Zápis z 4. členské schůze spolku HARANT
HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s., U Stanice 83/3, Praha 6, 161 00

31. 1.2017 od 17:30, Kulový blesk
Přítomni
Dle prezenční listiny.
HARANT - Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z. s. (dále „spolek“) má 5 členů,
přítomno bylo 5 členů (100% členů), členská schůze je dle čl. 8 bodu 5 stanov spolku
usnášeníschopná, protože byla přítomna nadpoloviční většina všech členů.

I.
Jednání členské schůze zahájil místopředseda spolku, přivítal členy a hosty schůze, představil
program a cíle schůze.

II.
Na programu jednání členské schůze byly tyto body:
1. Zpráva o činnosti spolku
2. Zpráva o hospodaření spolku
3. Schválení výroční zprávy spolku
4. Členství ve spolku
5. Budoucí vize a aktivity spolku
6. Připomínky, dotazy a návrhy k diskusi

III.

1. Zpráva o činnosti spolku
Máme za sebou třetí rok trvání našeho spolku HARANT. Rok 2016 byl pro spolek Harant opět
vydařený a výjimečný a můžeme ho nepochybně zařadit k těm úspěšným.
Máme radost, že náš spolek a akce jím připravované, přitahuje stále nové haranty, stále nové
tváře. Kapacita loňského tábora byla naplněna s velkým předstihem, a tak jsme museli některé
zájemce odmítat.
Máme také radost, že se do činnosti spolku a přípravy našich akcí čím dál více zapojují mladí
vedoucí. O to více je skvělé, že jde o haranty, kteří vyrostli na našich táborech na Trnávce. Znají

tak prostředí tábora a mohou navázat na započatou práci, přinést nové, zajímavé pohledy a dále
rozvíjet naše cíle.
Uspořádali jsme další ročník letního tábora na Trnávce, snažili jsme se děti seznámit s ranými
českými dějinami, a to prostřednictvím českých bájí a pověstí. Před táborem jsme podnikli
jednodenní výlet na Říp a nalezli zde starodávnou legendu, na podzim jsme opět vyrazili
do Hostinného, kde jsme pomáhali najít ztracenou starostku.
Máme za sebou další, prací nabytý rok, byl však plný nezapomenutelných a neopakovatelných
zážitků, plný dobrodružství a zejména zábavy. Nyní máme před sebou nové výzvy, které
s odhodláním očekáváme.
Členská schůze vzala na vědomí informaci o činnosti spolku.

2. Zpráva o hospodaření spolku
Spolek v roce 2016 pracoval s vyrovnaným rozpočtem. Veškerý zisk je znovu použit na činnost
a plnění poslání spolku, a to dle stanov spolku.
Hospodaření spolku vykázalo v roce 2016 mírný schodek (2 858,- 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

231 400,- Kč

Výdaje

234 258,- Kč

Stav hospodaření v roce 2016

- 2 858,- Kč

Členská schůze vzala na vědomí informaci o hospodaření spolku.

3. Schválení výroční zprávy spolku
Byla projednána výroční zpráva za rok 2016. Zprávu představil místopředseda spolku.
Členové spolku hlasovali o výroční zprávě spolku za rok 2016.


pro: 5



proti: 0



zdržel se: 0

Členská schůze schválila výroční zprávu spolku za rok 2016.

4. Členství ve spolku

i.

členové

Členy spolku jsou pro rok 2017: Pavel Matoušek, Lucie Slováková, Tomáš Novotný, Marie
Poláková, Barbora Fousková.

ii.

orgány spolku

Na základě čl. 9, odstavec 2) stanov spolku byla z výboru spolku odvolána Mgr. Lucie
Slováková, DiS.
Na základě čl. 9 odstavec 2) stanov spolku byl/a třetím členem výboru spolku zvolena:
1. Marie Poláková, dat. nar.: 18. 6. 1996, Bukovecká 509, Praha 18, 199 00
Na základě čl. 10 stanov spolku byla z řad výboru spolku zvolena předsedkyně spolku:
1. Barbora Fousková, datum narození: 9. 2. 1990, adresa Evropská 516/10, Praha 6, 160 00.
Ostatní pozice v orgánech spolku zůstávají ve shodném obsazení jako v roce 2016.

5. Budoucí vize a aktivity spolku
Členové spolku si dali za cíl pokračovat v započaté práci a navázat na aktivity a úspěchy
z předešlých let. Členové spolku si také dali za úkol svědomitě pracovat na přípravách dalšího
ročníku letního tábora, připravit zajímavý a poučný program pro děti a celotáborovou hru.
Tento rok nás také čekají dílčí změny, velkou část zodpovědnosti za přípravu tábora chceme
předat mladším harantům, Doufáme, že se to povede a že přinesou nové, zajímavé pohledy
a budou dále rozvíjet naše cíle.

6. Připomínky, dotazy a návrhy k diskusi
Členové spolku prodiskutovali téma celotáborové hry Trnávky 2017.

V Praze dne 31. 1. 2017

Zápis pořídil: Tomáš Novotný

Přílohy: Prezenční listina

Ověřila: Barbora Fousková

