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,
jsou to již čtyři roky, co se parta přátel rozhodla vydat vlastní cestou. Parta, která předtím více než
patnáct let připravovala letní tábory pro děti, založila spolek HARANT. Už čtvrtým rokem, pod hlavičkou
Haranta, pořádáme akce pro děti, abychom jim vytvořili nezapomenutelné zážitky. Zážitky, které si
v sobě ponesou po celý zbytek života tak, jako si je neseme my.
Rok 2017 byl pro spolek velmi vydařený a úspěšný. Dovolte nám tedy ohlédnout se zpět a shrnout si to
nejpodstatnější z uplynulého roku.
Jsme velice poctěni, že náš spolek a akce jím připravované, přitahují stále více nových tváří. V loňském
roce se letního tábora zúčastnilo 44 dětí, výletu na Okoř 13 dětí, pikniku na Petříně také 13 a víkendovky
v Hostinném 16 dětí.
Jsme také velice rádi, že se na přípravě a organizaci tábora a všech ostatních akcí, čím dál tím více podílí
mladí vedoucí. O to lepší je, že jsou to mladí lidé, kteří sami jezdili na tábor, už jako malí harantíci. Znají
tak tábor jako svoje boty, přinášejí nové zajímavé pohledy a rozvíjí nadále naše cíle.
Všichni vedoucí pracujeme ve svém volném čase a snažíme se každý něčím přispět. Snažíme se neustále
zlepšovat a inovovat plánovaný program. Ačkoliv je práce někdy opravdu hodně, děláme to s chutí
a úsměvem na tváři. Odměnou nám je fungující parta přátel, což se, doufáme, odráží na našich akcích
proběhlých v roce 2017.
Největší a nejdůležitější akcí byl bezpochyby letní tábor, který se uskutečnil na našem tradičním místě,
na Trnávce. My i děti jsme si dva týdny na Trnávce moc užili. Společně jsme si připomněli český seriál
z 80. let, Návštěvníky. Za pomoci Adama Bernaua a tety Drchlíkové jsme pomáhali návštěvníkům najít
součástky do CML a zachránit lidstvo před koncem světa v roce 2517.
Před táborem jsme podnikli jednodenní výlet na zříceninu hradu Okoř a uspořádali odpolední akci
na Petříně pro děti a jejich rodiče. Po táboře jsme jeli na podzimní víkendovku do Hostinného, kde jsme
naletěli našemu kamarádovi, který se vydával za kouzelníka, ale byl to pouze blázen z psychiatrické
léčebny a v listopadu jsme si i s rodiči společně zrekapitulovali uplynulý rok promítáním fotek.
Rok 2017 byl plný práce, výzev, avšak také úsměvů, nezapomenutelných zážitků a především zábavy.
VÁŠI HARANTI
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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
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU
V roce 2017 měl spolek 5 členů. Členská schůze proběhla dne 31. ledna 2017 a zhodnotila činnost spolku
v uplynulém roce, schválila zprávu o hospodaření a vytyčila si cíle pro další rok své činnosti. Zápis
ze schůze je vyvěšen na webové stránce spolku. Členové výboru se scházeli 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. Barbora Fousková
Místopředseda: Mgr. Tomáš Novotný
Člen výboru: Marie Poláková
Hospodář: Ing. Pavel Matoušek, DiS
Revizor: Ing. Martin Bezouška
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ČINNOST A POSLÁNÍ SPOLKU
Cílem spolku je vést děti hrou 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 ve volném čase nebo o dovolených.
Naším cílem je organizace volnočasových aktivit pro děti a mládež, hlavní činností spolku je pořádání
dětského tábora a dalších akcí také v průběhu roku.
Chceme děti nejen pobavit a zabavit, ale také je zábavnou formou naučit něco o přírodě, lidech, historii,
o světě kolem nás, vyzdvihnout jejich schopnosti, naučit je spolupráci, toleranci a porozumění. Veškeré
akce a zejména tábor, který pro ně organizujeme, jsou proto plánované s velkým předstihem,
komplexně promyšlené a zaměřené jak na zábavu, tak na ponaučení.
Nepořádáme akce pro peníze, ale pro zábavu, kde jinde si taky dospělý člověk může zablbnout jako dítě,
že? A navíc, většina z nás prožila na letních táborech část svého dětství, z dětí se stali praktikanti
a z praktikantů vedoucí. I proto se tábory nesnadno opouštějí.
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AKTIVITY SPOLKU V ROCE 2017
Výlet na Okoř

