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1.

Základní údaje o Spolku
Název:
Sídlo:
Datum vzniku:

Spolek RARACH (od 1. 1. 2014, dle nového Občanského
zákoníku)
Kubelíkova 47, Praha 3, 130 00
7. 5. 2004 (21. 5. 2012 znovuobnovena činnost
občanského sdružení pod novým vedením s novými členy
a
změnou
stanov,
které
byly
schváleny
Ministerstvem vnitra pod č. j. VS/1-1/57324/04-R)

Nově je Spolek Rarach zapsán v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod
spisovou značkou L 14674.
IČO:
Číslo účtu:

26664674
253770548/0300

Spolek RARACH je dobrovolnou, zájmovou a dobročinnou organizací, sdružující
pedagogy a veřejnost zaměřenou především na osoby se speciálními potřebami.

2. Organizace Spolku
Nejvyšším orgánem spolku RARACH je od 23. 1. 2016 RADA SPOLKU, kterou
tvoří 5 členů sdružení (předsednictvo – předseda, místopředseda, hospodář, 2
členové revizní komise). V současné době čítá spolek po vyloučení pěti členů a
přijetí pěti nových členů od 1. ledna 2020 dvacet osm členů (viz zápis z valné
hromady Spolku Rarach dne 21. září 2019 a zápis z valné hromady Spolku Rarach
dne 18. ledna 2019). Výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá radě
spolku, je valná hromada. Spolek zastupuje předseda, jedná jeho jménem. Plnění
usnesení rady spolku a účelné vynakládání finančních a materiálních prostředků
spolku kontroluje revizní komise, která je tříčlenná, včetně hospodáře spolku.
Mgr. Martin Marek – předseda
Stanislava Nedvědová - místopředseda (jednatel)
Mgr. Ilona Kupincayová – hospodář, ekonom
Eva Bernatová – předseda revizní komise (předsedkyně revizní komise)
Eva Chovancová – člen revizní komise
Michal Budina – ředitel p.s. Rarášek
3. Cíle a poslání Spolku

Spolek RARACH se zaměřuje na organizaci a pořádání mimoškolních aktivit
během celého kalendářního roku. Zabezpečuje zvláštní potřeby osob se speciálními
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potřebami, které vedou k dosažení nejplnější možné společenské integrace a
individuálního rozvoje.

