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1.

Základní údaje o Spolku
Název:
Sídlo:
Datum vzniku:

IČO:
Číslo účtu:

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)
26664674
253770548/0300 (Česká pošta)

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 valná hromada, kterou tvoří všichni
členové sdružení. V současné době čítá spolek po vyloučení tří členů a přijetí pěti
nových členů od 1. ledna 2015 třicet dva členů (viz zápis ze schůze Spolku Rarach
dne 17. října 2014). Výkonným orgánem, který za svou činnost odpovídá valné
hromadě, je rada spolku. Spolek zastupuje předseda, jedná jeho jménem. Plnění
usnesení rady spolku a účelné vynakládání finančních a materiálních prostředků
spolku kontroluje revizní komise, která je tříčlenná.
Mgr. Martin Marek – předseda
Mgr. Miriam Gračková - místopředsedkyně (jednatel)
Veronika Hámková – ekonom
Eva Bernatová – předseda revizní komise (místopředsedkyně v zastoupení za
Mgr. Miriam Gračkovou v době mateřské dovolené)
Eva Chovancová – člen revizní komise
PhDr. Radovan Marek – člen revizní komise

3. Cíle a poslání Spolku
Spolek RARACH se zaměřuje na organizaci a pořádání mimoškolních aktivit
během celého kalendářního roku. Usiluje o zabezpečení zvláštních potřeb pro osoby
se speciálními potřebami, které vedou k dosažení nejplnější možné společenské
integraci
a
individuálního
rozvoje,
včetně
rozvoje
kulturního

Spolek RARACH, Kubelíkova 1051/47, 130 00 Praha 3
www.rarach.cz, IČO 26664674
a duchovního. Snaží se o navazování spolupráce s jinými organizacemi s cílem
výměny zkušeností a zlepšení péče o osoby se speciálními potřebami.

4. Činnosti a aktivity Spolku v roce 2014

Dobrodružství tajuplného hradu Ostrov nad Ohří
O víkendu 14. 11. – 16. 11. 2014 se konal výlet na Horní hrad v Krušných
horách. Ubytování bylo zajištěno přímo na hradě, kde si děti i (pod dozorem
dospělých) samy topily. Děti absolvovaly prohlídku hradu a hradní věže, podívaly se
do hradní kaple, opékaly buřty na ohni, zahrály si na kytaru a zazpívaly si společně
písničky. Večer měly diskotéku, kde se objevily pohádkové postavy - panoši,
kašpárci, dvě bílé paní, černokněžník, kat a dokonce i vlkodlak. Návrat do Prahy byl
v neděli o půl sedmé na Hlavní nádraží, kde si děti převzali rodiče.
Mirákulum v Milovicích
V sobotu 27. 9. 2014 jsme se vydali do zábavného rodinného parku Mirakulum
v Milovicích. Děti i dospělí si zaskákali na obrovských nafukovacích polštářích,
proplétali se ve spletitém bludišti, nenechali si ujít ani lanový hrad. Zavítali jsme i do
daleké historie a objevovali dinosaury, prozkoumali jsme podzemní labyrinty i starý
dřevěný hrad s klouzačkami, prolézačkami a kostnatým vězněm.
3. letní integrační tábor - I. turnus ZÁHADNÝ OSTROV
II. turnus DOBRODRUŽSTVÍ NÁMOŘNÍKŮ
První turnus 3. letního integračního tábora se konal v Loutí u Rabyně
v termínu od 26. 7. do 2. 8. 2014 a odehrál se v duchu „ztroskotání na záhadném
ostrově“. Zúčastnilo se jej padesát dva dětí (z toho třicet sedm s postižením). Druhý
turnus proběhl v termínu od 4. 8. do 11. 8. 2014 a nesl název „Dobrodružství
námořníků.“ Zúčastnilo se jej padesát tři dětí (z toho třicet osm dětí s postižením).
Děti byly v obou turnusech rozděleny do pěti oddílů. Pátý oddíl (outdoor) pro starší
děti měl samostatný program zaměřený v prvním turnusu na dovednosti nezbytné
pro přežití v náročných podmínkách (založení ohniště, základy zdravovědy, ochrana
majetku, noční výsadek aj.), ve druhém turnusu měly děti jako „piráti“ vyhledat
a získat sedm viteálů k osvobození lodě Černá perla. Minimálně jedna část dne však
byla společná pro všech pět oddílů dohromady. Program integračního tábora byl
zaměřen na řadu interaktivních her různého typu – rychlostních, strategických
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i „bojových“. Děti zažily „Den kultury“, „Den nového domova“, „Den nebezpečí“,
„Trosečnickou pouť“. Ve druhém turnusu děti pro změnu navštěvovaly různé zátoky –
motýlů, ústřic, orchidejí nebo lidojedů, stavěly akvadukty, plnily námořnické zkoušky.
V soutěži Paluba – dance byl vybírán porotou nejlepší tanečník. Završením tábora
byla diskotéka a slavnostní táborák.
Zážitkový víkend na Šumavě
Víkend v Krasetíně na Šumavě proběhl od 13. 6. do 15. 6. 2014, zúčastnilo se
jej sedmnáct dětí. Do Krasetína jsme dorazili kolem osmé večer, v sobotu nás čekala
túra na rozhlednu Kleť, koupání v bazénu. Cesta na rozhlednu byla dlouhá a opravdu
náročná, proto jen polovina nejsilnějších a nejodvážnějších dorazila až na samý
vrchol. Druhá polovina zvládla polovinu cesty a prohlédla si později alespoň
fotografie pořízené na rozhledně. Děti si postavily stany, založily oheň a opekly buřty.
V neděli jsme využili dopolední čas v sauně. Po obědě jsme začali balit a kolem třetí
odpoledne vyrazili na vlak domů.
Horolezecká stěna
Dne 5. 4. 2014 jsme pro děti připravili další akci ve Squashparku Cibulka na
Praze 5. Akce se zúčastnilo téměř třicet dětí, které si mohly vyzkoušet vylézt na
horolezeckou stěnu pod dozorem profesionálů, zaskákat na trampolínách, zaboxovat
si, zahrát ping pong, procvičit svalstvo v posilovně, vyzkoušet si spinning
a především si zahrát squash.
Aquapark a ZOO v Liberci
Dne 15. 2. 2014 jsme vyjeli z Prahy autobusem společnosti Student Agency do
Liberce, kam jsme dorazili o půl jedenácté. Po zabydlení na ubytovně Jakub jsme se
vydali do ZOO, kde byla pro děti největším zážitkem drezúra slonů. Děti si pak
odpoledne užily koupání v bazénu, vířivkách a v „divoké řece“. Druhý den ráno rychlá
snídaně, balení, úklid a po obědě jsme vyrazili do centra Liberce, kde si děti měly
možnost nakoupit. Ve 14.00 hodin jsme odjížděli z Liberce zpátky do Prahy.