17. června 2017

Na jednodenním výletě Haranti navštívili hrad Okoř, kde podle pověsti straší bílá paní. Bílou paní jsme
sice nepotkali, ale za to jsme si udělali krásný výlet a u toho jsme si stihli užít spoustu zábavy.
Piknik na Petříně

27. června 2017

Na předtáborovém setkání na Petříně jsme nalezli opuštěnou školní aktovku plnou sešitů se jménem
Adam Bernau z Pelhřimova. Rozhodli jsme se, že aktovku vezmeme s sebou na tábor, a pokusíme se
Adama Bernaua najít a aktovku mu vrátit.
Letní tábor

2 – 16. července 2017

Děti si připomněly seriál z 80. let, Návštěvníci. Spolu s návštěvníky, Adamem Bernauem a tetou
Drchlíkovou hledaly součástky potřebné na opravu CML - Centrálního mozku lidstva, aby tak zabránily
konci světa v roce 2517.
Podzimní víkendovka Hostinné

13. – 15. října 2017

Víkendovka v Hostinném se nesla ve znamení pomoci utečencovi z psychiatrické léčebny, který nám
tvrdil, že není blázen, ale kouzelník, a že se potřebuje dostat zpět domů, do světa kouzel.
Promítání

21. listopadu 2017

V polovině listopadu jsme se rozhodli podělit se s dětmi a jejich rodiči o fotky z Harantích akcí. Promítání
se velice vydařilo a nechybělo ani pohoštění.
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OKOŘ
V sobotu 17. června 2017 jsme s dětmi podnikli celodenní výlet na hrad Okoř. Na jednodenní výlet
jezdíme s dětmi vždy před táborem. Je to skvělá příležitost pro děti, které se s námi prvně chystají
na tábor, poznat nejen nás, ale i nové kamarády a pro staré harcovníky zažít další společné harantí
dobrodružství.
Brzy ráno jsme se s dětmi sešli na vlakovém nádraží v Praze, odkud jsme vyjeli vstříc našemu
dobrodružství. Naším cílem bylo zdolat asi 10 kilometrovou trasu a dostat se tak k majestátní zřícenině
hradu Okoř. Na úvod výletu jsme si zahráli seznamovací hry, abychom se s dětmi navzájem lépe poznali,
a pak jsme se vydali po červené značce směrem na hrad. Aby nám cesta rychle utíkala, zpívali jsme si
známé táborové písničky. Na odpočinek jsme vybrali rozkvetlou louku, na které jsme rozbalili svačiny
a zahráli si několik zábavných her.
Po 9 kilometrech jsme konečně dorazili na Okoř. Na informacích jsme do ruky dostali brožurku s historií
hradu. Brožurky se ujala naše vedoucí Kája, která nás následně po nádherné Okoři provedla. Za odměnu,
že jsme celý výlet zdárně zvládli, jsme šli ochutnat zákusky do místní cukrárny.
Bylo potřeba nabrat sílu na závěrečnou část výletu, poslední 2 kilometry do Noutonic, odkud jsme jeli
zpět do Prahy speciálním vláčkem „cyklohráčkem“, ve kterém si děti mohly vypůjčit různé stolní hry,
karty, či si hrát s kostkami. Na Hlavním nádraží v Praze jsme se opět setkali s rodiči a povyprávěli jim své
zážitky.
Marie Poláková
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PIKNIK NA PETŘÍNĚ
Předtáborový sraz s dětmi a rodiči se tentokrát konal 27. června 2017 na Petříně. Cílem setkání bylo
představit ty, kteří budou po dobu čtrnácti dní bedlivě hlídat malé harantíky a připravovat pro ně
zajímavý program.
Pro všechny přítomné byla připravena zábavná vědomostní hra, ve které změřily síly děti proti rodičům.
Všichni zúčastnění dostali na začátku indicie, které je zavedly na známá místa na Petříně. Na těchto
místech pak našli otázky, na které museli správně odpovědět. Otázky byly zaměřené na historii, přírodu,
logické myšlení, i na věci ohledně tábora. Nedá se tedy říci, že by rodiče byli oproti dětem ve značné
vědomostní výhodě. Za zodpovězené otázky pak na všechny čekalo občerstvení, párky v rohlíku,
na kterých si nejedno dítě smlslo.
Na konci srazu se však stalo něco, co nikdo nečekal. Kousek vedle nás se našla obyčejná dětská taška
do školy. Ptali jsme se dětí, zda to není někoho z nich, ale nikdo se k nalezené tašce nehlásil. Zvědavě
jsme nakoukli dovnitř a zjistili, že taška je nějakého chlapce jménem Adam Bernau, který chodí do školy
v Pelhřimově.
Děti nás nakonec přesvědčily, že až pojedeme příští týden na tábor, tak bychom se cestou mohli stavit
i v Pelhřimově a tašku mu vrátit. Děti byly nadšené, že mohou nalézt majitele a udělat tak dobrý skutek.
