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 další rok harantích dobrodružství. Máme za sebou rok 2018, ve kterém jsme
oslavili páté výročí působení spolku. Už pět let pokračujeme ve dvacetileté tradici letních táborů
na Trnávce. Za tu dobu jsme uspořádali také čtyři podzimní víkendovky v Hostinném, čtyři jarní
výlety do zajímavých míst v okolí Prahy a několik dalších akcí. Za těch pět let se mnohé změnilo,
museli jsme se naučit novým věcem a začít se sami starat nejen o program tábora, ale také
o administrativní stránku organizace. Zároveň se nám otevřely nové možnosti. Jedno však zůstává
stále stejné, nepřestali jsme pracovat na tom, abychom dětem vytvořili nezapomenutelné zážitky,
které by si v sobě mohly nést po celý zbytek života.
Rok 2018 byl přelomový i v jiných ohledech. Zvolili jsme nové vedení spolku s cílem postupně
omladit tým vedoucích a předat mladým harantům organizaci tábora a dalších harantích akcí.
Bohužel neúspěšně. „Mlaďasové“ se zřejmě nových povinností zalekli a v přípravách harantích
akcí pokračovat nebudou. Práce pro děti je časově velmi náročná a je třeba ji obětovat mnoho
volného času. Zároveň není nijak finančně ohodnocena a jediným, zato jedinečným přínosem, je
spokojenost dětí. Nadšení, radost z radosti druhých, ale také spolehlivost, zodpovědnost,
oddanost a vůle, to jsou základní vlastnosti, které jsou potřeba nejen pro práci s dětmi. To v dnešní
uspěchané době mladým lidem často chybí a připravovat dětský tábor není tak populární jako
před deseti, patnácti lety.
Rozhodnutí, zda a jak pokračovat dále nebylo jednoduché. Nadšení „stařešinů“ však převládlo
v odhodlání, odložili jsme táborový důchod a rozhodli se i nadále pokračovat v harantích
dobrodružstvích. Ačkoliv se někteří z nás již starají nebo v nejbližší době budou starat o své
vlastní děti, nechceme přijít o rozptýlení, které příprava a účast na harantích akcích nabízí.
I kdyžje práce někdy opravdu hodně a spoléhali jsme na pomoc mladších harantů, děláme ji s chutí
a úsměvem na tváři.
Rok 2018 byl tak plný hledání, zvratů, výzev a práce, přesto se domníváme, že se všechny naše
akce povedly a přinesly mnoho úsměvů, nezapomenutelných zážitků a zábavy.
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
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLKU
V roce 2018 měl spolek 5 členů. Členská schůze proběhla dne 21. února 2018 a zhodnotila činnost
spolku v uplynulém roce, schválila zprávu o hospodaření a vytyčila cíle pro další rok činnosti
spolku. 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: Marie Poláková
Místopředseda: Mgr. Tomáš Novotný
Člen výboru: Mgr. Barbora Fousková
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, ale i 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 2018
Ani v roce 2018 jsme se s dětmi nenudili. Hned v květnu jsme vyrazili na jednodenní výlet krásnou
krajinou Kokořínska završený prohlídkou hradu Kokořín. V červnu jsme udělali dobrý skutek,
když jsme uspořádali jarmark nepotřebného oblečení a věnovali je Azylovému domu sv. Terezie
v Karlíně. Naší hlavní akcí byl samozřejmě tábor na Trnávce, kde jsme se společně podívali
do pohádky a pomáhali vysvobodit princeznu Zlatovlásku. Již tradiční podzimní víkendovka
v Hostinném patřila hledání pokladu z 2. světové války.

