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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,
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. Dovolte nám ohlédnout se za uplynulým rokem - ohlédnutí dává možnost zastavit se a shrnout to nejpodstatnější
z naší činnosti.
Je nám velkým potěšením, 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. Doufáme, že je to tím, že připravujeme zajímavý a pestrý program
a věříme, že Vás a hlavně Vaše děti oslovíme i v letošním roce.
Máme také radost, že se do činnosti spolku a příprav 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.
Všichni se často mravenčí prací snaží zlepšovat plánovaný program a tím zvyšovat přínos aktivit
pro děti. Pracujeme dobrovolně ve volném čase s cílem být prospěšní našemu týmu. Odměnou
nám všem je dobře fungující parta lidí, opravdových kamarádů, což se pak, jak doufáme, odrazilo
do kvality akcí, proběhlých v roce 2016.
Nejdůležitější akcí roku byl zajisté letní tábor, který se uskutečnil na našem tradičním místě,
na Trnávce. Z ohlasů dětí můžeme říci, že program byl zdařilý a zábavný a všichni jsme si tábor
moc užili. Snažili jsme se děti seznámit s ranými českými dějinami, a to prostřednictvím českých
bájí a pověstí. Dozvěděli jsme se o důležitých postavách českých dějin a nejen o nich samotných,
ale také o širších souvislostech doby, ve které žily, o jejich činech a skutcích. Zároveň i my jsme
zanechali svoji stopu pod horou Říp, stejně jako praotec Čech a vybudovali osady v jejím okolí
a rozšířili svůj vliv na české území.
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 nabitý rok. Byl však plný nezapomenutelných a neopakovatelných
zážitků, plný dobrodružství a zejména zábavy. Nyní máme před sebou nové výzvy, které s odhodláním očekáváme.
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 2016 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. Členská schůze
proběhla dne 2. února 2016 a zápis ze schůze 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. Spolek má dále 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 2016
Jarní výlet na Říp


11. června 2016

Rotunda sv. Jiří na vrcholu Řípu, památného místa české mytologie a historie, vydala dávno ztracený svitek, legendu o českém králi a římském císaři Karlu IV. a jeho osudu.
Letní tábor Trnávka


2. – 16. července 2016

O letních prázdninách se uskutečnil již 23. 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. Prostřednictvím českých bájí a pověstí jsme
se seznámili s ranými českými dějinami, s postavami, které formovali dějiny české země.
Podzimní víkendovka Hostinné


7. – 9. října 2016

Po roce haranti opět vyrazili na víkendovku do Hostinného. Hned ve vlaku jsme se dozvěděli, že
v Hostinném byla unesena starostka, a že únos má na svědomí parta vagabundů, kteří přišli
o práci. Odvážní haranti přislíbili, že starostku najdou a zachrání. Haranti sehnali vagabundům
práci a zachránili starostku, ale také si ještě užili spoustu zábavy a odvezli si sladkou odměnu.
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ŘÍP
V sobotu 11. června 2016 se uskutečnilo
další Harantí dobrodružství. Tentokrát
to byl výlet na horu Říp. Sraz s dětmi se
uskutečnil

na

Masarykově

nádraží

v Praze u pokladen. Nástupem do vlaku,
který vyjížděl v 9:41, naše dobrodružství
započalo. Cestou jsme se opravdu nenudili. Společně jsme si cestu krátili spoustou her. Ve Vraňanech jsme netrpělivě
čekali na malý motoráček, který nás
dopravil zas o kousek blíž, vstříc našemu
dobrodružství. Z Vraňan nám pak cesta
trvala pouze osm minut, než jsme se
dostali do Kostomlat pod Řípem.
Tam naše dobrodružství vlakem končilo a začínalo dobrodružství turistické. Ještě před tím jsme
si ale zahráli pár her, abychom se my i děti více poznali. Na řadu přišlo i skupinové focení a pak
už nezbývalo nic jiného, než zahájit náš turistický výlet. Z Kostomlat jsme se vydali polní cestou
do vedlejší vesničky s názvem Ctiněves.
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Jelikož počasí se vydařilo a den byl opravdu horký a slunečný, rozhodli jsme se, že si dáme menší
přestávku ve stínu v nedalekém parku. Poté, co se děti posilnily chutnými dobrotami od maminek, jsme se opět vydali na cestu.
Od parku vedla cesta přímo až na vrchol hory Říp. Většinu cesty jsme byli
schováni korunami stromů, takže nás
slunce tak nevyčerpávalo, na rozdíl
od prudkého a dlouhého kopce, který
vedl k rotundě sv. Jiří, na vrcholu hory
Říp. Výšlap byl opravdu namáhavý, ale
stál za to. S dětmi jsme si odpočinuli
na travnatém palouku přímo pod rotundou sv. Jiří. Děti tam plnily i lehké
úkoly a zahrály si pár her, u kterých si
užily plno zábavy.
Potom jsme dostali příležitost nahlédnout dovnitř rotundy sv. Jiří. Děti v ní nalezly něco, co vypadalo velmi staře a vzácně. Později se ukázalo, že se jedná o starodávný svitek psaný rukou
samotného Otce vlasti, Karla IV. Děti si ten den ale ještě neuvědomovaly, jak důležitou věc právě
získaly.
Po prozkoumání hory jsme se vydali do vesničky Rovné. Odtud pokračovali do sousedních Krabčic a dále jsme si to namířili rovnou do Roudnice nad Labem. Cesta opět vedla převážně lesem.
Procházka to byla krásná, ale v nohách už jsme měli pár kilometrů a už to na nás bylo znát. Zanedlouho se lesní cestička změnila v dlážděné chodníky a poklidné uličky Roudnice nad Labem.
Naším cílem bylo vlakové nádraží, které leželo až na druhém konci města.
Cesta nám utekla rychle a zanedlouho jsme se ocitli na vlakovém nádraží, kousek od řeky Labe.
Naše dobrodružství bylo u konce. Už přišel
na řadu jen vlak, který děti využily ke
spánku a odpočinku po 10 kilometrovém
výletu. Vlak nás odvezl zpátky na Masarykovo nádraží, kde už na děti čekali jejich
rodiče, aby si své výletníky odvezli domů.
Díky vydařenému počasí a krásným zážitkům jsme si všichni tento výlet velice užili.
Tonda Rublič
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TRNÁVKA 2016