To však ještě netušily, k čemu všemu nález této tašky povede.
Tonda Rublič
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TRNÁVKA
Píše se rok 2517 a počítač CML (Centrální mozek lidstva) signalizuje poplach a oznamuje hrozící konec
světa a zánik civilizace. Narychlo svolaná Světová rada zvažuje, jak zabránit hrozícímu zániku civilizace,
protože každou vteřinou, co odtikává, je budoucnosti o něco méně. Návštěvníci doufají, že jim CML
pomůže, ale porucha některých jeho součástek znamená, že CML nedokáže odpovědět na dotazy
Světové rady a upřesnit blížící se nebezpečí a navrhnout, jak zániku předejít.
Jisté řešení nabídne akademik Richard, který je specialistou na historii lidstva. Připomene postavu
velkého učence první poloviny 21. století Adama Bernaua, který už jako malý chlapec byl autorem
myšlenky na vytvoření CML. Součástky, které CML potřebuje, byly k dispozici v roce 2017 a Bernau si je
zaznamenal do svých školních sešitů. Nález sešitů by bezpochyby zachránil život na ohrožené planetě
Zemi. Podle záznamu byly však tyto sešity v roce 2017 spáleny při táborovém ohni v rekreačním
středisku Trnávka. Návštěvníci se tedy rozhodnou vydat se do budoucnosti a najít sešity ještě před tím,
než budou spáleny.
Na cestu zpátky časem, do roku 2017, se tak vydává vědecká expedice v čele s šesti veliteli.
Mezitím v Praze na Petříně parta Harantů nalezne školní aktovku plnou sešitů patřící jistému Adamovi
Bernauovi. Podle Žákovské knížky děti zjistí, že Adam navštěvuje školu v Pelhřimově, který je nedaleko
našeho tábora. Rozhodnou se tedy vzít aktovku s sebou na tábor, najít majitele a aktovku mu vrátit.
Adam však aktovku zpět nechce a navrhne dětem, že ji spolu se všemi sešity společně spálí.
Tak začalo další letní dobrodružství, které mělo dětem připomenout, že je důležité mít dobré vlastnosti,
rozvíjet je a nevzdat vlastní budoucnost.
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Kdo? 6 velitelů a jejich týmy sestavené ze 44 dobrodruhů z roku 2017
Co? Záchrana sešitu z plamenů a nalezení 7 součástek do CML
Kdy? 2. – 16. července 2017
Kde? Rekreační středisko Trnávka
Proč? Záchrana lidstva
Jak? S odhodláním, nadšením a úsměvem na rtech
Návštěvníkům se podaří přijet včas a sešity vytahují z plamenů. Mezitím, co analyzují zbytky sešitů,
sestavují si své expediční týmy Seafox, Quamoni, Ohnivé šípy, Mudrcové, Astrofyzici, Delfíni, jejichž cílem
je nalezení funkčních součástek, oprava superpočítače a odvrácení konce světa.
Po podrobné analýze návštěvníci nalezli sešit, který hledali. Ten, do kterého si Adam Bernau zapisoval
zajímavosti z oblasti elektroniky. Ačkoli na to teď Adam Bernau nevypadá a ani sám nic netuší, jeho
zájem o elektroniku, a tyto poznámky pořízené v jeho raném mládí, jednou povedou k velkým
vynálezům, zrodu myšlenky a prvním prototypům CML. Musíme zjistit, jestli ty součástky, co návštěvníci
potřebují a jsou zapsané v sešitě, má stále Adam u sebe, případně co se s nimi stalo, a kde je sehnat.
Tušili jsme, že sehnat ty součástky nebude lehké. Adam totiž nesměl o ničem vědět. O jakési součástce,
které se říká releový fotonásobič, jsme se dozvěděli, že ji Adamovi vzala úča Růžena, která mu ji ještě
k tomu všemu zlomyslně ukryla ve městě Táboře. V Táboře musela každá expedice získávat části
hádanek, které ukazovaly na zdejší poštu, kde se nám nakonec podařilo součástku získat.
O druhé součástce jsme se dozvěděli z novin. Ve starých novinách se totiž objevila zpráva o havárii
malého nákladního letadla typu cesna, které převáželo dodávku pro nás důležitých termorezistorů
a havarovalo nedaleko tábora. S pomocí hledačky kovů se nám podařilo najít dostatečný počet těchto
malých součástek a zprovoznit tak oddíl lambda.
Adam je opravdu docela potížista, obzvláště ve škole. Součástku ró mu totiž opět zabavil jeden z učitelů
ze školy. Pravda je, že v tom tentokrát byl nevinně, ale to nic nemění na tom, že jsme museli součástku
dostat zpět. A protože ji měl u sebe učitel tělocviku Dvořák, museli jsme součástku vybojovat s co
nejlepšími výsledky v několika sportovních disciplínách. Počet zeleně svítících kontrolek narůstal a my