4. Činnosti a aktivity Spolku v roce 2019

Ostrava 25. – 27.1.2019
Cestou necestou, vlakem jsme vyrazili směr Ostrava. Dojeli jsme na hlavní nádraží a
jen kousek odtud nás čekalo ubytování v Hostelu.
Vybalili jsme své věci, uvařili večeři a šli chrnět, abychom načerpali síly na sobotní
výlety. V sobotu ráno jsme posnídali míchaná vajíčka a vyrazili do blízkého
Hasičského muzea.
Tam nás paní průvodkyně uvedla do sálu s videem, ukázal historii hasičů a
hasičských pomůcek, trofeje a ceny z různých soutěží. Mohli jsme si vyzkoušet
zasednout za pracovní stůl, kde se oznamují a řeší krizové situace.
Sjeli jsme si po tyči, vytáhli raněné ze studny a také vyzkoušeli historický vozík s
pumpou na vodu.
Zpátky na hostelu jsme poobědvali rajskou s těstovinami a vydali jsme se směr krytý
bazén, kde nás čekal tobogán a jeskyně s různými víry a bublinkami. Pořádně jsme
se vyřádili a vyblbli, vyzkoušeli různé atrakce a nechali se unášet divokými proudy.
Druhá skupinka s námi bohužel nemohla do bazénu, a tak si užívala nedaleko od
nás v cukrárně, kde si odpočinula a pobavila se nad hrnkem čaje a dobrotami.
Jakmile jsme se obě skupinky vyřádily, vyrazili jsme do kina, kde jsme shlédli
animovaný zábavný film s názvem Raubíř Ralf a internet. Unavení, ale plní zážitků
jsme se vrátili na Hostel, kde jsme povečeřeli rizoto a zapadli do hajan.
V neděli po snídani – kakao a chlebíky s marmeládou nebo šunkou, jsme si sbalili
věci a vydali se k radnici, kde jsme vystoupali do vyhlídkové věže, byl zde nádherný
výhled na celé okolí.
Před odjezdem jsme spořádali špagety s boloňskou omáčkou a vyrazili na vlak směr
Praha. Cesta utekla opět velmi rychle a naštěstí nebylo žádné razantní zpoždění,
které by nám cestu jakkoli znepříjemnilo.
Akce se povedla, i počasí nám přálo. Myslím, že si všichni odvezli spoustu nových
poznatků a zážitků s kamarády.
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Diskotéka 16.2.2019
Letos se nám díky člence M. Bočanové podařilo navázat kontakt s majitelem
restaurace La Bodeguita del Medio v Kaprově ulici, v Praze 1. Kde nám byla
uskutečněna 1. diskotéka pro děti s handicapem. Nejen, že nám majitel zajistil
prostory diskotéky zdarma, ale k tomu bylo zajištěné nemalé pohoštění pro děti,
které bylo též zdarma. Děti si celou diskotéku naprosto užily a odcházely nadšené a
spokojené. Majitel přislíbil dlouhodobou spolupráci. Tak se budeme těšit snad ještě v
tomto roce.
Panu vedoucímu patří velké díky za velkou pomoc a ochotu s námi spolupracovat.
Děkujeme také všem členům spolku za jejich účast a pomoc.
Rychnov nad Kněžnou 15. – 17.3.2019
Všichni včas a na správném místě jsme se v pátek setkali na hlavním nádraží v
Praze a vyrazili vlakem směr Častolovice, kde jsme přestoupili na další vláček směr
konečná stanice Rychnov nad Kněžnou.
Tam už čekala Fialka, která si nás odvedla na intr, kde jsme byli ubytovaní. Vybalili
jsme věci, povečeřeli výborný guláš od Hanky a pustili jsme si film, po kterém jsme šli
spát.
V sobotu nám bohužel počasí nepřálo, ale i přesto jsme se vydali na vlak směr
Častolovice, kde jsme si vychutnali oběd v restauraci Beseda blízko zámeckého
parku. Měli jsme pití dle vlastního výběru, na výběr česnečku nebo zelňačku a jako
druhý chod hranolky se smažákem a zeleninovou oblohou. Dost jsme si pochutnali a
načerpali tak sílu na odpolední program.
Po obědě jsme se vydali směr zámecký park, kde se nachází Minizoo – zde jsme
měli možnost vidět čuníky, lamy, kozy, různé ptactvo, poníky atd., které jsme mohli
krmit jejich speciálním krmivem. Na konci prohlídky jsme si zakoupili prezenty jako
pohlednice či pamětní známky a po té se vlakem dopravili zpět na ubytovnu, kde
jsme si chvíli odpočinuli.
Po odpočinku jsme si sbalili přezůvky a vyrazili do nedalekého Bowling centra, kde
jsme měli rezervovaný sál a všechny bowlingové dráhy. Turnaj tedy mohl začít.
Všichni jsme se velmi pobavili, zasoutěžili a po turnaji jsme si dali pořádně pochutnali
na vepřových a kuřecích řízečcích s hranolky. Nacpaní a plní zážitků jsme se vrátili
na intr, kde jsme si pustili film a po té zapadli do peřin.
V neděli ráno nás po snídani čekalo balení a odchod z intru do blízké policejní
stanice. Zde jsme měli názornou prezentaci a ukázku policejních praktik, viděli
spousty pomůcek a slyšeli mnoho informací o práci policejních složek České
republiky. Při prohlídce policejní stanice jsme viděli výslechové i oznamovací
místnosti, centrum hlášení a telekomunikace, byli jsme poblíž cel a venku jsme si
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mohli prohlédnout nebo nasednout do velkých policejních aut či slyšet tzv. vrz –
