit a získat zkušenosti do budoucna. Na letošní ročník tábora se proto ohlížíme
s pozitivními dojmy, a s pocitem, že jsme překonali počáteční nejistotu a můžeme pokračovat
dál.
Těšíme se na vás v budoucích ročnících!
VÁŠ SPOLEK HARANT
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PŘEDSTAVENÍ SPOLKU
Jsme parta kamarádů, pracující i studenti, různého věku, holky a kluci, milovníci her, zábavy, tajemství, záhad a přírody. Baví nás práce s dětmi. Baví nás vymýšlení témat a her, baví nás vytváření rekvizit, promýšlení efektů, objevování nových míst i nečekané události, na které se nezapomíná. Baví nás
hrát si, smát se a rozdávat radost dětem.


Název spolku: HARANT- Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z.s.



Sídlo: Praha



Vznik v roce: 2014



IČO: 02455251



spolek zaregistrován Ministerstvem vnitra ČR dne 17. 12. 2013,
o

pod č.j. VS/1-1/95611/13-R



Bankovní spojení: 2100547635/2010



Web: www.spolek-harant.cz



Facebook: www.facebook.com/spolek.Harant

POSLÁNÍ
Naším cílem je organizace volnočasových
aktivit pro děti a mládež formou práce vychovatelů a vedoucích na dětských zotavovacích rekreacích. Hlavní činností spolku je
pořádání dětských táborů.

4

HARANT – VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Orgány sdružení jsou: a) členská schůze - nejvyšší orgán b) výbor spolku - statutární orgán - zastoupený předsedou a místopředsedou spolku, c) hospodář spolku d) revizor. V roce 2014 měl spolek
5 členů, kteří působili jako vedoucí na letním dětském táboře pořádaný spolkem. Členskou schůzi
svolává výbor minimálně jednou ročně, aby zhodnotila činnost spolku v uplynulém roce, schválila
zprávu o hospodaření a vytyčila si cíle pro další rok své činnosti. Členové výboru se schází dle konkrétních potřeb. Výbor vždy pověřuje vybrané členy vedením jednotlivých akcí. Ti pak přebírají odpovědnost a kompetence svěřených funkcí. Spolek má hospodáře, který zodpovídá za správné vedení
účtu spolku a vede jeho účetnictví. Dále má spolek revizora, který je kontrolním orgánem spolku.

ORGÁNY SPOLKU
Předsedkyně: Bc. Lucie Slováková, DiS
Místopředseda: Mgr. Tomáš Novotný
Člen výboru: Kateřina Pšádová
Hospodář: Ing. Pavel Matoušek, DiS
Revizor: Ing. Martin Bezouška

ČINNOST SPOLKU
Cílem spolku je v rámci volnočasových aktivit formou her vést děti ke komunikační zdatnosti, přiměřené samostatnosti, zodpovědnosti, empatii vůči kamarádům, tvořivosti, logickému myšlení a úctě
k přírodě a světu kolem nás.
Činnost Spolku je závislá na dobrovolné práci členů, kteří akce organizují, zabezpečují a sami se jich
účastní jako vedoucí bez nároku na mzdu nebo odměnu. To vše navíc ve svém volném čase nebo
o dovolených.
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AKTIVITY V ROCE 2014