Výlet na hrad Kokořín


12. května 2018

Jarmark - předtáborový sraz s dětmi a rodiči


19. června 2018

Letní tábor Trnávka


1. – 15. července 2018

Podzimní víkendovka v Hostinném


12. – 14. října 2018

7

VÝLET NA KOKOŘÍNSKO
Jako každý rok, tak i letos, se uskutečnil výlet nejen za poznáním krás naší země, ale i za účelem
poznání nových táborníků a prožití nezapomenutelných zážitků s našimi Haranty.
Tentokrát naši Haranti vyrazili na Kokořínsko. Výlet se uskutečnil 12. května 2018 a sraz byl jako
obvykle na Hlavním nádraží. V 8:39 nám přijel vlak a pak už nezbývalo nic jiného, než se rozloučit
s rodiči mávajícími do oken vlaku a vyrazit na celodenní výlet za zábavou.
Po třech hodinách strávených ve vlaku jsme konečně dorazili do města Mšeno, odkud jsme vyrazili
po turistické trase na hrad Kokořín. Cestou tam jsme hráli plno zábavných her a užívali si krásy
přírody, které byly všude kolem nás.
Po necelých devíti kilometrech jsme se konečně dostali pod hrad Kokořín, kde nás čekal zasloužilý
odpočinek. V horkém dni jsme si všichni dopřáli výbornou točenou zmrzlinu, kterou prodávali jen
pár kroků od hradu. I když byla pauza a každý z nás nabíral síly na ještě zdaleka nekončící výlet,
našli jsme si ještě čas a chuť na hraní dalších zábavných her, do kterých se každý Harant s radostí
zapojil.
Po nabrání sil jsme se vydali na prohlídku hradu Kokořín a jen hrstka odvážlivců si troufla
až na vrcholek věže hradu, odkud byl opravdu nádherný výhled. Po prozkoumání hradu
a po doplnění tekutin, jsme se zas vydali lesem pryč a rovnou jsme zamířili směrem do města
Mšeno, odkud nám kolem páté hodiny vyrážel vlak zpátky do Prahy. Cestu na vlak, která byla
chvílemi strmá a náročná ještě doprovázela slabá přeháňka. Trocha vody nám ale nijak neublížila,
ba naopak. Trochu ochlazení nám v jinak velice slunném dni přišlo vhod.
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Po dalších devíti kilometrech jsme konečně dorazili na nádraží do Mšena a čas na vyčkávání
příjezdu vlaku jsme si znovu zkracovali hrami a skupinovým focením. Cesta zpátky se o trošku
protáhla, kvůli technickým potížím. Myslím si, že ale nikomu z nás nic takového nevadilo, protože
výlet byl tak náročný, že polovina našich Harantů využila zpáteční cestu ke spánku.
Po příjezdu do Prahy nás přivítali mávající rodiče na nástupišti, kteří si postupně všechny své
Haranty rozebrali. Děkujeme za ten krásně prožitý den a doufáme, že se vám další výlet
za dobrodružstvím líbil a příští rok se zúčastníte zas ve vysokém počtu.
Tonda Rublič
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JARMARK
V úterý 19. června 2018 jsme již tradičně připravili předtáborové společné setkání. Na této akci
mají rodiče s dětmi možnost poznat všechny ty, kteří budou na rychle se blížícím táboře o děti
pečovat. Zároveň je pro děti připraven i doprovodný program formou her a soutěží.
Letos jsme se sešli v dětské klubovně v ulici Karolíny Světlé v centru Prahy a jako vždy byl pro děti
připraven i doprovodný program formou her a soutěží. Setkání se účastnili hlavně nováčci.
Děti mohly soupeřit v několika disciplínách mezi sebou či vyzvat na souboj rodiče nebo některého
z vedoucích. Soutěžilo se v rybolovu, ve “strku” sklenky do dálky, ve hře na postřeh plné barev
a ovoce, a v číselném hlavolamu. Po litém boji pak na všechny čekalo občerstvení.
Kromě toho, měl každý možnost si domů odnést ještě neokoukaný kousek zánovního šatstva.
Společné odpoledne jsme tentokrát pojali jako jarmark. Každý příchozí měl možnost donést své
již nepoužívané oblečení a na místě ho vyměnit za jiný kus, který se mu líbil. Oblečení, které zbylo,
jsme darovali Azylovému domu sv. Terezie v Karlíně.
Vše by bylo perfektní, kdyby nás nepotkalo to neštěstí. David, náš pomocný zdravotník, si v haldě
oblečení vyhlídl pěkný rezatý plášť. Avšak z místnosti, kam si plášť šel vyzkoušet, se vytratil jak