sirénu. Páni policisté byli velice příjemní a hodní, dovolili nám vyzkoušet si obušek,
neprůstřelné vesty, helmy, plastové zbraně, pouta a viděli jsme i názornou ukázku
zákroku na výtržníka za použití hmatů a chvatů.
Po prezentaci jsme se cestou na oběd chvíli vyhřívali v parku. K obědu byly špagety
se sýrem, které nám dodaly sílu na cestu zpět do Prahy. Cesta vlakem uběhla rychle,
až na omylem zataženou záchrannou brzdu dopadlo vše dobře a všichni jsme se
opět bez jakéhokoli úrazu či zdravotní újmy vrátili zpět do svých domovů.
Všem velmi děkujeme, akce se opět povedla a zase máme na co vzpomínat.
Chorvatsko 24.5. – 2.6.2019
Tak a po roce opět hurá za mořem. V pátek 24.5. jsme se nalodili všichni v Praze i s
ústeckými dětmi do autobusu CK Villa a mohlo se vyrazit.
Cesta utekla docela rychle, až nás to všechny mile překvapilo, a druhý den ráno
jsme již byli na místě. Rozdělili jsme si pokoje, vybavili věci, oblékli se do plavek a
vyrazili směr pláž. Sluníčko nás vcelku pozlobilo po celou dobu pobytu, ale i tak jsme
se snažili vše si užít plnými doušky.
Z počátku bylo teplo, které jsme využili koupačkou a večerním promítáním pohádky
na venkovním plátně, hůře pak začalo být následující dny. Stihl nás déšť i bouřka,
ovšem my nelenili a vyrazili ihned za slušnějšího počasí směr sousední město
Igrane. Ta zdatnější část se vydala podél pláže, kde je čekaly překážky v podobě
moře a kamenů, ovšem poprali se s tím bravurně a zvládli to na jedničku. Druhá část
se vydala po cestě a setkali jsme se na hřišti v daném městečku. Jelikož byla neděle
a téměř všechny obchody byly zavřené, koupili jsme si zmrzlinu a vyrazili zpět k
ubytování. Večery při dešti jsme trávili formou her a filmů na pokoji. Užili jsme si i
společně s ústeckými dětmi diskotéku přímo u baráku, kde jsme pařili a zpívali na
známé české i zahraniční hity.
Výlet do města Ston stál ale za to, kdy jsme se po hodině v autobuse dopravili k
památce připomínající Velkou čínskou zeď. Opět jsme se rozdělili na dvě skupinky,
kdy ti méně zdatní absolvovali kratší trasu na hradbách, a druhá část vyrazila do
vyšších končin. Mezitím co zdatnější skupinka šlapala hradby nahoru, my jsme si
užívali zmrzliny a pohody na místním hřišti. Jakmile jsme se ale opět všichni
sjednotili, vyrazili jsme do víru města, kde jsme si nakoupili suvenýry, zavítali do
místního marketu a nakoupili sladkosti a drobnosti na cestu zpět.
Vůbec jsme nelenili a následující den jsme si vytvořili okružní hru po Živogošči,
ovšem nemile nás překvapili místní, kteří nám nejen smazali a zničili značky – šipky
nakreslené na zemi, ale propíchali míč na házení či roztrhali úkoly, co jsme měli po
cestě plnit. Nic jsme ale nevzdávali a hru i přesto uskutečnili.
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Den poté jsme vyrazili na výlet lodičkami po řece poseté lekníny, krásnými modrými
vážkami či dalším zvířectvem, zahráli jsme přetahovanou s místními průvodci, kteří
byli převlečení za námořníky a dělali nám po celou cestu program, zábavu a hudební
doprovod. Po návratu z řeky jsme zavítali do restaurace, kde nás čekal výborný oběd
a sladký dezert. Mohli jsme si také všichni vyzkoušet bubnování s námořníkem či
halekání jejich písní. Jelikož bylo ještě chvíli teplo, mohli jsme na chvíli odpočívat u
moře a vyřádit se do sytosti. Po koupačce jsme si udělali diskotéku ve velkém stylu,
krásně se oblíkli a řádili až do večera. Proběhly různé soutěže, občerstvení a
vyhodnocení týdne jako takového.
V pátek nás čekalo balení a odpočinek, abychom v sobotu byli připravení a měli vše
řádně sbalené a mohli si už jen za hezkého počasí užívat moře, ovšem jaksi nám to
neklaplo a opět zapršelo. Zavítali jsme naposledy do obchodu na nákupy a skočili si
na pizzu. Bohužel nás pak už čekal jen odjezd, zastávka na snídani a vylodění v
Praze u svých rodičů.
Vše proběhlo v naprostém klidu a pohodě a i když nás počasí letos trochu zklamalo,
nenechali jsme si to zkazit a užili si to i tak!
Letní integrační tábor „Asterix a Obelix“ 13.7. – 21.7.2019
V sobotu v odpoledních hodinách jsme vyrazili z Prahy směr Albrechtice v Jizerských
horách. Cesta proběhla bez komplikací, jen nás při příjezdu přivítalo nepříznivé
počasí, čímž jsme se nenechali zaskočit a s nadšením jsme se vybalili a seznámili s
nám neznámým prostředím Jizerských hor.
V táboře nás přivítal Asterix, Obelix a Panoramix se svými galskými vůdci a ti si nás
vybrali do svých kmenů. První večer jsme zakončili letním kinem.
Následující den nám Asterix s Obelixem zadali úkol vybudovat galskou vesnici,
stejně tak jako vymyslet bojový pokřik a název kmenu. Po dostavení vesnice jsme
