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1.

Základní údaje o Spolku
Název:

Spolek RARACH (od 1. 1. 2014, dle nového Občanského
zákoníku)

Sídlo:

Kubelíkova 47, Praha 3, 130 00

Datum vzniku:

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/11/57324/04-R).
Nově je Spolek Rarach zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L
14674.

IČO:

26664674

Číslo účtu:

253770548/0300

Spolek RARACH je dobrovolnou, zájmovou a dobročinnou organizací, sdružující
pedagogy a veřejnost zaměřenou především na osoby se speciálními potřebami.
2. Základní údaje o pobočném polku
Název:

Pobočný spolek Rarášek

Sídlo:

U Papíren 195, 563 01 Lanškroun

Datum vzniku:

7. 8. 2019 a zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod spisovou značkou L 72270.

IČO:

08332011

Číslo účtu:

290070671/0300

Pobočný spolek RARÁŠEK je podružnou organizací hlavního spolku RARACH, která má
stejné cíle a zaměření.
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3. Organizace spolku a pobočného spolku
Nejvyšším orgánem spolku RARACH je od 23. 1. 2016 RADA SPOLKU, kterou tvoří 7
členů sdružení (předsednictvo – předseda, místopředseda, ekonom, předseda revizní komise,
dva členové revizní komise, statutární ředitel p.s. Rarášek). V současné době čítá spolek po
vyloučení pěti členů a přijetí devíti nových členů od 1. ledna 2020 čtyřicet čtyři členů, z toho 3
členi pobočného spolku rarášek (viz zápis z valné hromady Spolku Rarach a pobočného spolku
Rarášek dne 17. ledna 2020 a zápis z valné hromady Spolku Rarach a pobočného spolku
Rarášek dne 3. října 2020). Výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá radě spolku,
je valná hromada. Spolek zastupuje předseda, jedná jeho jménem. Pobočný spolek zastupuje
statutární ředitel. Plnění usnesení rady spolku a účelné vynakládání finančních a materiálních
prostředků spolku kontroluje revizní komise, která je tříčlenná, včetně ekonoma spolku.
Mgr. Martin Marek – předseda
Stanislava Nedvědová - místopředseda (jednatel)
Kateřina Zídková – ekonom
Eva Bernatová – předseda revizní komise (předsedkyně revizní komise)
Martin Židlický – člen revizní komise
Bc. Kateřina Urbanová – člen revizní komise
Michal Budina – statutární ředitel p.s. Rarášek
4. Cíle a poslání spolku a pobočného spolku
Spolek RARACH se zaměřuje na organizaci a pořádání mimoškolních aktivit během celého
kalendářního roku. Usiluje o zabezpečení potřeb pro osoby se speciálními potřebami, ale i pro
osoby zdravé, které vedou k dosažení nejplnější možné společenské integrace a individuálního
rozvoje, včetně rozvoje kulturního a duchovního. Snaží se o navazování spolupráce s jinými
organizacemi s cílem výměny zkušeností a zlepšení péče o osoby se speciálními potřebami.
5. Činnosti a aktivity spolku a pobočného spolku v roce 2020