jsme jásali. Vše bylo na dobré cestě, ale nesměli jsme polevovat.
Pro získání inverzního varaktoru jsme se všichni museli vydat na zámek v Červené Řečici a poprat se se
sadou logických hádanek a zapeklitých zámků, které byly vždy zakódované, a klíče k nim jsme nacházeli
postupně. Navíc nás omezoval časový limit, který jsme na splnění měli.
Další součástku pro CML, Hallovu sondu, bylo třeba získat dřív, než zavře pošta v Želivi. To by nebyl zase
takový problém, kdyby Adam neroztrhal lístek potřebný k vydání balíčku se součástkou, a to ještě
při procházce lesem, kde jsme museli zdolat nástrahy terénu a přírody – bláto, pavouky, apod. Paní na
poště na nás byla hodná, když kvůli nám nechala poštu otevřenou o 15 minut déle, abychom stihli balíček
vyzvednout a získat tak Hallovu sondu. Na CML svítily už poslední 2 červené kontrolky, což znamenalo,
že nám zbývalo sehnat pouze dvě poslední součástky.
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Součástka alfa byla pečlivě ukryta na hradě Lipnice nad Sázavou, kam ji schovali Adamovi spolužáci, kteří
mu ji ukradli. Pro získání této součástky jsme museli splnit několik velice těžkých úkolů. Teprve po splnění
posledního úkolu jsme dostali telefonní číslo, na které jsme zavolali. Člověk na druhé straně nám
pověděl, kde se součástka nachází.
Získat poslední součástku, oscilátor, nebylo vůbec jednoduché. Kvůli tomu, že Adam obelstil svého
hluchého spolužáka, jsme museli získávat součástku v naprostém tichu, a dorozumívat jsme se mohli jen
a pouze pantomimou. I tuto překážku jsme překonali a součástku kappa získali, což znamenalo jediné náš hon za součástkami byl u konce, a CML nám konečně může oznámit, jak ke konci světa dojde, a jak
tomu můžeme zabránit. To jsme si ovšem jen mysleli…
Návštěvníci spolu s dětmi oslavovali. Doufali, že zapojí součástku, tím zachrání svět a budou moci odjet
zpět do budoucnosti. To se však nestalo. Po zapojení poslední součástky, se celé CML restartovalo
a řeklo: „Zadejte heslo!“. Nikdo však žádné heslo neznal. Druhý den ráno, si každý návštěvník vzpomněl
na kousek hesla, o kterém se domnívali, že je to, které CML vyžaduje. Ačkoliv děti od návštěvníků heslo
získaly, nebylo to to správné. CML totiž vyžadovalo heslo původní. Heslo, které do CML zadával samotný
Adam Bernau. Po noci ležení v Bernauových pamětech, akademik Richard zjistil, že existuje druhý sešit.
Pevně věří, že právě v něm se ukrývá ono heslo. Jak se k němu ovšem dostat? Návštěvníci se rozhodnou
proplížit se k Adamovi pod rouškou noci a sešit mu ukrást. To se jim ovšem nepodaří, protože neklidně
spící Adam svůj sešit křečovitě svírá. Návštěvníci si nevědí rady, až jednoho z nich napadne, použít
přístroj na čtení myšlenek, a dostat se mu tak do snů. Dozvědí se tak, že Adama trápí noční můry, které
mu ve snu ukradly jeho sešit. Odvážným harantům se však podaří noční můry odehnat, tím vrátit sešit
Adamovi a zjistit heslo. Tím heslem je Ali, jméno Adamovy mladé lásky.
Hurá! Děti získaly heslo a je vyhráno! Bohužel, opět tomu tak nebylo. Po zadání správného hesla CML
začalo nabíhat. Vypadalo, že vše běží tak, jak má. Po spuštění CML se ho Návštěvníci opět zeptají,
jak ke zkáze Země dojde. CML začne mluvit o lidském faktoru, nikdo ale nerozumí, co tím chce CML říci.
Návštěvníci se ho tedy zeptají: „Jak můžeme tomuto konci zabránit?“. Na to už CML neodpoví. V táboře
panovala velmi smutná nálada. V roce 2517 nastane konec světa, avšak návštěvníci se do tohoto roku
musí navrátit. Naděje umírá poslední, a proto si návštěvníci zvolí šest vyvolených, kteří s nimi odcestují
do budoucnosti. Doufají, že snad ještě na něco přijdou. Těsně po odjezdu návštěvníků se přiřítí zoufalý
Adam Bernau, že v tom autě, ve kterém odjeli, je i jeho věčně opilá teta Drchlíková. Pozdě večer se
táborem rozezní zvláštní zvuk. A co to děti nevidí? Jejich kamarádi se vracejí spolu s tetou Drchlíkovou!
A co víc, děti všem oznámí, že už ví, jak zabránit konci světa, a to vše jen díky tetě Drchlíkové, která čirou
náhodou zjistila, že CML stojí nakřivo. Konci světa prý zabráníme všichni, pokud se budeme chovat hezky,