byli svědky hádky Kleopatry s Caesarem, kteří se dohadovali, která říše je mocnější.
Hádka skončila sázkou o to, že Kleopatra dokáže postavit Caesarovi chrám za určitý
počet dnů a tím proslaví egyptskou říši. Kleopatra nás požádala o pomoc při stavbě
chrámu, a protože stavba byla nad naše síly, rozhodli jsme se požádat o pomoc
Asterixe a Obelixe. Cestou za našimi hrdiny byla Kleopatra okradena o plán chrámu
římským vojákem. Náš další úkol tedy byl vystopovat a najít ukradené plány chrámu.
Nalezení plánů jsme oslavili večerní diskotékou.
Na stavbu je potřeba hodně sil, proto nás Asterix s Obelixem poslali za
Panoramixem, který nám měl uvařit kouzelný lektvar. Na tvorbu takového množství
lektvaru bylo potřeba mnoho ingrediencí, proto nás Panoramix vyslal na jejich sběr.
Po návratu do vesnice jsme obdrželi návod na tvorbu lektvaru, který jsme museli
rozluštit a následně lektvar uvařit dle správného postupu. Po úspěšném uvaření
lektvaru jsme se rozhodli odeslat zprávu našim blízkým. Lektvar jsme odevzdali
Asterixovi s Obelixem a ti rozhodli o tom, že je třeba se řádně připravit na cestu do
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dalekého Egypta. Na cestu jsme museli nasbírat suroviny na stavbu lodi a potravin
na cestu. Před vyplutím jsme se rozloučili s místními námořnickým rejem u ohně.
Přes noc jsme se přepravili k římskému území, kde jsme se rozhodli zakotvit a
doplnit suroviny. Panoramix se rozhodl využít příležitosti poznat nové druhy bylin a
vydal se na průzkum římského území, při kterém byl přepaden a unesen římskou
hlídkou, Asterix s Obelixem rozhodli , že musíme Panoramixe zachránit ze spárů
Římanů , aby neprozradil Caesarovi recept na tajný lektvar. Podařilo se nám římskou
hlídku vystopovat, zajmout zajatce, Římany přelstít a následně rozprášit. Po vítězné
bitvě jsme se rozhodli prozkoumat římské území, kde jsme mohli vidět např.
Coloseum , šikmou věž v Pizze a mnoho dalších. Den jsme uzavřeli letním kinem.
Následující den nás navštívil věštec, který nám poradil, abychom se cestou do
Egypta zastavili v bájném Řecku a navštívili právě začínající Olympijské hry. Během
Olympijských her jsme se zúčastnili mnoha soutěží jako např. lukostřelba, zápas v
bahně, běh přes překážky a mnoho dalších. V soutěžích jsme byli velmi úspěšní a
odvezli si nejen mnoho zážitků, ale i cenných medailí. Olympiáda byla zakončena
slavnostní diskotékou.
Po náročném dni jsme si zasloužili řádně odpočinout a to jsme využili k tvorbě dárků
pro naše nejbližší v podobě řeckých mýdel. Řádně odpočinutí jsme se vydali na
cestu do Egypta. Cestou jsme však byli přepadeni piráty, kteří nás chtěli oloupit o
veškeré zásoby. V následné bitvě byla skupina pirátů poražena pomocí vodních
bomb a zahnána na útěk za našeho vítězného pokřiku. Po úspěšném dosažení
egyptských břehů k nám dorazil k smrti unavený galský poutník, který nám oznámil,
že se skupina našich galských přátel, která se nám vydala na pomoc, dostala do
římského zajetí. Caesar požaduje za jejich propuštění nový vavřínový věnec. Naším
úkolem bylo najít vhodný materiál a vyrobit věnec hoden samotného Caesara. Po
předání věnců Caesar uznal jejich kvalitu a propustil galské zajatce. Večer jsme
museli egyptským strážcům dokázat svou odvahu a zapsat se do posvátné knihy.
Ráno nás čekala zkouška před samotnými egyptskými bohy , kdy jsme museli plnit
jejich náročné úkoly a tím dokázat to , že jsme hodni zůstat v Egyptě a zahájit stavbu
chrámu.Před zahájením stavby nás hladový Obelix, požádal o pomoc při lovu kance ,
abychom se všichni posilnili. Za úkol jsme měli vystopovat kance a následně ho s
pomocí galského lovce ulovit. Po hostině jsme zahájili stavbu chrámu. Po náročné
stavbě jsme si odpočinuli u letního kina.
Při stavbě chrámu jsme zjistili, že nemáme dostatek materiálu a proto jsme se museli
vydat zajistit materiál v blízkém okolí, kde nám místní sdělili, že se v oblasti nachází
kupec Epidemas, který má dostatek potřebného materiálu. Kupec nám zadal spoustu
úkolů, kdy jsme po jejich splnění obdrželi požadovaný materiál. Tím jsme mohli
dokončit stavbu chrámu. Po úspěšném dokončení stavby chrámu jsme je předali
Kleopatře v přítomnosti Caesara, který uznal svoji porážku a egyptskou říši tak uznal
jako rovnou římské. Kleopatra nás na důkaz díků odměnila hodnotnými dary. Celé
putování bylo zakončeno slavnostní diskotékou s ohňostrojem.
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Celý tábor jsme si užili, počasí nám i přes nepříznivou předpověď přálo a odvezli
jsme si spousty nezapomenutelných zážitků, a už teď se těšíme na další akce.
