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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 šesti členů a
přijetí čtyř nových členů od 1. ledna 2016 třicet jedna členů (viz zápis z valné
hromady Spolku Rarach dne 10. října 2015). 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
Martin Židlický - místopředsedkyně (jednatel)
Mgr. Ilona Kupincayová – hospodář, ekonom
Eva Bernatová – předseda revizní komise (předsedkyně revizní komise)
Eva Chovancová – člen revizní komise
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 2015

Plzeň 6.11. - 8.11.2015
Na další výlet s rarášky jsme zamířili první listopadový pátek. Sešli jsme se na
Hlavním nádraží a vyrazili společně vlakem do Plzně. Na místě jsme se ubytovali přímo u
plaveckého bazénu. Když jsme si rozdělili postýlky, vydali jsme se na večeři. Poté jsme si
ještě zahráli pár společenských her a hurá na kutě. Ráno po snídani jsme se vydali do
plzeňského science centra Techmania. Tam jsme si prohlédli interaktivní expozice, týkající se
vědy a techniky. Centrum je určeno pro všechny zvídavé a nám se tam moc líbilo. Vyzkoušeli
jsme si postavit vodní hráz, jak pracuje kameraman, jak se zpracovávají potraviny, jak
vytvořit ozvěnu a mnoho dalšího. Po obědě a poledním klidu už na nás čekala zábava v
plaveckém bazénu. Tam jsme se dostatečně vyřádili na tobogánu, divoké řece a dalších
atrakcích. Po takto náročném dni už nás mohla čekat jenom večeře a vydatný spánek. V neděli
po snídani jsme ještě zavítali do centra Plzně do muzea loutek. Tak jsme shlédli loutkové
divadlo a zjistili jsme, jaké druhy loutek existují a jak se loutky vodí. Po obědě už jen sbalit
batůžky a hurá zpátky domů plní zážitků z krásného víkendu. Víkend se náramně vydařil,
přálo nám i krásné počasí a my děkujeme všem účastníkům!
Ostružno u Jičína 18.9. - 20.9.2015
Předposlední víkend v září směřovaly kroky Rarachu opět za dobrodružstvím.
Tentokrát do Ostružna u Jičína. Cesta z Prahy nám rychle utekla, stihli jsme sníst tak akorát
svačinky a už jsme byli na místě. Ubytovali jsme se v chatičkách, někdo spal nahoře, někdo
dole. Pak jsme si zašli na večeři, zahráli si s míčem a hurá na kutě, krásně se vyspat na další
den.
Druhý den ráno po snídani jsme se vydali prozkoumat okolí rekreačního areálu.
Zastavili jsme se u obrovské trampolíny, kde jsme se pořádně vyřádili. Bylo tam i koupaliště,
ve kterém se někteří odvážlivci odpoledne smočili, to už krásně svítilo sluníčko. Postavili
jsme taky pár bábovek z vyhřátého písku a odpočívali na sluníčku. Později odpoledne jsme se
vydali na výlet do lesa. Cílem bylo najít skalnaté městečko. To se nám nakonec podařilo a
cestou jsme dokonce narazili i na pár hub J Na místě potom každý z nás postavil domeček pro
skřítky, aby se měli večer kam schovat. Nejlepší domečky byly po zásluze odměněny. Po
večeři jsme připravili táborák. Opekli jsme buřty, ohřáli se u ohníčku, a kdo chtěl, tak si i
zazpíval. Poté už nás čekala jen postel a sladký spánek.
V neděli ráno jsme si zahráli venku pár her, například „na slepou bábu“. Pomalu jsme
si taky balili věci domů. Odpoledne jsme šli na delší procházku, cestou jsme viděli malá
prasátka. Po obědě jsme dobalili, odpočívali. Přijel autobus a my vyrazili směr Praha. Cestou
jsme se ještě zastavili v Jičíně, podívat se do galerie na Rumcajse. Celý výlet jsme zakončili
zmrzlinou v cukrárně a pokračovali v jízdě domů. Tam už na nás čekali rodiče. Moc
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děkujeme všem „raráškům“, malým i velkým, za krásný víkend a těšíme se na další skvělý
výlet!
Letní tábor Harry Potter 2.8. - 12.8.2015
Jako každým rokem, tak i letos, jsme se vydali na tábor, který se konal v Loutí u Nové
Rabyně na téma Harry Potter. Všichni jsme se stali kouzelníky a učedníky velkého Brumbála,
abychom bojovali proti zlu a samotnému Voldemortovi.
Hned první den po příjezdu jsme obdrželi dopis s pozvánkou a vydali jsme se do
Bradavic, kde nás moudrý klobouk rozřadil do kolejí – Nebelvír, Havraspár, Mrzimor,
Zmijozel a Smrtijedi. Vytvořili jsme si vlajky, pokřiky, seznámili se ve družstvech s ostatními