Kdo? 51 dobrodruhů, kteří založili udatné rody Rosé, Trávoslavci, Vulpes, Stárkové, Mírumilovníci a Zlatí Vilémovci.
Co? Dohrání starodávné hry a plnění náročných úkolů.
Kdy? 2. – 16. července 2016.
Kde? Rekreační středisko Trnávka.
Proč? Záchrana české země před mocí ďábla.
Jak? S odhodláním, nadšením a úsměvem na rtech.
Před dávnými lety byl císař Karel IV. proklet samotným ďáblem. Ďábel na něj uvalil kletbu
v podobě hry, která když se nedohraje do 700 let od jeho narození, způsobí rozvrat celé české
země. Hru zkoušela hrát spousta dobrodruhů, ale nikomu se nepodařilo ji dohrát.
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Až donedávna, kdy na Trnávku přijeli odvážní mladí lidé, kteří byli
odhodláni hru dohrát, pomoct Karlovi IV. a zachránit tak českou zemi.
Dobrodruzi začali zakládat rody,
bojovat o území a stavět města,
Učili se také starodávným řemeslům, jako např. řezbářství, vyšívání,
keramika, výroba košíků, tkaní
a šití.
Teprve poté byli připraveni procházet českými dějinami a plnit
nelehké úkoly od historických postav, které bránily předešlým odvážlivcům vyhrát. Úkolů bylo sedm a byly opravdu těžké.
Udatné rody se do toho však pustily s chutí. U Praotce Čecha zjišťovaly, zda jsou Čechy vhodné
místo pro bytí. Libuši pomáhaly dávat dohromady její proroctví. U Svatopluka dokazovali jeho
synům, že spolupráce je velmi důležitá. Sv. Václav všem ukázal, že náš největší poklad je naše
země. U Gertrudy Babenberské pomáhaly rody jejímu manželovi, králi Vladislavovi, plnit dobré
skutky. Sv. Anežka dokázala, že morální zásady jsou na prvním místě a Elišce Přemyslovně rody
pomáhaly získat klíče od korunovačních klenotů, aby je její manžel, Jan Lucemburský, nemohl
rozprodat. Rody všechny tyto úkoly splnily, hru úspěšně dohrály, ďábla zneškodnily a ještě
u toho stihly zažít spoustu zábavy.
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Tábor se konal v termínu 2. 7. 2016 – 16. 7. 2016 v rekreačním středisku Trnávka. Trnávka se
nachází v malebném prostředí západního okraje Českomoravské vysočiny mezi obcemi Červená
Řečice a Želiv. Letos se tábora zúčastnilo 51 dětí, které byly rozděleny do 3 oddílů. Každý oddíl
měl svého vedoucího a praktikanta a ti měli nad sebou dozor hlavního vedoucího a zdravotnice.
Letos jsme zavítali i na horu Blaník, kde podle pověsti odpočívají blaničtí rytíři.
Děti také hrály oddílové hry (například míčové, logické a komické), koupaly se ve vodní nádrži
Trnávce a udělaly 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.
Karolína Horká
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HOSTINNÉ
Dne 7. října to všechno začalo. Naše dobrodružství. Naše další víkendovka. Všichni jsme
se sešli v budově Hlavního nádraží, kde jsme
netrpělivě čekali na příjezd našeho vlaku,
který nás odvezl do Hostinného.
Po cestě jsme se bavili, vzpomínali na tábor,
hráli hry a dokonce se nám do rukou dostal
zpravodaj města Hostinného. Nejprve nás
na tom kusu papíru nic nezaujalo. Po podrobném prozkoumání textu jsme se dozvěděli, že
ve městě, kam máme namířeno, panuje chaos.
Město totiž postrádalo starostu, vlastně starostku. Zmizení starostky Hostinného měli
na svědomí hostinští nezaměstnaní, kteří tuze toužili po práci. Vyzkoušeli toho moc, aby mohli
znovu pracovat. Jelikož jim nic z toho nepřineslo ovoce, museli se uchýlit na tuto cestu, na cestu,
kdy se pomstí samotné starostce. Jakmile jsme dorazili do Hostinného, všimli jsme si plakátů,
které všechny informovali o zmizení starostky. Věděli jsme, že město Hostinné bez starostky
zůstat nemůže, že místním s tímto problémem musíme pomoct.
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Po vybalení věcí jsme v parku zahlédli jakési transparenty s nápisy: „My chceme práci!“ nebo
„Stop nezaměstnanosti!“. Po shledání s nezaměstnanými v parku jsme se definitivně rozhodli,
že to nemůžeme nechat jen tak. Našim cílem bylo tedy získat práci nezaměstnaným a odměnou
nám bude sděleno místo, kam byla starostka schována.
Další den, tedy v sobotu, jsme měli namířeno za továrníkem, který by mohl nezaměstnaným práci poskytnout. Náš úkol ale nebyl vůbec jednoduchý. Továrník oznámil, že pracovní smlouvy nám
vydá tehdy, pokud mu seženeme knížku. Tak jsme zašli ke knihovnici, která nám řekla,
že za knihu chce od nás provázky a tak to šlo dál a dál. Abychom každou věc získali, museli jsme
plnit další úkoly, například svázat provázky do klubíčka nebo posbírat a poskládat básničky.
Jak již bylo řečeno, úkol nebyl lehký, ale všechno jsme zvládli. Na konci jsme od továrníka dostali
papíry na smlouvy, které jsme pak museli napsat. Nicméně všechno se nám podařilo. Smlouvy
jsme nezaměstnaným předali a na oplátku jsme další den v parku mohli získat informace o tom,
kde je starostka. Museli jsme luštit číselné šifry, dalo nám to pěkně zabrat a po dlouhém luštění
a šifrování jsme se konečně dozvěděli, kde starostku ukryli. Našli jsme ji a s ní i sladký poklad.
Naše snaha tedy nebyla marná, pomohli jsme obyvatelům tohoto města a dokonce získali i sladké odměny.
Bohužel tohle byl poslední den našeho dobrodružného víkendu, úkol jsme totiž vyřešili. Vydali
jsme se tedy vlakem zpět na Hlavní nádraží, do Prahy.
Myslím, že víkend byl velice vydařený. Přestože nám trochu pršelo, zážitky nám to nezkazilo.
Lucka Ulrichová
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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 2016
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 (pronájem domény, která slouží k propagaci spolku,
úřední poplatky, aj.).