obláček páry. Nikdo ho neviděl odcházet, všechny prostory jsme prohledali, telefon měl
nedostupný. David zmizel i s pláštěm kdovíkam. Všichni jsme se tedy nakonec rozloučili s nadějí,
že se David jistě brzy ukáže a všem se nám bude smát, jak nás napálil. Netušili jsme, jak se ještě
vše zamotá.
Bára Fousková
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TRNÁVKA - BYLO, NEBYLO
Ani ona tragická ztráta jednoho z našich vedoucích nás neodradila od našeho tradičního letního
dobrodružství. Letos vše započalo 1.7.2018, kdy jsme jako již každý rok zavítali na malebnou
Vysočinu do Rekreačního střediska Trnávka.
K všeobecnému údivu, se ihned po příjezdu objevil náš ztracený vedoucí David, který byl
nezvěstný od té doby, co si na našem harantím jarmarku vyzkoušel onen záhadný kabát. Všichni
jsme byli velice překvapeni, že ho vidíme. David nám své zmizení však osvětlil. Vyprávěl nám
příběh, jak ho kabát přenesl do pohádkového světa. Světa, kde vládl král Izidor, jehož dcera
Zlatovláska byla tak krásná, že jí všichni muži padali k nohám, rytíři zde konali své turnaje,
muzikanti vyhrávali po ulicích, čarodějové míchali své kouzelné lektvary a lapkové po nocích
kradli. Nikdo Davidovi moc nevěřil. Nakonec jsme se však rozhodli, že tento kabát vyzkoušíme
sami.
Druhý den ráno jsme odjeli na hrad Lipnice, kde jsme si kouzelný kabát nasadili. A co se nestalo…
Rázem jsme se přenesli do pohádkového světa a seznámili jsme se s králem Izidorem. Avšak život
na hradě měl do pohádkové idyly daleko. Byli jsme svědky spousty hrozných událostí. Nejdříve
byl celý hrad zamořen krysami, poté někdo pravděpodobně podplatil královi poddané, aby ho
přestali podporovat na sociálních sítích, záhadně zmizely všechny královské peníze, zloděj ukradl
královskou korunu, někdo zablokoval královy sportovní kanály v TV, z kuchyně zmizela všechna
sůl, v knihovně byly vzácné svazky vyměněny za dětské knížky, královští koně byli otráveni
a katova sekyra byla ztupena. Aby toho nebylo málo, další den ráno jsme zjistili, že princeznu
Zlatovlásku postihla hrozná kletba. Z princezny se stal muž. Král tedy bez prodlevy vyhlásil, že ten,
kdo kletbu zlomí, získá půlku království a dostane princeznu za ženu.
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K tomu všemu krále přišli navštívit exekutoři a zabavili mu hrad. Tudíž jsme byli nuceni společně
s královskou rodinou a nejvěrnějším služebnictvem opustit hrad. Když jsme králi nabídli, aby šel
s námi, zdvořile odmítl a rozloučil se s námi.
Král, princezna, rádcová a kuchařka se ještě to odpoledne vrátili a poprosili nás, zda by mohli
bydlet u nás, na Trnávce. Zatímco si zřizovali nové bydlení, přijel princ Jasoň, který se ucházel
o ruku princezny Zlatovlásky. Ucházet se o Zlatovlásčinu ruku, spíše tedy o její bohatství, přijel
také Jasoňův bratr Drsoň. Po seznámení Zlatovlásky a krále s oběma bratry přišel naléhavý dopis
adresovaný králi Izidorovi. Dozvěděli jsme se, že král Izidor byl kdysi velice nezodpovědný
a lehkovážný panovník, který propadl hazardním hrám. Díky této nezodpovědnosti mu došly
peníze, takže byl nucen si je půjčit v okolních královstvích. Všude slíbil, že svůj dluh splatí nějakou
protislužbou. To však nikdy neudělal. Tento dopis byl od všech králů, kterým nesplatil svůj dluh.
Psalo se v něm, že pokud král splatí své dluhy a bude následovat instrukce, které přijdou vždy
ve správný čas, bude mít Zlatovláska šanci se opět stát ženou. Král Izidor už je ovšem velice starý
a tak se plnění těchto úkolů ujal princ Jasoň, který si jako své pomocníky vybral udatné
dobrodruhy z Trnávky.
A tak vzniklo 6 udatných družin, které se rozhodli pomoct Jasoňovi a vysvobodit princeznu:
Pomíci, Měsíční strážci, Biklíci, Vodníci, Luční květiny a Rudí medvědi. Všechny tyto družiny plnily
zadané úkoly s plným nasazením. Hrdinové se nejprve zúčastnili Turnaje chytrých hlav, poté