Spolek RARACH, Kubelíkova 1051/47, 130 00 Praha 3
www.rarach.cz, IČO 26664674
Wellness pobyt Benecko, 30. 1. – 1. 2. 2020 (RARACH + RARÁŠEK)
Vracíme se na Benecko, místo, které známe z letních táborů. Jakmile do příjezdu na penzion
zbývá jen pár minut, každý z nás si všimne, že je za okny autobusu něco navíc, co tu
v létě nemáme ... a ... to je hromada sněhu!!! Huráááááááá, užijeme si bobovačku,
koulovačku, postavíme sněhuláka.
Po příjezdu jsme se ubytovali, vybalili si věci a čekala nás večeře I seznamování s našimi
novými kamarády z Rarášku. S plnými bříšky a hlavou plnou nových jmen jsme zalehli do
postelí a těšili se na ráno.
Po snídani přišla první velká výzva – obléknout se do teplého oblečení. Zvládli jsme to
bleskovou rychlostí. Následoval další těžký úkol – najít svůj dopravní prostředek – v ohromné
hromadě jsme hledali svoje boby, lopaty, sáně, pekáče. Zvládli jsme to na jedničku, a tak bylo
na čase vyrazit na kopec. Naštěstí to nebylo daleko a brzy jsme se dočkali veselého řádění na
sněhu. Sníh sice pomalu tál a nezůstal na nás milimetr suchého oblečení, ale náramně jsme si
to užili – stavění sněhuláka, koulovačka, sjíždění kopce na všem možném s vždy originálním
způsobem.
Při řádění na sněhu nám pořádně vyhládlo, a tak při obědě nezůstal ani jeden talíř plný a paní
kuchařka nestíhala přidávat. Po obědě jsme se natáhli na pokojích a nabírali síly na odpoledne.
Odpočinek skončil, místo oteplováků jsme oblékli plavky a těšili se na relaxaci ve vířivce a
prohřívání těla v sauně. Po náročném dopoledni nám to všem moc prospělo. Kdo nešel do
vířivky nebo sauny, užíval si promítání pohádky, stavění z lega a různé hry. Vedoucí usoudili,
že máme ještě dost energie a po večeři pro nás připravili úžasnou diskotéku. Tančili
jsme, zpívali a vůbec nechtěli jít spát. Nakonec nás zahnali do pelíšků a během pár minut
všichni spali.
Probudili jsme se do deštivého dne, naštěstí během snídaně přestalo pršet, a tak bylo na čase
vyrazit na průzkum okolí. Cestou jsme potkali obchod, kde jsme doplnili zásoby cukru
nákupem všech možných dobrůtek.
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Po návratu z průzkumu jsme zabalili batohy, poobědvali, rozloučili se s kamarády z Rarášku
a vydali se směrem k domovu. Víkem se nám všem moc líbil a těšíme se na další!
Lhotka u Mělníka, 26. – 28. 6. 2020 (RARACH)
Tentokrát jsme vyrazili užít si zábavu v přírodě do Lhotky u Mělníka. Sešli jsme se netradičně
na Masarykově nádraží, kde jsme se rozloučili s rodiči, a vyrazili vlakem směr Lhotka. Cestu
jsme i s jedním přestupem zvládli na jedničku.
Na místě jsme došli do nedalekého areálu, a ihned se ubytovali v krásných dřevěných chatkách.
Odpočinuli si po dlouhé cestě a šli na večeři, po které jsme se seznámili nejen mezi sebou, ale
i s lesním skřítkem, který nám zadal několik úkolů, které jsme splnili a pak už se vydali rovnou
do postýlek, abychom nabrali spoustu sil na druhý den.
Druhý den jsme vstali do nádherného počasí a protáhli všechny svaly venku při rozcvičce. Po
vydatné snídani nás čekala spousta další úkolů, které nám zadal skřítek, a jejich plnění nám
zabralo celé dopoledne. Po obědě jsme si chvilku odpočinuli, oblékli se do plavek a vydali
jsme se na koupačku do místního rybníčku. Poté co jsme se vydováděli ve vodě, nám skřítek
sdělil další úkol a to vyrobit kouzelné hůlky. Výrobou hůlek jsme strávili čas až do večeře a po
ní jsme si sdělili naše nové zážitky a hurá do postýlek.