kouzelníky a těšili se na to, co se bude po celý turnus dít. Druhý den jsme vařili lektvar, který
jsme měli přesně předepsaný, takže chyba nepřicházela v úvahu. Lektvar se povedl, i názvy
byly originální. Následně jsme byli proškoleni zkušenými záchranáři základy první pomoci,
která nejen pobavila, ale byla i dost poučná. Odpoledne nás pak čekalo seznámení s Throllem,
kterého jsme museli přemoci a dostat se tak ke vstupu ke Kameni mudrců přes tříhlavého psa
Chloupka, který se ukrýval v temném sklepení. Všichni jsme vše úspěšně zvládli a nebyli
pokousaní, či dokonce sežráni zlým Chloupkem. Třetí den jsme se dostali přes rostlinu k hraní
hry Dáma, kdy učni hráli proti samotným profesorům. Každý z týmu si mohl zkusit, jaké to je
hrát živou dámu. Naštěstí všechny týmy zvítězily a mohli tedy přejít k hledání Kamenu
mudrců, který každý tým našel a mohl zničit v ohni u táboráku. Čtvrtý den jsme měli za úkol
v místním lesíku hledat a přesadit známou rostlinu mandragora, která díky svým hlasitým
zvukům nás trápila, ale naštěstí nikoho neskolila a mohli jsme ohodnotit nejhezčí a nejlépe
propracovanou mandragoru. Po cestě zpět jsme museli sbírat kusy látek, ze kterých jsme si v
táboře ušili neviditelný plášť, abychom mohli zavítat tajně ke Smrtijedům a zjistit informace
potřebné k dalšímu hledání tajemné komnaty. Zjistili jsme barvu pavouků, které máme
odpoledne sbírat a také barvu pavouků, kteří nám ublíží a zkameníme. V každém týmu
bohužel byl jeden člen, který zkameněl kvůli špatnému výběru, ale naštěstí díky dobré paměti
ostatních kouzelníků jsme dali dohromady všechny indicie k nalezení baziliška a vyzvedli
lektvar u Brumbála pro oživení zkamenělých. Večer jsme se vydali noční stezkou k
baziliškovi, kterému jsme vyrvali zub z tlamy a který jsme si nechali na památku. Jedním
zubem jsme pak hromadně zničili viteál – knihu Toma Raddleyho. Pátý den nás čekaly
dílničky a výlet do města, kde jsme se prošli po zámeckých zahradách, viděli černé labutě a
navštívili místní cukrárnu a obchůdek s dobrotami. Během tábora jsme si pouštěli i letní kino
– film Harry Potter 5-7 díl. Šestý den jsme si zajezdili na košťatech ve hře známé jako
Famfrpál, kdy jsme na hřišti lítali plnou rychlostí, kopali do míče a hledali zlatonku. V
odpoledních hodinách jsme plnili zkoušky jako věštění, učili jsme se čáry a kouzla dle
pravých zaklínadel, zkoušeli bylinkářství a obranu proti černé magii atp. a v neposlední řadě
jsme si sáhli i na samotné Testrály, tedy koně s křídly a předem nahlášení dobrovolníci se
mohli i projet. Sedmý den jsme hledali dračí vejce. Vejce rozbité na 4kusy měli u sebe draci,
kteří nám dali část za úspěšné splnění daného úkolu – stříkání stříkačkou na oheň, sbírání
kinder vajíček, lítání na koštěti, voda v trubce. Plus známé zkoušky pro jednotlivce, kteří
neměli splněno. Navštívili jsme i jezerní lidi a po nich zavítali do bludiště, kde jsme hledali
správné poháry. Osmý den jsme zavítali na Ministerstvo kouzel a museli získat razítka od
různých odborů. Outdoor si pro nás zvlášť připravil divadlo s názvem Malý princ, které se jim
moc povedlo a mělo velký úspěch. Během těchto posledních dní bylo i důležité sbírání všech
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viteálů – deník, diadém, náhrdelník atp., což se nám úspěšně navzdory překážkám a
Smrtijedům dařilo. Devátý den jsme všechny viteály sjednotili a užili si koupačky, diskotéku,
táborák s živou hudbou a mikrofonem a posledním dílem Harryho Pottera. No a také jsme se
připravovali na poslední boj proti samotnému pánu zla, Voldemortovi. Poslední den jsme
nastoupili na louku, kde proti nám stáli Smrtijedi a pán zla, poté vypukla bitva.
Po velkém boji zvítězilo dobro a všechny zlé kouzelníky jsme pobili. Mohli jsme se
tak vrhnout na vyhodnocení celotáborové hry a hledání pokladu a všech střípků, které za
sebou zlo nechalo a proměnilo v dobro. Vše dopadlo dobře, všichni jsme si odvezli minimálně
spoustu krásných a super zážitků, na které budeme zase dlouho vzpomínat. Už teď se těšíme