5. Ekonomické údaje
Občanské sdružení 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 2014 je stanovena na
300,- Kč za rok. Hospodaření je kontrolováno revizní komisí.
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Přehled příjmů a výdajů za rok 2014
Příjmy
celkem

Kč
452 075,- Kč

Výdaje
celkem

Kč
445 574,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2014:

6 501,- Kč.

6. Poděkování
Na tomto místě děkujeme všem následujícím sponzorům a dárcům, bez kterých
bychom tábory a výlety nemohli uskutečnit:




















Ing. Marcel Nekvinda, jednatel Nakladatelství JOTA, s.r.o. a pan Martin
Troják, ředitel obchodu a marketingu Nakladatelství JOTA, s.r.o., Škárova 16,
612 00 Brno
Ing. Lukáš Vejs, Pardubice - finanční dar
PhDr. Radovan Marek, Lanškroun - finanční dar
Razítka Centrum, Ondříčkova 6, Praha 3 - pan Tibor Sedin
HezkéWeby.cz - Petr Celý
Michal Burda - MZV - finanční dar
Mgr. Věra Svobodová - finanční dar
KIK textil a Non Food spol. s.r.o., Praha 10 - paní Alena Pahncková a
Jaroslava Pavlik
Lego Trading, s.r.o., Praha 3 - paní Petra Jeništová
Knihkupectví Wales, Bělehradská 8, Praha 4 - paní Mayerová
Knihkupectví SEQOY, Praha 3 – pan Jiří Pavlovský
Manželé Růžičkovi, Krásetín, http://www.e-chalupy.cz/jizni_cechy/ubytovanikrasetin-penzion-u-ruzi-4752.php - finanční dar a poukazy na ubytování
Ing. Jan Goláň, MBA a Ing. Jolana Chládková, MBA, INA Lanškroun - finanční
dar
Squash centrum Cibulka s.r.o., Fabiánova 1134/2a, Praha 5 - poukazy
Hana Šlesingrová, Horní Třešňovec - finanční dar
Manželé Lubasovi - Světlík - poukaz na ubytování
Travel free, s.r.o., Václavské náměstí 53, Praha 1 - paní Jircová
Studio Barrandov, Praha - Lenka Hrabovská
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ŽAP - ženy s nádorovým onemocněním, p. Pařízková - www.klubzap.cz
manželé Kepertovi, Autopark, s.r.o., Dolní Břežany
Tomáš Jurák, Anect a. s. Brno - finanční dar

,
………………………………….

Praha, 22. ledna 2015

Zapsal: PhDr. Radovan Marek

Mgr. Martin Marek

Spolek RARACH, Kubelíkova 1051/47, 130 00 Praha 3
www.rarach.cz, IČO 26664674
Seznámení s obsahem:
(podpisem stvrzujete, že jste přiložený text četli a souhlasíte s jeho obsahem):
Bernatová Eva

…………………………

Bernatová Gabriela

...………………………

Čuprová Alena

……………………......

Fialová Kateřina

………………………

Gračko Lukáš, Bc.

……………………......

Gračková Miriam, Mgr.

……………………......

Hámková Veronika

…………………………

Chovancová Eva

...………………………

Chovanec Michal

……………………......

Jelínková Jana, Bc.

………………………

Kabeláč Ondřej, Ing.

……………………......

Kolařík Stanislav, Bc.

……………………….

Kramolišová Petra, Bc.

...……………………

Kupincayová Ilona, Mgr.

…………………………

Marek Martin, Mgr.

……………………….

Marek Radovan, PhDr.

………………………

Marková Hana

………………………..

Mičánková Veronika, Bc.

………………………

Mužík David

………………………

Nejedlá Hana, DiS.

...………………………

Pařízková Michaela, Mgr.

………………………
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Pavlíčková Nicol

………………………

Pokorná Markéta Sára, Mgr.

………………………

Procházková Klára, Bc.

………………………

Růžička Filip
Strolená Adéla, Bc.
Šmahlíková Kateřina, Bc.

………………………..
………………………
……………………

Vejs Lukáš, Ing.

………………………

Vejsová Martina

…………………………

Větrovská Tereza, Bc.

……………………….

Zoul Lukáš

………………………..

Židlický Martin

…………………………

