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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,
vstupujeme do třetího roku trvání našeho spolku. Také rok 2015 byl pro spolek Harant výjimečný. Dovolte nám ohlédnout se za uplynulým rokem, napsat několik slov a předložit výsledky naší
činnosti. Není snadné popsat na několika listech papíru spoustu hodin
dobrovolníků, kteří věnují svůj volný
čas ve prospěch práce s dětmi. Nejde
ani popsat radost a štěstí dětí, které
se zúčastní našich akcí. Ohlédnemeli se za předchozím rokem, máme
upřímnou radost z celé naší práce.
Podruhé jsme pod hlavičkou spolku
uspořádali letní tábor na Trnávce.
S odstupem času je třeba být neskromný, a tak je možné napsat, že
loňský tábor byl jeden z těch nejlepších
v historii Trnávky. Tábor zůstal stále takový, na jaký jste vy - děti a rodiče - zvyklí. Jádro vedoucích zůstává několik let bez výraznější změny, naopak, zdá se, že by se v budoucnu mohlo rozrůst
o nové tváře, které na Trnávce vyrostly. 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.
Na 14 dní jsme se stali detektivy a pátrali po záhadné vraždě cukráře Kolbaby. Z vedoucích se
stali podezřelí a scénky, které jsme sehráli v rámci vyšetřování, jsme si spolu s dětmi náramně
užili. Jako odměnu za objasnění případu si děti mohly upéct dort podle prastaré receptury.
Rok 2015 byl, mimo jiné, mimořádný v tom, že jsme poprvé uspořádali také mimo táborovou
akci. A nebyla jen jedna. Před táborem jsme podnikli jednodenní výlet do Svatého Jana pod Skalou, na podzim jsme během víkendovky hledali ztracený poklad obrů v podkrkonošském Hostinném. Na obou akcích nám přálo počasí a skvěle jsme si je užili.
Máme za sebou náročný rok, který byl však plný nezapomenutelných a neopakovatelných zážitků, plný zábavy a dobrodružství. Nyní máme před sebou nové výzvy, které s odhodláním očekáváme.
Těšíme se na vás na našich akcích.
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: 2013



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 SPOLKU
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.
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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 2015 měl
spolek 6 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. Členská schůze
proběhla dne 7. dubna 2015 a zápis je vyvěšen na webové stránce spolku. 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: Mgr. Lucie Slováková, DiS
Místopředseda: Mgr. Tomáš Novotný
Člen výboru: Mgr. Barbora Fousková
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 2015
Jarní výlet Svatý Jan pod Skalou


6. června 2015

Začátkem června proběhla první mimo táborová harantí akce, jednodenní výlet, kdy jsme navštívili Svatý Jan pod Skalou.
Letní tábor Trnávka


4. – 18. července 2015

O letních prázdninách se uskutečnil již 22. ročník letního tábora Trnávka. Na táboře jsme
pro děti jako v minulých letech připravili program pro všechny milovníky her, zábavy, sportu,
akce, ale i tajemství, hádanek, šifer a trochy napětí! Na 14 dní jsme se stali detektivy a pátrali
po vrahovi cukráře Kolbaby a receptu, rodinném „pokladu“ nevyčíslitelné hodnoty, který byl
v rodině cukrářů dlouho předáván z generace na generaci.
Podzimní víkendovka Hostinné


23. – 25. října 2015

Předposlední říjnový víkend byl časem pro historicky první harantí víkendovku. Přivítalo nás
podkrkonošské město Hostinné, krásné počasí a nelehký úkol najít dávno ztracený poklad hostinských obrů.
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JARNÍ VÝLET SVATÝ JAN POD SKALOU
Na sobotu 6. června 2015 jsme pro děti připravili
první mimotáborový výlet. Navštívili jsme Svatý Jan
pod Skalou. Sraz byl na Hlavním nádraží v 8:30. Cestou vlakem jsme viděli hrad Karlštejn. Po dlouhé cestě
vlakem jsme dorazili na místo.
Z vlakového nádraží jsme se vydali na dvanácti kilometrovou dobrodružnou výpravu. Ze začátku jsme
měli lehký terén podél vody. Postupem času se ale
naše trasa stávala strmější a každý náš krok byl čím
dál tím těžší. A proto jsme si cestu zlehčovali spoustou
zábavných her.