Spolek se snaží o vyrovnané hospodaření. Veškerý zisk je dle stanov spolku znovu použit
na činnost a plnění poslání spolku. Veškerá činnost spolku probíhá na dobrovolnické bázi, a tedy bez nároku na honorář.
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

mimotáboro-

vých 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
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PLÁNOVÁNÍ DO BUDOUCNA A ZÁVĚR
Třetí rok trvání našeho spolku jsme „přežili“ se ctí, naopak, můžeme mít hlavu vztyčenou a můžeme být hrdí na úspěchy, které se povedly. 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.
V roce 2016 jsme pokračovali v započaté práci a navázali na aktivity a úspěchy z předešlých let.
Za tím vším je spousta dobrovolné práce při přípravách našich akcí, mnoho hodin strávených
nad knihami plnými her, abychom vybrali ty nejlákavější, hodně času za šicím strojem při výrobě
kostýmů a hodně, hodně, hodně, dalších aktivit, které nejsou na první pohled vidět a bez kterých
by nic z toho nebylo.
Uplynulý rok hodnotíme jako velice náročný, ale také úspěšně zvládnutý. Současný trend zvyšovat kvalitu akcí a jejich popularitu u dětí hodláme i nadále prohlubovat. Rok 2016 nastavil „laťku“ v mnoha ohledech hodně vysoko. Překonat ji nebude jednoduché, ale určitě ne nemožné.
Bude-li vůle a odhodlání všech aktérů, uvidíme za rok.
Budeme se na Vás těšit.
SPOLEK HARANT
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