Ráno jsme se probrali opět malinkou rozcvičkou a hned po snídani si začali balit batůžky. Když
bylo sbaleno, využili jsme krásného počasí a zahráli jsme si několik především míčových her.
Trochu jsme si zatancovali a po obědě pak už nezbývalo nic jiného, než se rozloučit a vyrazit
zpět domů.
Cestou zpět nás čekal opět přestup, kdy jsme využili volný čas při čekání na další vlak
návštěvou parku v Mělníku.
Víkendová akce se vydařila, počasí bylo nádherné, pohodová parta lidí a to vše nám dopomohlo
k tomu si víkend pořádně užít.
Letní integrační tábor „Avengers“, 12. – 19. 7. 2020 (RARACH)
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V neděli v odpoledních hodinách jsme vyrazili z Prahy směr Benecko v Krkonoších. Cesta
utekla rychle a při příjezdu nás přivítalo krásné počasí.
Vzhledem k pozdnímu příjezdu jsme se ubytovali, navečeřeli a po večeři následoval první
nástup, kdy nás přivítal ředitel agentury Nick Fury a seznámil nás problémem, který agentura
zaznamenala – Thanos. Požádal nás o pomoc při nalezení kamenů nekonečna a představil nám
hrdiny, kteří si nás rozdělili do jednotlivých týmů (Spiderman, Black Panther, Black Widow,
Groot , Gamora). První den jsme zakončili letním kinem.
Následující ráno nám Nick Fury představil dalšího hrdinu, který nám měl pomoci získat kameny
nekonečna a tím byl Kapitán Amerika. Kapitán Amerika nás všechny otestoval formou
výcviku, kdy vyzkoušel naši fyzickou zdatnost a ověřil naše schopnosti v případných bojích.
Po obědě nás Kapitán Amerika pověřil výrobou štítů, které nás měli ochránit.
V podvečerních hodinách přišla zpráva o nepřátelském pohybu v našem teritoriu, kdy byl jako
vetřelec systémem vyhodnocen Zimní voják. Na základě toho nás ředitel Fury vyzval k bitvě
se Zimním vojákem a získání kamene prostoru. Díky pomoci Kapitána Ameriky jsme odolali
ledovým koulím, kterými na nás nepřítel útočil. Následujícím protiútokem se nám podařilo
vojáka porazit a získat tím kámen prostoru. Večer jsme oslavili získání prvního kamene
diskotékou pod hvězdným nebem.
V úterý ráno mezi nás přivítal ředitel Fury Iron Mana, který nám přislíbil pomoc za podmínky,
že mu pomůžeme sestrojit další obleky. Museli jsme se tedy vydat na cestu, kdy jsme plnily
různé úkoly (identifikovat správné součásti obleku, rozluštit šifru a zajistit materiál na výrobu
robotů). Po polední pauze nás navštívila místní jednotka dobrovolných hasičů, která nám
předvedla svoji techniku. Tímto jim mnohokrát děkujeme za čas, který nám věnovali a zpestřili
nám náš pobyt. Následně jsme postavili robota na základě získaných podkladů, tak aby byl co
nejpodobnější Iron Manovi. Po splnění všech úkolů jsme si zasloužili chvilku odpočinku, který
jsme využili k psaní pohledů našim blízkým a výrobě dárků. Na večerním nástupu nám předal
Iron Man kámen mysli jako poděkování za naši pomoc. Před spaním následovalo další letní
kino na téma Avengers, kterého se neúčastnil team Outdoor Gamory, který se vydal na noční
průzkum okolí.
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Třetí den nás navštívil Ant-man, který nám nabídl případnou pomoc za předpokladu, že splníme
jeho úkoly. Vydali jsme se tedy na cestu, kde jsme plnili úkoly např. přetahovaná lanem, stavba
mraveniště, záchrana mravenčích vajíček, záchrana mravenčího kamaráda, přenos mravenčích
vajíček a další. Na základě splněných úkolů nás Ant-man požádal o výrobu zmenšovadla, kdy
bylo naším úkolem identifikovat správné ingredience, které jsme museli vyhledat v okolí tábora