nebudeme krást, nebudeme lhát a budeme si pomáhat. Na důkaz šíření této myšlenky všechny děti
dostaly odznáček, který jim vždy bude připomínat, že pouze díky nim naše lidstvo přežije.
Děti také hrály oddílové hry (například míčové, logické a komické), koupaly se ve vodní nádrži Trnávce
a udělaly si výlet do Červené Řečice, Želivi, Pelhřimova a Tábora, přespaly na hradě Lipnice. Poslední den
tábora se uskutečnila tradiční pouť, kde na děti za odměnu čekala sladká odměna a večer byla
připravena na rozloučenou diskotéka nově i s tombolou.
Karolína Horká
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HOSTINNÉ
Hostinné je naším tradičním místem pro podzimní Harantí dobrodružství, kam vyrážíme s cílem užít si
spoustu zábavy a zkrátit dětem čekání na náš další letní tábor. Noví členové našeho týmu si tu také mají
možnost odzkoušet organizaci akce pro děti a připravit si „malou celotáborovou“ hru.
Víkend nám „narušil“ psychicky nemocný člověk, který utekl z blázince. Tento člověk večer navštívil
i naše haranty s tím, že od nich potřebuje pomoc. Vyprávěl nám, že není blázen, že je pouze ne moc
šikovný kouzelník. Podle jeho vyprávění jsou dva světy. Jeden je ten náš a ten druhý je pro kouzelníky,
jako je on. Vzhledem k tomu, že se špatně učil, byl ze školy vyloučen a dostal poslední možnost, jak se
do školy vrátit - splnit pět těžkých zkoušek a najít bránu do světa kouzel.
Nejprve si děti musely vyrobit svoje vlastní kouzelnické hůlky. Poté odříkat správná zaklínadla. Za pomoci
kouzelníka uvařily kouzelný lektvar. Na dobrodružné stezce se učily švihy hůlkou a nakonec měly rozluštit
magické runy.
Celou dobu šlo všechno podle plánu. Každý harant si vyzdobil svoji hůlku a učil se s ní opravdu těžká
a mocná zaklínadla. Na kouzelný lektvar bylo sice málo ingrediencí, ale haranti si s tím nakonec také
poradili a kouzelný lektvar uvařili. Naučit se správný švih hůlkou byla pro děti hračka. Kouzelník je sice
varoval, že takový švih hůlkou není vůbec lehká záležitost, ale děti měly všechny znaky za chvíli naučené.
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Rozluštění magických run děti mělo zavést na místo, odkud se čaroděj dostane do svého světa. Když děti
runy vyluštily, zjistily, že brána do kouzelného světa se nachází u školy v Hostinném. Čaroděj se s dětmi
tedy vydal k místní škole. Všichni stáli před velkými dřevěnými dveřmi a bylo jasné, že pokud se chce
čaroděj z tohoto světa dostat, musí těmi dveřmi projít.
Čaroděj dal pokyn k tomu, aby děti vytasily své kouzelnické hůlky, napily se kouzelného lektvaru
a odříkaly s čarodějem zaklínadlo na otevření dveří, při kterém použily i správný švih hůlkou. Nakonec
všechny tyto zkoušky přece jen k něčemu byly, pomyslely si děti. Dveře ale byly stále zavřené. Čaroděj
tedy řekl, ať to zkusí znovu, ale pořád bez úspěchu.
Při třetím pokusu se z ničeho nic vyřítila sanitka, ze které vystoupil zaměstnanec místní psychiatrické
léčebny a odvlekl našeho kouzelníka do vozu. Dětem bylo vysvětleno, že tento muž není, a nikdy nebyl,
kouzelník. Je to pouze zmatený člověk, který potřebuje lékařskou pomoc. Celý víkend se děti hnaly
za magií, aby pomohly nějakému bláznovi. Jedinou útěchou však byla odměna od doktorů
z psychiatrické léčebny za pomoc při dopadení nemocného člověka v podobě sladkostí.
Tonda Rublič
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PROMÍTÁNÍ FOTEK
V roce 2017 jsme se poprvé rozhodli uspořádat akci, kde jsme se společně s dětmi ohlédli za našimi
zážitky a zároveň jsme tak rodičům ukázali, jak se s námi děti měly.
Promítání fotek se uskutečnilo 21. listopadu a bylo určené jak pro děti, tak pro jejich rodiče. Konalo se
v půjčené skautské klubovně na Praze 1. Promítání se zúčastnilo 5 vedoucích, 3 děti a 3 rodiče.
Promítaly se fotky a videa ze všech našich letošních akcí a poté přišla řada i na pár fotek z let minulých.
Součástí promítání bylo i pohoštění v podobě sladkých i slaných pochutin. Celou akci jsme si všichni moc
užili.
Karolína Horká
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WEB A PROPAGACE SPOLKU
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.