Po dlouhé cestě jsme konečně dorazili do Svatého Jana pod Skalou, kde jsme se v parku občerstvili a lépe se poznali u společenských her. Po přestávce jsme se vydali na velký výšlap s cílem
krásného výhledu ze skály na krásnou obec Svatý Jan pod Skalou. Zde jsme si udělali skupinovou
fotku.
Naší další zastávkou byly Solvayovy lomy,
kde si naši malí táborníci vyzkoušeli jízdu
úzkorozchodnou dráhou z roku 1929. Jelikož nás tlačil čas, pomalou chůzí jsme vyrazili na vlakové nádraží a přitom jsme si
užili poslední strávené chvíle všemožnými
hrami. Po příchodu k vlakovému nádraží
jsme se osvěžili studenou zmrzlinou a vyčkávali na vlak.
Kolem šesté hodiny jsme dorazili do Prahy
na Hlavní nádraží, kde si malé táborníky rozebrali rodiče.
Tonda Rublič
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LETNÍ TÁBOR TRNÁVKA
42 dětí,
6 vedoucích,
3 oddíly a
6 detektivních kanceláří
Na čtrnáct dní jsme se vžili do rolí
detektivů a tábor se nesl ve znamení pátrání po zločinci, který zavraždil cukráře Karla Kolbabu. Při pátrání jsme si museli položit několik
základních otázek, které nám nakonec pomohly vyřešit zapeklitý případ vraždy.
Kdo? Inspektor Trachta spolu se 42 detektivy rozdělenými do detektivních kanceláří Mňouci
s.r.o, Blesk a banán, Koňopárci, Waki, waki na kozaki, Sherlockové a Klubko, s.r.o
Co? Vyšetřování vraždy pana továrníka Karla Kolbaby, majitele Cukrárny Kolbaba, odhalení pachatele a motivu vraždy.
Kdy? 4. – 18. července 2015.
Kde? Tradiční místo našeho tábora, rekreační středisko Trnávka.
Proč? Dort Veselého Vincenta, rodinné dědictví nevyčíslitelné hodnoty, dort ověnčený mnoha
oceněními z domova i zahraničí, dort je pečen podle tajné rodinné receptury.
Jak? S nadšením, odhodláním, humorem a kriminalistickým myšlením.
Čím? Pomocí základních metod vyšetřování trestného činu vraždy - zajištění a ohledání místa
činu, zajištění potřebných důkazů, využití daktyloskopie, balistiky, chemických rozborů látek,
křížový výslech podezřelých, hledání indicií pomocí UV lampy, logické myšlení či zjištění vražedných čísel.
Po vrahovi pátralo šest detektivních skupinek v čele s inspektorem Trachtou. Vyslechli dlouhou
řadu podezřelých: rodinnou přítelkyni Alžbětu Oulíkovou, šoféra a sluhu Jana Pazderu, přítelkyni Karla Kolbaby Růženku Kubíkovou, univerzálního dědice Arnošta Sýkorku, konkurenta Bohumila Böhma a sestru továrníka Lojzičku Pecháčkovou s manželem Emanuelem. Detektivové
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překonali řadu překážek a odhalili veškeré lži a intriky jednotlivých podezřelých, aby nakonec
vraha odhalili a přišli na motiv vraždy.
Pachatelem byla osoba nejméně pravděpodobná - Lojzička Pecháčková. Vedly ji k tomu spory
o rodinné dědictví, především o recept na Dort Veselého Vincenta, který chtěl pan Kolbaba odkázat mimo svou rodinu.
Odbornou pomoc nám poskytli i profesionální kriminalisté z Kutné Hory. Vysvětlili
nám, jak postupovat při ohledání místa
činu, zajištění důkazů, předvedli nám, jak
se snímají otisky prstů a odvážlivci si
mohli zblízka prohlédnout pravou zbraň.
Tábor se konal v termínu 4. 7. 2015 – 18.
7. 2015 v rekreačním středisku Trnávka. Trnávka se nachází v malebném
prostředí západního okraje Českomoravské vysočiny mezi obcemi Červená Řečice
a Želiv. Letos se tábora zúčastnilo 43 dětí,
které byly rozděleny do 3. oddílů. Každý oddíl měl svého vedoucího a praktikanta a ti měli
nad sebou dozor hlavního vedoucího a zdravotnice.
Zavítali jsme také na jeden z nejmohutnějších
českých hradů, a to Lipnici nad Sázavou, kde
jsme i nocovali, seděli u ohýnku a opékali buřty
Děti hrály také oddílové hry (například míčové,
logické a komické), koupaly se ve vodní nádrži
Trnávce a udělali si výlet do Červené Řečice,
Želiva a Pelhřimova.
Poslední den tábora se uskutečnila tradiční
pouť, kde na děti za odměnu čekala sladká odměna a večer byla připravena na rozloučenou
diskotéka.
Tomáš Novotný, Lucka Slováková, Marie Poláková
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PODZIMNÍ VÍKENDOVKA HOSTINNÉ
Ve dnech 23. – 25. října 2015 jsme podnikli výlet do města Hostinného v Podkrkonoší. Celkem se
víkendovky zúčastnilo 13 dětí, 4 vedoucí a 3 praktikanti. Tématem této víkendové akce bylo hledání pokladu hostinských obrů.
V pátek 23. října se odjíždělo z Hlavního nádraží vlakem, poté následoval přestup v Chlumci
nad Cidlinou na osobní vlak, který nás odvezl rovnou do naší cílové destinace. Následovalo ubytování se ve zdejší skautské klubovně.
Místní obyvatelé nám pověděli, že je speciální noc, kdy jsou venku vidět magické věci. Šli jsme
tedy ven, kde se děti rozdělily do 3 skupin a pomocí baterky hledaly něco neobvyklého. Po chvíli
našly svitek s tajuplným znakem. Díky tomuto svitku jsme se dozvěděli o pověsti, obrech, pokladu a o obrazu, který se máme pokusit najít.
Kdysi dávno žili v Hostinném dva obři nebo spíše dva nebojácní občané, kteří byli vybráni jako
zachránci pocestných v místním lese. Jeden z obrů byl řezník a druhý pekař. Oba byli také velmi
nadaní na malování a namalovali společně obraz, který nám pak pomohl najít ukrytý poklad.
Druhý den ráno jsme se šli porozhlédnout po Hostinném s cílem zjistit, kde se nachází ztracený
obraz. A protože bylo Informační centrum zavřené, šli jsme se zeptat do místního hotelu. Zde
jsme našli hledaný obraz a také nám místní ochotně objasnili nějaké nejasnosti ohledně pověsti.
Po rozmluvě svolili, že si obraz můžeme na nějakou dobu vypůjčit, ale pouze pod podmínkou, že
odpovíme na otázky a splníme úkoly, které nám zadají. Tuto podmínku jsme úspěšně splnili a
obraz jsme si odnesli.
Po obědě jsme obraz důkladně prohledali a na jeho zadní
straně jsme objevili záhadnou
šifru, spoustu písmenek. Této
šifře