Letní integrační tábor „Arabela se vrací“ 4.8. – 13.8.2018
V nedělních odpoledních hodinách jsme dorazili do " Krkonošského " království, kde
nás přivítal král s královnou, princeznou Arabelou a královským rádcem Vigem.
Po přivítání a ubytování v komnatách jsme se ocitli v pohádkové říši, kde nám
Arabela sdělila, že zde můžeme být pouze jako pohádkové postavy. Proto se nás
ujaly pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků, Sedmero krkavců, Dvanáct měsíčků a s
Čerty nejsou žerty. Oddíl outdooru měl za úkol odemykat pohádky v " Pevnosti
pohádek ". První večer v království jsme zakončili letním kinem.
Následující ráno nás samotný král pozval na posezení s Gulliverem, který se právě
vrátil se svým cest a vyprávěl nám o svých zážitcích ... o ostrovu Liliputů, o velrybách
a hlavně o ostrovu obrů lidojedů z Pultanely. Po odchodu Gullivera se objevil vodník
z říše pohádek se zprávou, že byl zajat obrem, který byl vyhnán z Pultanely. Obr se
usídlil v pohádkové říši, a aby si tento obr zasloužil svoji nevěstu, musel sníst
padesát pohádkových bytostí. Zároveň vodník oznámil, že si obr vybral za první oběť
postavu z pohádky o Třech prasátkách. Tři prasátka přišla požádat o pomoc se
stavbou pevnějších obydlí. Prasátkům jsme pomohli postavit pevnější obydlí a tím je
zachránili před sežráním obrem. Na důkaz našeho hrdinství nás královská rodina
pozvala k návštěvě rodinného zámku ve Vrchlabí, kdy jsme byli odměněni zmrzlinou.
Večer následovala královská diskotéka.
Ráno nás opět navštívil rozlobený vodník s tím, že obr požaduje oběť z pohádky pták
Ohnivák a liška Bystrouška. Na radu krále jsme v královské zahradě natrhali zlatá
jablka, na která se nám posléze podařilo nalákat ptáka Ohniváka. Abychom ptáka
chytili, museli jsme ho zbavit peří, aby nám neuletěl. Po odchycení Ohniváka jsme
potřebovali odchytit a zkrotit ještě koně Zlatohříváka. Po návratu do království jsme
vodníkovi předali ptáka Ohniváka i koně Zlatohříváka. Odpoledne nás opět navštívil
vodník a požadoval další oběť, kterou měla být Koloběžka první. Rozhodli jsme se
obra zmást tím, že vydáme obrovi falešnou královnu Koloběžku první. Naším bylo
nalézt potřebné předměty, které nám napomohli vytvořit co největší podobiznu
Koloběžky první. Vodníka se nám podařilo zmást a odvedl falešné královny
Koloběžky k obrovi.
Následující den dopoledne nás čekalo psaní pozdravů z pohádkové říše. Odpoledne
přišel vodník pro svou další oběť pro obra, kdy si vybral postavu děda Vševěda.
Princezna Arabela nám poradila cestu, na které jsme šli kolem vyschlé studny,
uschlé jabloně a také jsme potkali převozníka, který nás převezl k příbytku dědy
Vševědy. Každý z nich nás poprosil o radu, proč je studna vyschlá, jabloň suchá a
kdy se převozník dostane na zasloužený odpočinek. Odpovědí se nám dostalo od
děda Vševěda, které nám pomohla získat lstí jeho matka a při každé odpovědi mu
vytrhla jeden vlas. Cestou zpět jsme poradili převozníkovi, zabili hada u kořenů
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jabloně a odstranili žábu sedící na prameni ve studni. Do cíle jsme dorazili se třemi
zlatými vlasy děda Vševěda, které jsme předali vodníkovi a mysleli si tak, že obra
přelstíme. Vodník se však vrátil, že obrovi zlaté vlasy děda Vševěda nestačí a
vyžádal si další oběť z pohádky Perníková chaloupka. Večer následovala cesta k
perníkové chaloupce, kde jsme naloupali perníčky pro obra.
Další ráno nás opět navštívil vodník, který byl velmi rozezlen z toho jak jsme obra
oklamali a obr tím požaduje jakoukoliv oběť. Společně jsme se rozhodli, že zkusíme
sehnat oběť pro obra v království. Král nám doporučil pohádku jak Dědeček měnil až
vyměnil a my se společně vydali sehnat co nejlepší dar pro obra. Cestou se nám
podařilo získat spousta věcných darů, ale žádný nebyl dostatečně vhodný pro obra a
proto jsme se rozhodli nabídnout tyto dary dědečkovi. Byl však velmi chamtivý a sám
se dobrovolně vydal s vodníkem, který ho pod falešnou záminkou odvedl do spárů
obra. Po poledním oddychu přišla řada na malou mořskou vílu, kdy nás víla poprosila
o pomoc, protože uvízla v tůni a nemohla se vrátit zpět do moře a tím by unikla
obrovi. Úkolem bylo sehnat potřebné byliny k výrobě lektvaru. Po uvaření lektvaru se
víla šťastně vrátila do moře. V podvečerních hodinách nás poctila svojí návštěvou
místní královská hasičská jednotka, kdy jsme si mohli mimo jiné vyzkoušet stříkání
vody z hadice. Večer nás čekala odměna v podobě společného táboráku, kdy jsme si
všichni společně zazpívali.
S příchodem nového dne přišel opět vodník. Tentokrát si obr vyžádal Karkulku.
Karkulku jsme vyhledali a rozhodli se ji doprovodit na její cestě k babičce. Cestou