pomohli Popelce třídit hrách a fazole, pomohli rozhodnout, zda je důležitější rozum či štěstí,
sháněli pomůcky na ušití 7 košilí pro 7 bratrů zakletých v krkavce, pomáhali Plaváčkovi získat tři
vlasy děda Vševěda, pomohli Nebojsovi a překonali své nejhorší hrůzy, nahradili 12 měsíčků
a pomohli tak obnovit chod přírody, pomohli princům dvojčatům v Lese zlé babice a jako poslední
úkol splnili 3 velice náročné úkoly a vypomohli tak Dlouhému, Širokému a Bystrozrakému.
Po splnění všech úkolů jsme doufali, že se princezna jako mávnutím kouzelného proutku z ničeho
nic promění. Bohužel tomu tak nebylo a nám přišel dopis s dalším postupem. K vysvobození
princezny bylo potřeba získat obrův prsten. Abychom ho však získali, museli jsme sehnat věci,
které jsou potřeba na uvaření kaše pro obra, aby brzy usnul, a my mu mohli onen prsten snadno
a rychle sebrat. Po sehnání potřebných ingrediencí, jsme uvařili krupicovou kaši s meduňkou,
kterou jsme obrovi donesli. Prsten jsme získali a zbýval už jediný krok. Princ Jasoň se tedy ujmul
vysvobozování své budoucí nevěsty. Nejprve princezna přestala býti mužem, poté se stala ženou
a poté získala zpět svoji ženskou krásu. Po princeznině vysvobození byl pořádán maškarní ples,
na který byli zváni všichni ze širokého okolí. Zábava byla veliká a zúčastnili se všichni, kdo
v pohádkovém světě něco znamenají: Křemílek a Vochomůrka, princezny, vodníci, čarodějové,
kovbojové, králové, šašci, kuchaři, víly a spousta dalších.
Další den se vyhlašovalo, která družina byla Jasoňovi ve vysvobozování princezny
nejnápomocnější. Po sečteních všech výsledků se ukázalo, že nejlepší byla skupinka oranžových –
Pomíci. Avšak všechny skupinky si vedli velice dobře a také byli královsky odměněni. Tím skončilo
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naše pohádkové dobrodružství. Všichni jsme si užili spoustu zábavy, zahráli si spousty her,
nasmáli se a také se něčemu přiučili.
Tábor se konal v termínu 1. – 14. července 2018 v rekreačním středisku Trnávka. Trnávka se
nachází v malebném prostředí západního okraje Českomoravské vysočiny mezi obcemi Červená
Řečice a Želiv. Letošního již 5. ročníku harantího tábora se zúčastnilo 47 dětí, které byly rozdělené
do třech oddílů podle věku. Každý oddíl měl svého vedoucího a praktikanta, kteří měli nad sebou
dozor hlavního vedoucího a zdravotnice.
Karolína Horká
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HOSTINNÉ - PO STOPÁCH DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
Hostinné je naším tradičním místem pro Harantí podzimní dobrodružství. Každý rok vyrážíme
s cílem užít si spoustu zábavy, seznámit se s dětmi a zkrátit jim čekání na náš další letní tábor.
Letošní harantí víkendovka začala v pátek 12. října 2018 na Hlavním nádraží v Praze, odkud jsme
se vlakem přesunuli do malebného městečka v Podkrkonoší.
Během ubytovávání ve zdejší skautské klubovně jsme s dětmi objevili dopis ze srpna roku 1945.
Dopis se týkal válečných dezertérů z druhé světové války, kteří cestou zpět do svého rodného
Německa vykrádali kostely, muzea a další významné budovy, kde bylo co ukrást. Povídá se, že šli
přes Hostinné, a že si psali deník, kde byla popsaná jejich cesta. Avšak oni, deník, ani poklad, který
si nakradli, se nikdy nenašli. Podle místní šuškandy se do Německa nikdy nevrátili, a poklad by
měl být stále někde v Hostinném. Ještě ten večer jsme si s dětmi udělali krátkou přednášku
o Druhé světové válce a rozhodli jsme se, že se společně vydáme po stopách oněch dezertérů.
A tak začala naše cesta po stopách Druhé světové války. Postupně jsme nacházeli části deníku
a odkrývali místní záhadu. Cestou jsme plnili spoustu zajímavých úkolů a dokonce jsme si vyrobili
vlastní psí známky.
Poslední část deníku nás zavedla na naučnou Mravenčí stezku, na které jsme nalezli mapu. Mapa
nás zavedla k dopisu, který nás navedl k indiciím, podle kterých jsme se dostali ke kostelu,
kde jsme našli poklad.