jsme

na procházce.

přišli

na kloub

Po lese

byla

rozházena písmenka, která
nám pomohla rozluštit vzkaz,
který nás nabádal, ať pokračujeme dál v cestě a jsme
všímaví.

10

HARANT, Z.S. - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

A tak jsme v našem pátrání pokračovali. Cestou
jsme nacházeli ony tajuplné značky ze svitku
a u nich byl vždy nějaký papírek s indicií. Cestou
jsme takovýchto indicií našli několik. K večeru,
po návratu z výletu, se hráli různé zábavné hry.
Poslední den jsme ráno zjistili, že papírky
s indiciemi zapadají do obrazu od obrů a vyluštili tak další šifru, která nám pověděla, že poklad
je ukrytý v tamním kostele.
Tak jsme se tam vydali. V malém výklenku kostela
každý objevil část pokladu a tak byl náš úkol splněn.
Po úspěšném hledání jsme se vrátili do klubovny, kde jsme se najedli a mohli pak odjet s plným
břichem a pocitem zažitého dobrodružství domů, zpět do Prahy. Do Prahy, na Hlavní nádraží,
se přijelo opět vlakem okolo 16. hodiny.
Naše putování za pokladem neušlo pozornosti
Zpravodaji města Hostinné a na straně 6 můžete
najít krátkou reportáž o naší návštěvě Hostinného - zde,
Kája Horká, Zuzka Al-Chalabi
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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 2015
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 a další akce).

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 (např. 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 dle stanov spolku znovu použit
na činnost a plnění poslání spolku.
Hospodaření v roce 2015 vykázalo mírný schodek (- 941,- Kč), kromě výdajů na pokrytí letního
tábora nakoupil spolek nové pomůcky ke hrám na táboře, další prostředky byly využity také
při organizaci mimotáborových akcí. Na pokrytí schodku byl využit zisk z roku 2014.

Příjmy

195 350,- Kč

Výdaje

196 291,- Kč

Stav hospodaření v roce 2015

- 941,- 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 roku2015 ještě doznívají, tým vedoucích už plánuje další akce na rok 2016,
především další ročník Trnávky. Ten loňský byl nadmíru vydařený, a tak je laťka hodně vysoko.
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. Mimo tábor bychom opět rádi uspořádali jednodenní či vícedenní výlety.
Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem účastníkům našich akcí, protože jen díky vám,
dětem, nás tábory stále baví a chceme v nich pokračovat. Děkujeme také rodičům, že díky nim
mohly jet děti právě s námi a doufáme, že se s vámi a vašimi dětmi uvidíme i v následujících letech.
Budeme se na vás těšit.
SPOLEK HARANT
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