na další rok. : )
Ledeč nad Sázavou 26.6. - 28.6.2015
Poslední víkendová akce tohoto školního roku s Rarachem byla opět super a naprosto
vydařená. Vyrazili jsme v pátek odpoledne a jeli jsme vlakem až na místo „určení“. : ) Naše
cílová vlaková zastávka se jmenovala Chřenovice – Podhradí. Od vlaku jsme šli jenom
chviličku, ale za to to bylo celkem dobrodružné, protože jsme museli přejít přes dost vachrlatý
malý mostek spíše lávku. Někdo se bál a „ječel jako siréna“, jiní byli odvážnější. Čekaly na
nás krásné velké bungalovy, do kterých se nás vešlo celkem 12. To bylo taky bezva. Užili
jsme si tam moc legrace. Na krásném velkém a travnatém pozemku byly také 2 hřiště a krytý
bazén.
V sobotu jsme jeli vláčkem na výlet do Ledče nad Sázavou. Tam jsme navštívili hrad,
kde se konal jakýsi jarmark a přehlídka různých staročeských tradičních řemesel a také
výrobků a dokonce nám rytíři předvedli i pár šermířských kousků, do kterých nás též zapojili.
Bylo to pěkné. A dokonce jsme byli i odměněni drobnými dárky. Jako vždy jsme i něco
pokoupili a při odchodu z hradu jsme se ještě zastavili na ukázce hadů. To ale byla nádhera.
Hladili jsme si je a dokonce jsme je měli i za krkem. Pak jsme se vydali zpět na vlak a do
areálu, kde jsme byli ubytovaní. Po večeři jsme si ještě hráli a někdo se šel ještě i vykoupat do
bazénu.
V neděli ráno, samozřejmě po snídani, jsme začali pakovat věci a uklízet naše dočasná
obydlí. Ale jelikož jsme měli stále dostatek času, tak jsme se šli opět koupat a hrát si. Po
obědě jsme se pomalu vydali k vlaku, na který jsme jen malou chvilku čekali. Nasedli jsme a
„frčeli“ směr Praha. Víkend byl, jak už jsem psala na začátku, krásný, plný pohody a sluníčka
a opravdu jsme si ho užili a odpočinuli si. A tak to má být. ;- ) Děkujeme Martinovi, že nám
to všechno jako vždy zajistil a děkujeme i všem dětem a dospělým, že jeli a že jsme si ho
mohli společně užít a prožít. : )
Delfinárium - Norimberk 18.6.2015
Jak už název napovídá, vydali jsme se na celodenní výlet do sousedního Německa,
konkrétně do města Norimberk. Zde totiž mají krásnou zoologickou zahradu, ke které je
připojeno i delfinárium. Odjížděli jsme v 7. 00 hodin od naší školy v Trávníčkově ulici. Bylo
nás tolik, že jsme jeli dvěma autobusy. S některými dětmi jeli i rodiče či babičky, dědové,
dokonce i tety. : ) Cestou jsme udělali pár krátkých zastávek na občerstvení a toaletu. Každý
autobus měl svého průvodce a ti se o nás velmi dobře starali. Po příjezdu do Norimberku jsme
ihned zamířili ke zvířátkům. Mají zde opravdu moc pěknou zahradu plnou nejrůznějších
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zvířat. Ale na co jsme se asi všichni nejvíce těšili, byli delfíni. Vystoupení trvalo přibližně 20
minut, což se někomu může zdát krátké, ale myslím si, že to stálo za to. Delfíni i jejich
cvičitelé odvedli pořádný kus práce a předvedli nám mnoho ze svého umění. Po ukončení
programu jsme si šli ještě nakoupit pár upomínkových předmětů či dárečků a také něco k jídlu
a pití. Když jsme se občerstvili, tak jsme ještě zašli do pavilonu, kde mají nádherné
kapustňáky jihoamerické, kterým se také říká mořská kráva J Tohle byl nádherný závěr
našeho výletu. Pak už jsme jen udělali společné foto a hurá k autobusům, které nás dovezly
zpět do České republiky, tedy domů. Opět to byl velmi krásný výlet plný zážitků. Děkujeme
za něj. : )
Chorvatsko - ŽIVOGOŠČE 18.5. - 27.5.2015
Již po třetí jsme zavítali na naše oblíbené místo v Chorvatsku do Živogošče. Náš
„mořský“ pobyt trval 9 dnů, tedy i s cestami. Opět to bylo perfektní, i když počasí bylo, jak se
říká, střídavě oblačno. Ale nám to zase tolik nevadilo. Byli jsme na několika výletech, a to ve
Splitu v podmořském akváriu, lodí jsme se vydali na ostrov Pelješac a samozřejmě jsme
nevynechali ani naší oblíbenou Makarskou. Pěšky jsme šli do vedlejšího městečka Igrane, kde
nás tedy zastihl pěkný slejvák. Ale to nám taky nevadilo. Schovali jsme se v jedné z restaurací
přímo u moře, kde jsme si dali na zahřátí teplý čajíček. A protože jsme byli vzorní, hodní a