jsme ji pomohli sehnat dárky pro babičku a pokračovali ve společné cestě. Během
cesty nás z lesa překvapil vlk, který chtěl Karkulku oloupit o její dárky pro babičku.
Karkulka mu dary nedala, nicméně prozradila cíl její cesty. A jak už to v pohádce je
... vlk Karkulku předběhl, babičku a posléze i Karkulku sežral. Vše zachránil
myslivec, který babičku i s Karkulkou osvobodil a my se rozhodli vlka obětovat místo
Karkulky. Odpoledne jsme trávili čas u bazénu. Den jsme zakončili diskotékou.
V sobotu ráno nás navštívila Arabely sestra Xénie s princem Vilibaldem, kteří nám
nabídli možnost projížďky na koních, kterou někteří z nás využili. A zase ten vodník
... přišel pro Zlatovlásku. Dostali jsme za úkol pomoci Jiříkovi přivést Zlatovlásku.
Cestou jsme pomohli ptáčatům, která vypadla z hnízda, mravencům zachránili
mraveniště a život zlaté rybce, kterou chytili rybáři. Po příchodu do království nám
poté pomohli při plnění třech úkolů. Navléci korále, vylovit prsten z jezera a přinést
živou a mrtvou vodu, kterou jsme vyzkoušeli na pavoukovi a tím zachránili mouchu z
jeho pavučiny. Ta nám následně pomohla při výběru Zlatovlásky mezi jejími
sestrami. Jiřík dovedl Zlatovlásku zlému králi, kterého jsme nakonec obětovali obrovi.
Večerní chvilky jsme strávili pohádkovým letním kinem.
Dalšího dne si přišel vodník pro Večernici. Princ Velen nás přišel požádat o pomoc
při záchraně Večernice ze spárů čaroděje Mrakomora. Vydali jsme se tedy na cestu
během, které jsme potkali Větrníka, Měsíčníka a Slunečníka, u kterých jsme
prokázali své schopnosti a odvahu. Při záchraně Večernice a boje s Mrakomorem
nám byli " švagři " nápomocni a společnými silami se nám podařilo Mrakomora
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porazit a Večernici zachránit. Mrakomora jsme obětovali obrovi. Nedělní noc jsme
strávili u ohně pod hvězdami.
Další obětí byla vybrána princezna ze Železného království. Kralevic se zamiloval do
princezny ze Železného království, kterou však unesl černokněžník a našim úkolem
bylo ji zachránit. Cestou k záchraně jsme potkali Dlouhého, Širokého a
Bystrozrakého, kteří nám přislíbili pomoc při záchraně princezny. Zakletou princeznu
jsme museli třikrát zachránit, kdy byla zakleta do podoby žaludu, prstenu ve
skořepině a v drahý kámen ve skále. Kralevic si princeznu odvedl do jeho království
a tím ji zachránil před obrem. Vodník si následně přišel pro samotného krále. Král se
rozhodl podstoupit tuto oběť pro záchranu království a všichni jsme ho na této cestě
doprovodili. Poté co jsme dorazili na místo, kde měl obr svoji skrýš jsme se snažili
obra vyhnat. To se nám nepodařilo, ale nakonec se král s obrem dohodl, že i se svojí
družkou mohou v říši pohádek zůstat. Obr prozradil, že žádnou z obětí nesnědl a
všechny propustil. Po návratu na zámek nás král s královnou a Arabelou odměnili
královským pokladem a na počest záchrany pohádkové říše uspořádali slavnostní
ples s ohňostrojem.
Během tábora jsme si připomněli spousty pohádek, prožili mnoho nádherných
okamžiků a odvezli si nespočetné množství nezapomenutelných zážitků.
Zlín 11.10. – 13.10.2019
U Potrefené husy jsme se v pátek 11.října sešli, spočítali a nasedli do vlaku směr
Otrokovice, kde jsme byli ubytovaní. Na místo určení jsme dorazili s mírným
zpožděním, ale to vůbec nevadilo.
Batohy nám odvezla Hanka autem a my si došli z nádraží pěšky na ubytovnu Oáza.
Po ubytování jsme pojedli večeři, povídali si s kamarády na pokojích a nakonec
zapadli do postelí.
Ráno jsme vyrazili po snídani směr Zlín. Naše první kroky směřovaly do ZOO, která
byla opravdu překrásná. Vše promyšlené, rozdělené do kontinentů a díky Pepovi,
který nás prováděl, jsme si užili krásnou procházku a viděli jsme všechna zvířata,
která byla k vidění, díky nádhernému počasí, venku.
Prošli jsme si pavilony s volně pobíhající a létající zvěří, mohli si sáhnout a nakrmit
rejnoky a také pak zakoupit i nějaké ty dárečky. V ZOO jsme se také naobědvali a po
dokončení prohlídky vyrazili směr druhá strana Zlína – Filmové studium – kino.
Do sálu, který jsme měli zarezervovaný, jsme zapadli jedna radost a těšili se na
promítání filmu s názvem Ovečka Shaun. Film se nám moc moc líbil, dost i pobavil.
Po filmu jsme jeli opět trolejbusem domů na ubytovnu, kde nás čekala večeře,
špagety se zeleninou a boloňskou omáčkou. Po večeři jsme padli jako nic, únava
dělá svoje.
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Ráno jsme se dobalili a vyrazili po snídani směr Baťův institut – Muzeum Tomáše
Bati, kde nás čekala paní, která nás provedla muzeem a uvedla veškeré informace o