14

Ačkoliv to byl poklad velice cenný, rozhodli jsme se, že ho navrátíme do kostela. V kostele byla
velice milá paní, která nám z celého srdce poděkovala a vyprávěla nám příběh o tom, jaké to bylo
v Hostinném za války, když byla ještě malá holčička. Všichni jsme měli radost, že jsme poklad
nalezli a vrátili ho tam, kam patří. Kromě dobrého pocitu jsme však ještě obdrželi odměnu
v podobě čokoládových mincí a nezapomenutelných zážitků.
Letošní víkendové dobrodružství se konalo od pátku 12. října do neděle 14. října 2018 na již
tradičním místě v Hostinném v Podkrkonoší. Ubytováni jsme byli jako obvykle v místní skautské
klubovně. Celkem se zúčastnilo 13 dětí a 4 vedoucí. O naše hladové žaludky se postarali naši
šéfkuchaři Tomáš a Pája, a o děti se starali vedoucí Kája, Maruška a adepti na praktikanty Ondra,
Eliška a Áďa.
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.
Můžete nás také najít na facebook.com:


www.facebook.com/Harant.cz

Náš tábor propagujeme pomocí letáků, které rozdáváme po školách a kamarádech.
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 2018
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 2018 mírnou ztrátu (- 1 959, 20,- 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

206.800,00,- Kč

Výdaje

208.759,20,- Kč

Stav hospodaření v roce 2018

- 1.959,20,- Kč
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PLÁNOVÁNÍ DO BUDOUCNA A ZÁVĚR
V roce 2018 jsme navázali na předchozí úspěšné ročníky a na tuto tradici hodláme navázat
i v letošním roce. Spokojené děti, které se k nám vrací, často i se svými novými kamarády, nás
utvrzují v tom, že čas strávený nad přípravou zajímavého programu tábora, byl časem dobře
vynaloženým. Odměnou je nám všem mnoho vzpomínek, zážitků a přátelských pout, které si
s sebou neseme dál.
I v nadcházejícím ročníku Trnávky a dalších akcí chceme vytvořit zábavný a zároveň i trochu
poučný celotáborový program. A i tentokrát víme, že hodiny času, které věnujeme na vymýšlení
her a přípravám herních rekvizit, se vyplatí, a my se budeme opět těšit z radosti dětí a dobře
odvedené práce.
Ačkoliv se nepodařilo omladit náš harantí tým, i nadále se budeme pokoušet přilákat další mladé
k práci s dětmi. To se nám však v posledních letech zdá čím dál těžší. Nadšení nás „stařešinů“ však
vydá hned za několik, a tak se můžete těšit na další zaplněné stránky naší dlouhé harantí kroniky.
Budeme se na Vás těšit!
SPOLEK HARANT
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