a poté zmenšovadlo vyrobit. Ant-man nám prozradil, kde se nachází kámen času. Vydali jsme
se tedy na místo, kde se měl kámen nacházet, a narazili jsme na Lokiho, který byl poslán
samotným Thanosem za účelem získání stejného kamene. V následujícím střetu, kdy nás přišli
podpořit Kapitán Amerika s Iron Manem, jsme i s jejich pomocí Lokiho porazili a kámen času
získali. U večerního táboráku jsme společně výhru v bitvě oslavili.
Čtvrteční ráno nás přivítalo nevlídné počasí a na pomoc byl povolán další s hrdinů Hulk. Hulk
přislíbil pomoc, pouze za podmínky, že se dokážeme přeměnit stejně jako on. Čekala nás velká
výzva splnit jeho úkol, který jsme, ale společnými silami zvládli na výbornou. Před obědem
zavládl v našem táboře chaos, protože se objevil Thanos. Díky přítomnosti Hulka, který se
Thanose nezalekl a okamžitě se mu postavil do cesty, byl Thanos v bitvě zahnán na útěk a pro
nás to znamenalo varování, že nás Thanos sleduje. Nicméně bylo zjištěno, že Thanos vlastní
kámen moci.
Přítomnost Thanose donutila Furyho povolat na pomoc Thora. Thor nám zadal úkol nakreslit
různými částmi svého těla portréty několika dalších hrdinů. S obtížným úkolem jsme se
popasovali statečně, kdy jsme použili různé části našich těl např. nos, nohu, bradu a různé prsty
dle zadání.
Po prokázání výtvarných schopností nás Thor vyzval k soutěži v hodu kladivem. V této
disciplíně jsme soutěžili v rámci týmů i ve spolupráci s vedoucími. Po této soutěži nás Thor
všechny pochválil za naši zdatnost. Během večerního shromáždění nám byl předán kámen
reality, který nám předala agentka Hillová, a zároveň nám Thor oznámil, že hledá poslední
místo odpočinku jeho bratra Lokiho.
Po západu slunce se oddíl dobrovolníku vydal na noční stezku s cílem najít Lokiho hrob a
donést jeho kosti. Dobrovolníci úkol úspěšně zvládli a všichni se vrátili bezpečně do tábora.
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Následující ráno předal Fury nalezené kosti jeho bratra Thorovi, který osvobodil jeho duši
z temnoty a přeměnil kosti na kámen duše.
Vzhledem k blížící se finálové bitvě s Thanosem jsme obdrželi úkol shromáždit na pomoc
všechny hrdiny, se kterými jsme se setkali během týdne. Našim úkolem bylo rozluštit kódovaný
vzkaz, který jsme předali Furymu a ten nám vydal mapy s přibližným místem pobytu všech
hrdinů, které jsme museli nalézt a požádat o pomoc v závěrečné bitvě proti Thanosovi.
Páteční odpoledne jsme na doporučení Furyho využili k odpočinku a relaxaci formou
bubnování v kruhu, které jsme si všichni moc užili. V rámci odpočinku a přípravy na bitvu jsme
shlédli další z filmů o Avengers.
Při ranním nástupu nás Fury vyzval k odevzdání všech získaných kamenů nekonečna pod jeho
ochranu. Při předání nás zcela nečekaně přepadl samotný Thanos a i přes veškeré naše úsilí se
mu podařilo kameny ukrást. Fury okamžitě reagoval a zadal nám úkol Thanose vystopovat a
nalézt místo jeho úkrytu. Museli jsme se tedy vydat na cestu, kde nás čekalo plnění úkolů, při
kterých jsme museli prokázat naše vědomostní např. zeměpisu, přírodopisu, češtiny apod. Za
splnění úloh jsme obdrželi indicie, které jsme museli hromadně všechny teamy společně
poskládat a zprávu rozluštit.
Po vyluštění zprávy nás Fury vyzval k cestě na místo úkrytu samotného Thanose. Na místě nás
čekal Kapitán Amerika, který nás vyzval k povolání všech ostatních hrdinů, kteří se k nám
ochotně připojili.
Bitva začala … Thanos, který měl v moci kameny nekonečna, zahájil bitvu. V jejím začátku