42 DĚTÍ A 8 VEDOUCÍCH,



1400 NAJETÝCH A 70 UŠLÝCH KILOMETRŮ,



546 ROHLÍKŮ KE DRUHÉ VEČEŘI,



4 ZTRACENÉ A ZNOVUNALEZENÉ ČEPICE,



150 HODIN SPÁNKU DĚTÍ A ZHRUBA 90 HODIN SPÁNKU VEDOUCÍCH,



165 ZTRACENÝCH KLÍČŮ,



2 TÁBORÁKY,



1 NOČNÍ BOJOVKA,



1 NOC NA HRADĚ LIPNICE,



12 PAŠERÁCKÝCH DOVEDNOSTÍ,



10 MINUT POKUSŮ O HRU NA XYLOFON,



4 VYPOTŘEBOVANÉ TUBY LEPIDLA,



5 HODIN BATIKOVÁNÍ



14 DNÍ HER, KOUPÁNÍ, SOUTĚŽÍ A ZÁBAVY,

TO VŠE A MNOHEM VÍC BYLA TRNÁVKA 2014, HISTORICKY PRVNÍ ROČNÍK LETNÍHO DĚTSKÉHO TÁBORA SPOLKU HARANT!
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Před zahájením tábora se v České televizi vysílala reportáž, ve které se hovořilo o domě paní Barešové z Červené Řečice, v němž údajně straší. Výskyt ducha potvrdil i místní archivář. A protože Červená
Řečice se nachází pouhé dva kilometry od areálu našeho tábora, bylo jasné, že u záhady nesmíme
chybět.
A do odhalení tajemství domu paní Barešové jsme se pustili hned v úvodu tábora. Navštívili jsme jak
paní Barešovou, tak archiváře na zámku v Řečici. Od něj jsme navíc získali truhlu plnou starých dopisů, listin, novinových článků, byly v ní i boty a velmi staré bankovky. Postupným čtením všech materiálů jsme zjistili, že věci patřily loupežníkovi a pašerákovi Janu Jiřímu Graselovi, a že právě po jeho
stopách se vydáme.
Tábor se konal od 29. 6. 2014 - 13. 7. 2014 v rekreačním středisku Trnávka. Trnávka se nachází
v malebném prostředí západního okraje Českomoravské vysočiny mezi obcemi Červená Řečice a Želiv.
Letos se tábora zúčastnilo okolo 42 dětí, které jsme rozdělili do 3. oddílů. Každý oddíl měl svého vedoucího a praktikanta a ti měli nad sebou dozor hlavního vedoucího a zdravotnice.
Během čtrnácti dní pobytu děti doprovázela celotáborová hra. Táborníci se nejprve museli rozdělit
do pašeráckých skupin a také se zúčastnit batikování, zkoušek, vymýšlení pokřiků a jmen a až potom
se mohli vydat na dobrodružnou cestu po stopách pašeráka Grázla. Díky celotáborové hře jsme mohli
navštívit město Slavonice, kde jsme nahlédli do katakomb. Dále jsme zavítali do našeho oblíbeného
města Pelhřimova. Konečná fáze celotáborové hry se odehrála na jednom z nejmohutnějších českých
hradů, a to Lipnice nad Sázavou, kde jsme i nocovali, seděli u ohýnku a opékali buřty. Na vítězné skupiny čekalo poslední den tábora ocenění.
Děti i hrály oddílové hry (například míčové hry,
logické a komické), koupaly se ve vodní nádrži
Trnávce a udělali si výlet do Červené Řečice a
Želiva. Připravili jsme si také kroužky (výroba
šperků, fotografování, tancování, kickbox).
Poslední den tábora se uskutečnila tradiční
pouť, kde na děti za odměnu čekala sladká
odměna a večer byla připravena na rozloučenou diskotéka.
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WEB A PROPAGACE
Kompletní informace o aktivitách spolku HARANT
a o aktuálním dění jsou dostupné na webových
stránkách:


www.spolek-harant.cz,

Na naší webové prezentaci se dozvíte vše podstatné
o nás a hlavně o táboře na Trnávce. Jak vznikl název
HARANT a co všechno se v něm skrývá? Kteří vedoucí
se během tábora budou starat o Vaše děti? Nechybí
ani přehled minulých ročníků tábora spolu se spoustou zajímavého čtení a fotografií. Stránky postupně
doplňujeme o další informace a plníme fotografiemi.
Náš tábor propagujeme pomocí letáků, které rozdáváme po školách a kamarádech.
Můžete nás také najít na facebook.com:


www.facebook.com/Harant.cz

Velmi důležitou a nejlepší „reklamou“ jsou pro nás reference a doporučení od samotných účastníků
námi pořádaných akcí, jejich rodin a kamarádů.
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU ZA ROK 2014
Spolek HARANT- Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z.s., jako nezisková organizace, využívá dvou základních zdrojů příjmů, kterými jsou:


členské příspěvky,



účastnické poplatky (částka za letní tábor).

Veškeré příjmy (z výše uvedených zdrojů) jsou využity v rámci činnosti spolku a kryjí náklady, které lze
rozdělit do dvou skupin:


náklady spojené se stěžejními pilíři činnosti spolku (letní tábor),



administrativní a provozní náklady (poštovné, úřední poplatky, pronájem domény, která
slouží k propagaci spolku, aj.).

Spolek se snaží o vyrovnané hospodaření.
Veškerý zisk je znovu použit na činnost
a plnění poslání spolku (viz stanovy spolku).

Příjmy

186 500,- Kč

Výdaje

176 793,- Kč

Stav ke 31. 12. 2014

9 707,- Kč

Veškerá činnost spolku probíhá na dobrovolnické bázi, a tedy bez nároku na honorář.
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PLÁNOVÁNÍ DO BUDOUCNA A ZÁVĚR
Přestože dojmy z ročníku 2014 ještě doznívají, tým vedoucích už plánuje tábor 2015. Pro děti bude
opět připravena celotáborová hra. V rámci programu bude samozřejmě čas i na oddílové hry a naučné aktivity, společné výlety, sport, koupání i táboráky.
Doufáme, že na loňský ročník na Trnávce děti vzpomínají stejně, jako my, a že si z těchto 14 dnů odnesly jen samé pozitivní zážitky, naučily se tábornické dovednosti a našly nové kamarády.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem účastníkům tábora, protože jen díky vám, dětem, nás
tábory stále baví a chceme v nich pokračovat. Děkujeme také rodičům, že díky nim mohly jet děti
právě na náš tábor a doufáme, že si nás vyberete i v následujících letech.
Budeme se na vás těšit na Trnávce 2015!
SPOLEK HARANT

Zpracoval:
© Spolek HARANT, 2015

Mgr. Tomáš Novotný
Bc. Lucie Slováková, DiS
Marie Poláková
Ing. Pavel Matoušek, DiS

www.spolek-harant.cz