produkci, postupu a vzniku firmy Baťa. Shlédli jsme i první natočené reklamy, které
nás velmi zaujaly a také se nám moc líbil systém označení lístků – příchody pracovní
doby. Z muzea následoval přesun do restaurace v Otrokovicích, kde nás čekal oběd
formou bramborové kaše a kuřecího řízku.
Vše jsme krásně stíhali, nemuselo se nikam chvátat a v poklidu jsme došli na blízké
vlakové nádraží a nasedli zpět na vlak směr Praha.
Víkend vyšel dle představ, super výlety, fajn zážitky a určitě nádherné počasí, které
nám dopomohlo si dny pospolu zase pořádně užít.
Akce proběhla už ve spolupráci s nově založeným pobočným spolkem Rarášek
v Lanškrouně.
Karlovy Vary 22.11. – 24.11.2019
Vydáváme se dále po nových a nových místech České republiky a nyní jsme zavítali
do Karlových Varů. Vyjeli jsme směr Ústí nad Labem, kde se k nám připojila Hoví a
pokračovali jsme všichni směr hlavní nádraží ve Varech
Projeli jsme se autobusem na ubytovnu, kde jsme si vybalili věci a vedoucí nám
udělali večeři. Přichystali jsme si batůžky na další den a šli spát.
Ráno jsme po snídani vyrazili do Vánočního domu, který byl opravdu famózní. Viděli
jsme spoustu krásných ozdob, vánoční výzdoby a dekorace, shlédli jsme výstavu
medvídků a snad všech plyšáků co existují, vyfotili jsme se na obr židli a ve vláčku a
viděli hýbající se medvědy. Nakonec jsme si prošli celý dům s možností nákupu a
každý jsme si koupili nějaké ty dárky pro sebe a rodinu.
Naše další kroky směrovaly na autobus, který nás odvezl na promenádu. Kolonáda
vypadala moc hezky a poklidně, prošli jsme si sem tam stánky a namířili na výborné
langoše se sýrem. Po obědě jsme pokračovali dál směr Grandhotel Pupp, u kterého
se nacházela lanovka na rozhlednu a Motýlí dům. Vyjeli jsme nahoru a vešli do domu
s motýli. Bylo to nádherné. Všude kolem byli motýli a létali kolem nás a na některých
šťastlivcích dokonce i přistáli. Mohli jsme tedy vidět spoustu pestrobarevných motýlů,
ptáky, kukly, ryby a jednu želvičku.
Po prohlídce a nákupech dárků v Motýlím domě vyrazilo pár odvážlivců nahoru na
rozhlednu a její návštěvě jsme se vydali zpět na lanovku a pak zamířili jsme domů,
kde jsme si ohřáli večeři, moc dobrý guláš s těstovinami: Vykoupali jsme se a po
celém dni jsme byli tak unavení, že jsme zapadli do peřin a šli spát.
Ráno jsme se po snídani sbalili a vyrazili do pivovaru na prohlídku a oběd – svíčková
s knedlíky. Celý areál pivovaru byl opravdu moc hezký a mohli jsme vidět všechny
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místnosti, kde se připravují piva s názvy známých českých panovníků či osobností.
Po obědě jsme si zašli koupit lázeňské oplatky a pádili na vlak směr Praha.
Vše se nám vydařilo, počasí vyšlo, i parta lidí byla prima a pohodová. Opět se nám
moc líbilo.
Diskotéka 1.12.2019
Již podruhé jsme měli možnost navštívit diskotéku přímo v centru města Prahy .
Diskotéku nám umožnili v restauraci La Bodeguita del Medio. Zde si děti užívaly celé
3 hodiny veselé a hlučné hudby dle jejich přání. Hlavním bonusem pro děti bylo opět
zajištěné občerstvení, na které se děti moc těšily. : ) Všichni jsme pořádně „zatrsali“
a těšíme se na další skvělou diskotéku v únoru 2020.
Moc děkujeme hlavně majiteli a celému personálu restaurace za umožnění nám tuto
akci pro děti uskutečnit a hlavně celá akce je pro děti zdarma. Děkujeme také všem
členům Raracha, kteří pomohli při zajištění dohledu.
Vánoční dílny 7.12.2019
Vánoční dílny proběhly jako jednodenní akce, která měla opět velkou účast a
především úspěch. Nejen, že si děti měly možnost vyrobit mnoho krásných
vánočních dekorací, ozdob a dárků pro své nejbližší, ale užily si to i s vánočním
občerstvením a obědem. Celé dílničky byly zakončené pohádkou Ledové království 2
v kině na Chodově, kam jsme se přimisťovali z Budějovické.
Celá akce se velmi osvědčila a již se všichni těší na jarní – velikonoční dílny. Velké
poděkování patří všem Rarachům a hlavně A. Luxové za zajištění prostorů.
Vánoční dílny 14.12.2019 – p.s.Rarášek
I v nově založeném pobočném spolku Rarášek jsme letos uskutečnili vánoční
dílničky pro děti s handicapem. Dílen se zúčastnily i děti zdravé. Během jednoho
odpoledne si děti mohly vyrobit velké množství převážně vánočních ozdob a také
dárků pro své blízké. Během akce se všichni mohli občerstvovat vánočním cukrovím
a drobným občerstvením s čajem, které připravili členi Raráška. I přes malý zájem
věříme, že se zájem v příštím období zvýší. I tak jsme si to všichni skvěle užili. : )
Všem členům děkujeme za hojnou účast a pomoc při organizování akce. Velké díky
patří člence p. Vlaďce, která zajistila potřebné prostory.
5. Ekonomické údaje