byla jeho převaha jasná, kdy bohužel hrdinně padlo několik našich hrdinů. Jeho síla však
ubývala s podpůrnými útoky našich týmů. Pod vedením samotného Furyho s podporou
Kapitána Ameriky se nám podařilo Thanose i přes počáteční neúspěchy porazit. Kapitán
Amerika sebral Thanosovi jeho rukavici a s její pomocí oživil padlé hrdiny.
Za mohutného potlesku jsme se vydali zpět do tábora, kde nás Fury odměnil věcnými dary za
pomoc v bitvě s Thanosem a záchraně světa. Následovala závěrečná oslava, která byla
zakončena ohňostrojem na počest vítězství.
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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 „Harry Potter I“, 9. – 17. 8. 2020 (RARACH + RARÁŠEK)
Červenec se překulil a my se vydali na další turnusy táborů. Tentokrát do školy čar a kouzel,
do Bradavic, kde na nás čekalo několik dobrodružství s Harrym Potterem. Na druhý turnus,
který trval od 9. 8. do 17. 8., jsme v neděli vyrazili z Prahy rovnou do Bradavic.
Po příjezdu na nás čekal sám profesor Brumbál s Hagridem a obdrželi jsme každý svůj dopis
s pozvánkou ke studiu. Když jsme se ubytovali na pokojích, čekalo na nás samotné rozřazení
moudrým kloboukem, který nás po jednom rozřadil do kolejí. Někdo byl rád, že se dostal do
Nebelvíru, někdo chtěl do Havraspáru, nakonec byli stejně všichni spokojeni.
Následující den jsme si začali vyrábět vlajky své koleje, hábity a především své pokřiky. Po
všech přípravách jsme vyrazili na nákup školních pomůcek, kdy jsme měli za úkol vyběhnout
do lesa, kde byla umístěna kouzelná formule, tu jsme si museli po slovech zapamatovat a po
správném slově nám bylo vyplaceno několik bradavických peněz. Když jsme nasbírali dostatek
peněz, vyrazili jsme na nákup pomůcek, podle předepsaného seznamu. A tak jsme nakupovali
např. koště, brk, deník, učebnice a apod. Když jsme nakoupili, přišel Brumbál s prvním úkolem,
musíme najít Kámen Mudrců, jenže to měl napsáno Hagrid ve svých poznámkách, které ztratil.
A to bylo na nás, najít je. Tajně jsme vyslechli rozhovor mezi Brumbálem a Hagridem a vyrazili
je hledat. Po úspěšném nalezení poznámek jsme neotáleli a vyrazili hned plnit první úkol
z poznámek. Přemoci Trola… Přemoci Trola, jsme mohli pouze úderem kouzelných koulí do
hlavy… Vyrazili jsme na něj a společnými silami ho přemohli. Dostal co proto. Po návratu do
školy a těžkém dni, jsme si užili letní kino s prvním dílem Harryho Pottera a ulehli do pelíšků.
Další den jsme se hned vydali na další úkol, který byl, přelstít Trojhlavého psa Chloupka.
Dozvěděli jsme se, že na něj působí neustálý zvuk píšťalky. Po kolejích jsme vyrazili na cestu,
kde jsme píšťalky získaly, a když jsme dorazili ke Chloupkovi, uspali ho a mohli mu nasadit tři
obojky, tím jsme nad Chloupkem zvítězili.
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Nebyl čas se zdržovat a my vyrazili plnit další úkol, dostat se přes kouzelnou rostlinu, která se
plazí všude. Po kolejích jsme se vydali rostlinu překonat, každý kouzelník z koleje musel
překonat otvor v pavučině z rostliny, aniž by se jí dotkl. Všem se to podařilo a my slavili další
splněný úkol z poznámek.
Paráda, šlo nám to skvěle a my před sebou měli předposlední úkol, najít klíče k zamčeným
dveřím. Hledali jsme různé druhy klíčů, které byli zavěšené všude možně, ale každá kolej mohla
získat pouze jeden správný. Když všechny koleje správné klíče našli, vydali jsme se společně
ke dveřím a ty najednou společně otevřeli. Teď už zbývalo pouze přelstít Dámu, kdy jsme si
oprášili pravidla a levou zadní jsme hru vyhráli.