milí, tak nám 3 místní pánové (kteří tam seděli jako hosté) koupili palačinky s marmeládou.
Ano, byla to velká dobrůtka a udělalo nám to radost. Hlavně našim bříškům JPěkně jsme
poděkovali, a když přestalo pršet, tak jsme se vypravili na zpáteční cestu. No a jako vždy nám
to uteklo jako voda a než jsme se stačili pořádně rozkoukat, byl tu konec a návrat domů.
Víkend v Ratibořicích 17.4. - 19.4.2015
Tak máme za sebou další skvělou „víkendovku" v Ratibořicích. Vyjeli jsme vlakem
17. 4. 2015 v 16.00 hodin vlakem, který měl původně jet přímo až do České Skalice, ale jako
by České dráhy tušily, že Rarach vyjíždí a připravily pro nás na trati komplikace s přestupy a
jízdou autobusem. Nakonec nám ale zajistily vše tak, aby pro nás cesta byla příjemná. Dojeli
jsme na místo jen s dvacetiminutovým zpožděním a ještě za světla. : )
Ubytovali jsme se v krásných bungalovech ve vísce Zlíč, která byla coby kamenem
dohodil od České Skalice a „hned za rohem" jsme byli v Ratibořicích. Ve stejné vesnici jsme
chodili do hotelu na báječné jídlo, které nám všem moc chutnalo. I když našlo se pár výjimek,
pro které třeba rajská s knedlíkem nebyla zrovna favoritem. : )
V sobotu jsme ráno vyrazili do ZOO ve Dvoře Králové. Cesta byla krátká, ale jen na
vlakové nádraží. Od něj do ZOO to bylo asi 4,5 km, naštěstí byl pro nás přistaven minibus. : )
To byla úleva, že nemusíme pěšky. Vše jsme s paní řidičkou zvládli a do ZOO se dostali. V
ZOO bylo krásně, viděli jsme spoustu zvířat, i malého nosorožce, který byl momentálně
největší atrakcí celé ZOO. Vychutnali jsme si „hranolkový oběd" u slonů, vyřádili se na hřišti
a kolem 15.00 hodiny se vydali zpět do Zlíče. Povečeřeli jsme, zahráli si karty a různé
společenské hry a poměrně brzo nás skolila únava.
V neděli nás probudilo sluníčko a my hned po snídani vyrazili do Babiččina údolí a na
zámek. Počasí nám přálo, a tak jsme si procházku údolím náramně užili. Cestou téměř všichni
pokoupili různé upomínkové předměty. Ochutnali jsme trochu cukrové vaty a zmrzliny a po
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prohlídce zámku se vrátili na oběd. Po obědě už jen rychle dobalit a hurá na cestu zpátky za
rodiči. : )
Celá akce se náramně vyvedla. Děkujeme všem účastníkům, že s námi vyjeli a
rodičům za to, že nám důvěřují a svá dítka s námi posílají. Velké díky patří i všem
zúčastněným dospělým, kteří opět odvedli skvělou práci.
Víkendová návštěva Ještědu a Aquaparku v Liberci 6.2. - 8.2.2015
A máme za sebou další krásný víkendový výlet s Rarášky. Tentokrát jsme ho prožili v
Liberci. Pro velký úspěch jsme si tento pobyt zopakovali - byli jsme zde již v loňském roce.
Letos jsme byli nejprve na Ještědu, kam jsme vyjeli lanovkou. Je totiž 1012 m. n. m. Tudíž
zde mnozí z nás překonali svůj strach z výšek - hlavně na lanovce. : ) Ještěd je hora, na které
je známý televizní vysílač. Uvnitř je hotel a také bufet, kde jsme opět rádi utratili pár „kaček".
Někdo si koupil jen pár sladkostí, ale někteří z nás i něco na památku. Bylo nádherné
slunečné počasí, a o to krásnější byl pohled na okolní zasněženou krajinu.
Odpoledne jsme strávili v aquaparku, kde jsme se pěkně vyřádili, ale i si odpočinuli ve
vířivce. Byl to opravdu parádní zážitek. Večer jsme se na naší ubytovnu vrátili pěkně unavení
a hladoví. Dali jsme si večeři a skoro všichni jsme spěchali do hajan.
No a jak už to bývá, všechno začíná, ale i končí. V neděli ráno jsme si sytě posnídali,
zabalili si své věci, poklidili na pokojích a tak to uteklo, že byl čas na oběd. Oběd nám
připravili v obchodním domě, kde nám servírovali „smažák" s hranolky. : ) Mňam, to byla
dobrota. No a pak už jen rychlé přemístění k autobusu a frčeli jsme do Prahy. Cesta utekla
rychle, protože to vůbec nebylo daleko. Trvalo to jen hodinu. Na Černém mostě už na nás
čekali rodiče. A my všichni opět děkujeme všem Rarachům i Raráškům za krásný víkend plný
zážitků.
5. 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 2015 je stanovena na
300,- Kč za rok. Hospodaření je kontrolováno revizní komisí.
Přehled příjmů a výdajů za rok 2015
Příjmy
celkem