15

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU ZA ROK 2017
HARANT- Hry a rozmanité aktivity nadšených táborníků, z.s., jako nezisková organizace, využívá dvou
základních zdrojů příjmů, kterými jsou (i) členské příspěvky a (ii) účastnické poplatky (za letní tábor
a další akce).
Veškeré příjmy jsou využity v rámci činnosti spolku a kryjí náklady, které lze rozdělit do dvou skupin
(i) náklady spojené se stěžejními pilíři činnosti spolku (např. letní tábor a další) a (ii) 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 2017 mírný přebytek (1 352,- Kč), kromě výdajů na pokrytí letního
tábora nakoupil spolek nové pomůcky ke hrám na táboře, další prostředky byly využity také
při organizaci dalších mimotáborových akcí.

Příjmy

200 050,- Kč

Výdaje

198 698,-

Stav hospodaření v roce 2017

1 352,- Kč
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PLÁNOVÁNÍ DO BUDOUCNA A ZÁVĚR
Dovolujeme si říci, že čtvrtý rok trvání našeho spolku se velice vydařil, a jsme hrdí na to, čeho jsme
v loňském roce dosáhli. Doufáme, že si děti odnesly z tábora na Trnávce spoustu nezapomenutelných
zážitků, vzpomínek, něco se naučily a při tom se i pobavily.
V roce 2017 jsme navázali na aktivity a úspěchy z let minulých. Ve svém volném čase jsme se scházeli
a vymýšleli vše do nejmenších detailů. Hodiny a hodiny intenzivní práce, pročítání knih plných her, sezení
za šicím strojem při výrobě kostýmů, psaní projektů, her a scének, a spousta dalších aktivit, které nejsou
na první pohled patrné, se však vyplatily.
Uplynulý rok 2017 hodnotíme velice náročně, avšak velice pozitivně. V příštích letech hodláme tuto
vysoce nastavenou laťku udržet, ne-li překonat. Nebude to sice jednoduché, ale s kapkou odhodlání
a úsměvem na rtech se nám to jistě podaří.
Budeme se na Vás těšit!
SPOLEK HARANT
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