Když jsme splnili i poslední úkol, dostala se nám zpráva, kde se nachází samotný Kámen
Mudrců. Všechny koleje jsme vyrazili do lesa, kde jsme Kámen objevili, ležel na kameni, okolo
hořel oheň a nad ním se snášeli Smrtijedi. Svými kouzly jsme Smrtijedi zahnali a Kámen
donesli Hagridovi. Ten nám sdělil, že Kámen musíme zničit, a to lze pouze pomocí vody, ohně
a hlíny. Kámen jsme tedy uvařili ve vodě, opálili ohněm a zakopali do půdy. Na počest jsme
zničení Kamene oslavili slavnostním táborákem.
Následující den se ve škole kouzel začali dít podivné události – přesně jak předpověděl uječený
skřítek Dobby. Děti dostaly od Hagrida dopis, kde měli napsáno, že je v nebezpečí, až přesadí
mandragory, ať za ním přijdou. Všichni kouzelníci za pomoci profesorky Prýtové úspěšně
Mandragoru přesadili a dozvídají se o Tajemné komnatě. Hagrid nám sdělil, že je potřeba začít
s výukou, a proto jsme se začali vzdělávat v následujících předmětech: VĚŠTĚNÍ,
LEKTVARY, VÝUKA ČAR A KOUZEL, OBRANA PROTI ČERNÉ MAGII, BÍLÁ MAGIE,
STUDIUM KOUZELNÝCH TVORŮ, BYLIKÁŘSTVÍ a KARETNÍ KOUZLA. Samozřejmě
předmětů bylo tolik, že jsme je studovali a plnili zkoušky během celé doby ve škole. Na konci
školního roku v Bradavicích někteří obdrželi po splnění všech zkoušek vysvědčení.
Když už jsme se začali hezky vzdělávat, bylo za potřebí si také vyrobit hlavně své kouzelné
hůlky na obranu proti černé magii a jelikož jsme byli v polovině, všichni jsme napsali do svých
domovů rodinám. Vzkazy jsme poslali po sově Hedvice, která nám po celou dobu nosila zprávy
z rodin.
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Odpoledne studenti zaslechli další rozhovor Brumbála s Hagridem a tajně se vydávají na cestu
pavouků, která by je měla dovést až samotnému Baziliškovi. Cestou plní úkoly a snaží se z cesty
nevybočit. Bohužel, někteří studenti neuposlechli rady a cestou zkameněly, proto museli na
konci cesty uvařit kouzelný lektvar a zkamenělé spolužáky osvobodit.
Ve večerních hodinách se pár odvážlivců z kolejí vydalo za Baziliškem do tajemné komnaty,
kde měli za úkol sebrat jeho zub, který má mocnou sílu. Všem odvážlivcům se podařilo zub
donést.
Po probuzení do dalšího školního dne se studenti zaradovali, Brumbál na ranním nástupu
vyhlásil volný den s překvapením. Do Bradavic dopoledne dorazila obří nafukovací skluzavka
a odpoledne dorazil známý kouzelník Tomassino, který studentům ukázal nevídaná kouzla.
Nejen studenti, ale i profesoři byli nadšeni a obohaceni novými kouzly. A když volný den, tak
nesměla chybět pohodička s občerstvením u letního kina. To prostě studenti milují.
Následující den bylo v Bradavicích opět rušno, objevil se sám Voldemort, který všechny zaklel
kletbou Imperius a všichni oslepli, byli pod vládou Voldemorta. Naštěstí dorazil Hagrid, který
jim oznámil, že zbavení kletby mohou pouze Testrálové – koně s dračími křídly, kteří žijí na
místě, kam mohou pouze neviditelní tvorové, protože oni jediní vědí cestu. Těmi tvory byly
Škrkny, které Hagrid povolal na pomoc. Škrkny odvedly děti do Zapomenutého lesa, k jezeru,
kde se Testrálové pásli. Jejich úkolem bylo podle zvuku Testrálů najít ho a pohladit – poté byla
kletba zrušena.
Večer jsme den zakončili diskotékou, byl důvod, že jsme přežili kletbu a všichni na sebe opět
viděli.
Následující den Brumbál vyhlašuje turnaj Tří pohárů o Ohnivý pohár. Koleje dostávají za úkol
projít několik stanovišť, kde se vždy ukrývá drak, který hlídá část vejce. Každá kolej plní musí