800 894,- Kč
800 894,- Kč

Výdaje
celkem

800 050,- Kč
800 050,- Kč

Spolek RARACH, Kubelíkova 1051/47, 130 00 Praha 3
www.rarach.cz, IČO 26664674
Hospodářský výsledek za rok 2015: 834,- Kč

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


















Tomáš Jurák, Anect a.s. Brno - finanční dar
Pragotour, s. r. o. Praha – pan Jiří Vlasák
HezkéWeby.cz - Petr Celý
Ing. Lukáš Vejs, Pardubice - finanční dar
PhDr. Radovan Marek, Lanškroun - finanční dar
OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10 - Dubeč
Levné knihy - www.levneknihy.cz
Knihkupectví Wales, Bělehradská 8, Praha 4 - paní Mayerová
Knihkupectví SEQOY, Praha 3 – pan Jiří Pavlovský
INTERNET SHOP s.r.o., Praha 8 - Karlín - finanční dar
Portál s.r.o. Praha
KIK textil a Non Food spol. s.r.o., Praha 10 - paní Alena Pahncková a
Jaroslava Pavlik
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
Mgr. Věra Svobodová - finanční dar
Hana Šlesingrová, Horní Třešňovec - sladké odměny
Travel free, s.r.o., Václavské náměstí 53, Praha 1 - paní Jircová

,
………………………………….

Praha, 16. ledna 2016

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

………………………..

Gračková Miriam, Mgr.

……………………......

Holan Vladimír

…………………………

Chovancová Eva

...………………………

Jelínková Jana, Bc.

..………………………

Kabeláč Ondřej, Ing.

……………………......

Kolařík Stanislav, Bc.

……………………….

Spolek RARACH, Kubelíkova 1051/47, 130 00 Praha 3
www.rarach.cz, IČO 26664674
Knotková Gabriela

………………………

Kramolišová Petra, Bc.

.....……………………

Kupincayová Ilona, Mgr.

…………………………

Lec Tomáš

……………………….

Marek Martin, Mgr.

……………………….

Marková Hana

………………………

Mičánková Veronika, Bc.

………………………

Mičánek Jakub

……………………...

Mužík David

………………………

Nejedlá Hana

……………………...

Pařízková Michaela, Mgr.

……………………..

Pavlíčková Nicol

...……………………

Pokorná Markéta Sára, Mgr.

….……………………

Procházková Klára, Bc.

………………………

Růžička Filip

………………………..

Šmahlíková Kateřina, Bc.

……………………….

Truhlářová Naďa

………………………

Větrovská Tereza, Bc.

……………………….

Zídková Kateřina

………………………

Zoul Lukáš

………………………..

Židlický Martin

….……………………

Spolek RARACH, Kubelíkova 1051/47, 130 00 Praha 3
www.rarach.cz, IČO 26664674