Spolek RARACH je nevýdělečnou organizací, která získává majetek pro svou činnost
z členských příspěvků, pořádaných akcí, darů, příspěvků právnických
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a fyzických osob a dotací. Výše členských příspěvků roku 2019 byla stanovena na
400,- Kč za rok. Hospodaření je kontrolováno revizní komisí.
Přehled příjmů a výdajů za rok 2019
Příjmy
celkem

1 320 849,- Kč

Výdaje
celkem

1 285 046,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2019: 35 803,- Kč
6. Poděkování
Na tomto místě děkujeme všem následujícím sponzorům a dárcům, bez kterých
bychom tábory a výlety nemohli uskutečnit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANECT, Praha – finanční dar
CREW, Jiří Pavlovský, Praha 3 – věcné dary
DINOpark Europe Plzeň - vstupenky
Ohňostroje Krupička, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10
Zajíček na Koni, o.p.s. - finanční dar
Agio s.r.o, Praha 3 - finanční dar
Restaurace La Bodeguita del Medio, Praha 1 – prosotry a občerstvení
MUDr.Tamara Bystroňová, Orlová- Lutyně - finanční dar
Anděl na kolech - finanční dar
RockAbilly CZ - finanční dar, banner
CK Villa - manželé Šírovi
HezkeWeby.cz - Petr Celý
PhDr. Radek Marek, Lanškroun - odměny pro dobrovolníky
Mgr. Věra Svobodová – finanční dar
Pavel Grund, Lanškroun – finanční dar - tábor
CreativeDreams s.r.o., Praha 8 - věcné dary
Hana Šlesingrová, Horní Třešňovec - finanční dar
Ing. Mirek Sýkora , Ústí nad LAbem - věcné dary
Fantasy obchod s.r.o., Ostrava - Výškovice - věcné dary
Emco spol. s r. o.,149 00 Praha 4 - věcné dary
Alema Lanškroun s.r.o , Dvořákova 328, Lanškroun - finanční dar

•

Praha, 31. ledna 2020

Mgr. Martin Marek
________________________
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Seznámení s obsahem:
(podpisem stvrzujete, že jste přiložený text četli a souhlasíte s jeho obsahem):
Spolek Rarach:
Bernatová Eva

……………………………………

Bočanová Mahulena

…..…………………………….

Bošková Monika

…….……………………………

Bucková Šárka

…...…………………………….

Holan Vladimír

………….………………………

Hotový Jiří

….............................................

Chovancová Eva

………………………………….

Jelínková Jana, Bc.

…………….……………………

Kosina Josef, Mgr.

……………….………………….

Kupincayová Ilona, Mgr.

…....……………………………

Luxová Anna, Ing.

……………………………………

Machová Kateřina

……………………………………

Marek Martin, Mgr.

…………………………………

Nedvědová Stanislava

…………………………………

Pohořálek René

.………………………………….

Pohořálková Petra, Bc.

…………………………………...

Pokorná Markéta Sára, Mgr.

….......……………………….,…

Řehová Kateřina

…. ………………………………

Skružná Monika

……………………………………
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Strakošová Veronika, Ing.

…......………………………….

Šírová Michaela, Bc. DiS.

…………………………………

Veřmiřovská Klára, Bc

. ……………………...………..

Vostatková Radoslava, DiS.

…...……………….…...……..

Zoul Lukáš

……………………….…… …..

Židlická Tereza, Bc

..……………………………….

Židlický Martin

………………………………

Živcová Monika

…...........................................
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Seznámení s obsahem:
(podpisem stvrzujete, že jste přiložený text četli a souhlasíte s jeho obsahem):
Pobočný spolek Rarášek Lanškroun:
Budina Michal

......................................

Blažková Vladimíra

…………………………..

Doležal Michal

…………………….…….

Doležalová Kateřina

…......…....……………..

Doležalová Nikola

….……………………….

Fialová Kateřina

..…………………………

Kupsová Bohumila, Bc.

…....................................

Marková Hana

……………………………

Merenych Vasil

.…………………………..

Merenych Marija

...…………………………

Nová Jana, Bc., DiS.

.....................................

Svozilová Veronika, Ing.

….………………………

Šilarová Jitka

….......………………….

Šľesingrová Michaela

......................................