například sesbírat dračí vajíčka, projít dračím hnízdem, přeletět koštětem. Po splnění všech
úkolů každá kolej získala část velkého dračího vejce. Po jeho složení získávají zprávu, že musí
zachránit kamaráda Rona z jezera. Po úspěšné záchraně Rona jsme se podle pravidel Tří pohárů
vydali do bludiště, kde jsme měli najít onen Ohnivý pohár. Zde se ale studenti setkávají se
samotným Voldemortem, který chce hlavně zabít Brumbála. Došlo k obrovské bitvě, kdy
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všichni studenti použili svá naučená kouzla a využívají hůlky… Všude znělo Expeliarmus…
Avada Kedavra… záře z hůlek. Nakonec vše dobře dopadlo a Brumbálovi se s pomocí Snapa
ostatních studentů podařilo Voldemorta zahnat. Všichni jsme se vrátili do Bradavic vyčerpaní
a vysílení. Proto jsme ulehli do svých komnat a ihned usnuli.
Téměř poslední den dostávají studenti za úkol obejít ministerstva, aby získali Fénixův řád. Když
se všem kolejím podaří získat potřebná povolení ze všech ministerstev, svolává studenty
Brumbál, že po nočním souboji na hřbitově jsme se všichni přesvědčili, že Voldemort nejde jen
tak zabít. Voldemortova duše se totiž skládá ze sedmi Viteálů. Studenti se vydali na cestu
daleko za Bradavice a během cesty se seznamují s Viteály.
Víkendový pobyt České Švýcarsko, 18. – 20. 9. 2020 (RARACH)
Opět jsme vyrazili na naši oblíbenou víkendovku. Tentokrát do Děčína. Sešli jsme se v pátek
na hlavním nádraží a vyrazili za zábavou do Děčína. Cesta nám utíkala rychle, akorát roušky
nám ztěžovali cestu.
Po příjezdu jsme se šli ubytovat do Kempu Děčín. Bydleli jsme v dřevěných bungalovech a ve
stanech, které pro nás netradičně měli uvnitř i postel. To z táborů neznáme. Vybalili jsme si
věci a šli si naplnit bříška na večeři. Pak si chvilku pohráli na hřišti a ulehli do postýlek,
abychom nabrali sílu na další den.
Druhý den jsme vstali do poněkud studeného počasí, ale to nám nebránilo v tom si užít den na
plno. Oblékli jsme se do teplejšího oblečení a šli na snídaní. Poté jsme si do baťůžků sbalili
svačinu a pití a vydali se na autobusové nádraží. Nastoupili jsme do autobusu, který nás měl
dovézt do Hřenska. Cestu autobusem jsme zvládli na jedničku, a tak jsme se vydali na vláček,
který nás měl zavézt na druhou zastávku našeho výletu. Cesta vláčkem pro nás byla velmi
zajímavá, ale i trochu vyčerpávající. Pro to jsme po výstupu museli doplnit síly, odpočinout si
a nakrmili hladová bříška.
Dále jsme pokračovali nebezpečnou cestou po dlouhých schodek k Soutěskám, dole nás však
čekala odměna. Prohlídka Soutěsek při projížďce na lodi. Projížďka v lodích nás nesmírně
bavila, měli jsme srandovní průvodce a spoustu věcí k vidění. Pak už nás jen čekala cesta
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autobusem zpátky. Po příjezdu na nás už čekala teplá večeře a pak rovnou koupaní a ulehnutí
do postýlek, protože jsme měli z celého dne uchozené nožičky.
V neděli už jsme vstávali do poněkud teplejšího počasí. Čekalo nás však sbalení naších
zavazadel, což jsme zvládli skvěle. Po sbalení všeho nutného jsme se vydali na vydatnou
snídaní a po ní rovnou na autobus, který nás měl zavézt k zoologické zahradě. V zoologické
zahradě jsme viděli spoustu zajímavých zvířátek od ptáku až po antilopy. Kromě zvířátek nás
také v zoologické zahradě čekal i vydatný oběd v podobě řízečků a hranolek. Po nakrmení
bříška už jsme si jen chvilku pohráli na hřišti a vydali se na vlak.
Cestu domů jsme zvládli skvěle a teď už jsme každý spokojeně doma.

6. Ekonomické údaje
Spolek RARACH je nevýdělečnou organizací, která získává majetek pro svou činnost
z členských

příspěvků,

pořádaných

akcí,

darů,

příspěvků

právnických

a fyzických osob a dotací. Výše členských příspěvků od roku 2020 je stanovena na 500,- Kč za
rok. Hospodaření je kontrolováno revizní komisí.

Přehled příjmů a výdajů SPOLKU RARACH za rok 2020
Příjmy
celkem

1 157 000,- Kč

Výdaje
celkem

1 113 000,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2020: 44 000,- Kč
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Hospodářský výsledek je v této částce důsledkem placených záloh na pobytový zájezd do
Chorvatska 2021 ještě v roce 2020.
Přehled příjmů a výdajů POBOČNÉHO SPOLKU RARÁŠEK za rok 2020
Příjmy
celkem

93 000,- Kč

Výdaje
celkem

92 000,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2020: 1 000,- Kč
7. Poděkování
Na tomto místě děkujeme všem následujícím sponzorům a dárcům, bez kterých bychom
tábory a výlety nemohli uskutečnit:
•

GMS Velkoobchod s. r. o, Lanškroun - finanční dar

•

hezkeweby.cz, Petr Celý

•

MUDr. Tamara Bystroňová, Orlová-Lutyně - finanční dar

•

Ing. Zdeněk Velebný, Lanškroun - finanční dar

•

Ohňostroje Krupička, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10

•

Ladislav Chládek, Lanškroun - finanční dar

•

Oldtimer a. s., Stanislav Grund - finanční dar

•

Korunka Luhačovice z. s., Veronika Záhorská - finanční dar

•

ČEPS a. s., Praha 10 - finanční dar

•

Beves Lanškroun s. r. o., Jan Velebný - finanční dar

•

Nestlé Česko s. r. o., Praha 4 - věcné dary

•

Nadace ČEZ, Praha 4 - finanční dar

•

Billa 822, Řepy Praha 6 - věcné dary
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•

Crew, Jiří Pavlovský, Praha 3

•

Fantasy obchod s. r. o., Ostrava-Výškovice - věcné dary

•

Agio s. r. o, Praha 3 - finanční dar

•

CK Villa - manželé Šírovi

•

Hana Šlesingrová, Horní Třešňovec - finanční dar

•

PhDr. Radovan Marek, Lanškroun - odměny pro dobrovolníky

•

Emco spol. s r. o., 149 00 Praha 4 - věcné dary

•

Nadační fond Tesco, Na Václavce 1135/9, Praha 5

•

Park Mirakulum, Milovice - věcné dary

•

Planeta Her, Brno - věcné dary

•

Siko koupelny a. s., Praha - věcné dary

•

Efko-karton s.r.o., Nové Veselí - věcné dary

•

Globus ČR, v.o.s., Praha 9 - věcné dary

•

Beiersdorf spol. s r. o., Praha 5 - věcné dary

•

Eko-kom a. s., Praha 4 - věcné dary

•

HSD Víchová nad Jizerou

Praha, 28. dubna 2021

------------------------------------------------

--------------------------------------

Mgr. Martin Marek

Michal Budina

(předseda spolku Rarach)

(statutární ředitel p.s. Rarášek)

Seznámení s obsahem:
(podpisem stvrzujete, že jste přiložený text četli a souhlasíte s jeho obsahem):
Bernatová Eva…………………………………...
Bočanová Mahulena……………………………..
Bošková Monika…………………………………
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Čiperová Šárka…………………………………..
Doležal Michal …………………………..……….
Doležalová Kateřina……………………...……….
Doležalová Nikola…………………..………..…...
Doležal Martin ……………..……..……………....
Fialová Kateřina………………………..………….
Holan Vladimír ……………………………………
Hrubec Jan ………………………………………...
Hurychová Veronika ……………………………...
Chalupová Ilona ……………………………….….
Jelínková Jana, Bc. ………………………………..
Knápková Klára …………………………………...
Kosina Josef, Mgr. …………………………….......
Kupincayová Ilona, Mgr. ………………………….
Kupsová Bohumila, Bc., DiS ……………………...
Láznický Jan ……………………………………....
Machová Kateřina ………………………………....
Marek Martin, Mgr. ……………………………….
Marková Hana……………………………………..
Motl Tomáš ……………………………………….
Nová Jana, Bc……….……………………………..
Nedvědová Stanislava ……………………………..
Pohořálek René ………………….………………...
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Pohořálková Petra, Bc. …………………..………...
Pokorná Markéta Sára, Mgr. …………..…………..
Repoň Patrik, Ing. ………………………….……....
Skružná Monika ……………………………..…….
Svozilová Veronika, Ing. …………………………..
Šilarová Jitka ……………………………………….
Šírová Michaela, Mgr, DiS.. ……………………….
Šlesingerová Michaela …………………………..…
Urbanová Kateřina, Bc. …………………………...
Zídková Kateřina …………………………….......…
Zoul Lukáš ………………………………………...
Židlická Tereza, Bc ……………………………….
Židlický Martin …………………………………....
Živcová Monika ……………………….…………..
p. s. Rarášek:
Budina Michal …………………………..………..
Marková Ester, Mgr. ………………..……………
Veřmiřovská Klára, Bc. ………….….…………....

