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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 třech nových členů od 1. ledna 2017 dvacet osm členů (viz zápis z valné
hromady Spolku Rarach dne 8. října 2016). 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 - místopředseda (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 2016
Bahra - Německo 25.11. - 27.11.2016
Tentokrát nás čekal výlet za hranice České republiky, a to do Německa. V pátek
kolem 14. hodiny jsme odstartovali z Prahy směr Bahra – vesnice poblíž města
Drážďany. Cesta trvala asi 2 hodiny. Hned po příjezdu jsme se seznámili s
majitelem. Je to velmi příjemný a pohodový pán jménem Uwe, který nám se vším
vyšel vstříc. Po vybalení věcí na pokojích jsme povečeřeli a pustili jsme si na velkém
plátně film. Ráno po snídani jsme se sbalili a vyrazili směr Drážďany na vánoční trhy.
Rozdělili jsme se do skupinek a vyrazili si užívat vánoční atmosféru a nákupy. Viděli
jsme vánoční kolotoč, spoustu stánků s dobrotami a krásnými věcmi. Dokonce jsme
viděli i „živé sochy“ a krásný Betlém s živými zvířátky. Někteří si pochutnali na
klobásách, oříškách, sýrech či ovoci obaleném v čokoládě, jiní si zase nakoupili
dárky pro rodiče a své kamarády. Kolem jedné hodiny jsme se vraceli zpět a hned po
obědě jsme vyrazili do skalního labyrintu. Prošli jsme se po stezkách ve skalách,
koukli po okolí a zdárně se vrátili zpět na hlavní stezku celého labyrintu. Bylo to
celkem dobrodružství. Po večeři jsme hráli hry a koukali na pohádku. V neděli
dopoledne nás Uwe dovedl k oboře se soby. Pořádně jsme je nakrmili dovezeným
suchým pečivem. Měli jsme s sebou 2 velké pytle, ale dali jsme jim jen jeden,
abychom je nepřekrmili. Druhý, jsme nechali Uwemu, na další krmení. Pak jsme
pokračovali dál přes vesnici, až jsme došli k husky farmě. Zde se chovají a trénují psi
pro psí spřežení. V této krásné psí smečce bohužel nedávno zemřel vedoucí pes,
který je nejinteligentnější ze všech psů ve smečce a celé spřežení vede, a farma je
tím pádem pro veřejnost zavřená. Ale i přesto jsme se mohli na pejsky podívat,
alespoň za brankou. Byli opravdu moc krásní. Udělali jsme si pár fotek a pomalu se
vraceli zpět. Ještě jsme měli možnost pohladit si 2 poníky a pak už hurá na oběd. Po
příchodu na chatu jsme si ještě sbalili, pak poobědvali a vyrazili směr Praha.
Spokojenost, zážitky a dárky si odvezl z Bahry určitě každý.
Lanškrounsko 16.9. - 18.9.2016
Rarach se tentokrát vypravil dobýt Lanškroun. Po cestě vlakem se všichni rarášci
ubytovali jen pár minut od nádraží a připravili se na výbornou večeři připravenou
jedním z Rarachů - přeochotnou Hankou. S vlaky byl spojen celý víkend, kdy hlavním
lákadlem byla Mladějovská průmyslová dráha. Rarášci v sobotu nejprve prozkoumali
Českou Třebovou, kde měli možnost prohlédnout si náměstí a nakoupit si dobroty,
které posloužily k doplnění energie. Následoval přesun do Mladějova, kde si všichni
prohlédli staré nádraží s modely i reálnými vlaky. Poté už nás čekala výletní jízda
úzkokolejkou. Měli jsme tak jedinečnou možnost prohlédnout si krajinu severní
Moravy s výhledem na parní lokomotivu. Cesta trvala hodinu a půl a každý rarášek si
ji užil podle svého. Na zpáteční cestě sice začalo pršet, ale když kolem vás proudí
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pára
z lokomotivy,
tak
vám
těch
pár
kapek
nevadí.
Naštěstí nepršelo celé odpoledne, a proto jsme po obědě mohli prozkoumat okolí
Landškrouna, kdy děti nejvíc zaujal místní zámeček a samozřejmě velké dětské
hřiště. V neděli už nás čekalo balení a ještě menší prohlídka samotného města,
kterou jsme si nemohli nechat ujít. K obědu byla výtečná rajská omáčka a všichni už
se těšili domů za rodiči. Moc děkujeme Martinu Markovi, že nás provedl svým
rodným městem.
Letní tábor "Kdo si co uvaří, tak si taky sní" - II. turnus v Pensionu Na
Rychlově v Krkonoších - 7.8. - 14.8.2016
Druhý turnus plný cestování do zemí za tradicemi chutí a tradičních jídel daných
destinací nás sám velký „Šéfkuchař“ rozdělil do kuchyní KFC, McDonald´s, Mrkví,
Popcornů a outdoorového týmu Lovců receptů. Nakreslili jsme loga kuchyní, naučili
se společný pokřik o vaření Rarachů a vrhli se na stavění svých vlastních restaurací.
Prvně jsme vyjeli do Itálie připravit šéfkuchaři speciální porci špaget, které jsme
museli uvařit v kotlíku a navléknout co nejdelší provaz z kolínek. Dostali jsme se také
do Švýcarska, kde jsme se po získání ingrediencí pokusili o uvaření vlastní čokolády.
Večer cestou přes Českou republiku jsme do rána nechali v ohni péct brambory. Po
přemístění do Asie jsme měli tu čest vyrobit v Indii svoje vlastní kari koření, které se
velmi povedlo, a z onoho koření nám kuchaři připravili večeři. V Číně jsme si
vyzkoušeli zasít vlastní políčko s rýží a zvelebit ho tak, aby bylo co nejhezčí. O
políčko jsme se celý zbytek tábora poctivě starali. Přes noc jsme se dostali do
Ameriky, kde jsme na Aljašce lovili lososy pomocí prutů a za každého lososa jsme
získali spoustu peněz, které jsme upotřebili při dalších hrách. V USA jsme
absolvovali trasu, na které jsme získávali potraviny na výrobu hamburgerů a během
několika dní v Mexiku jsme sbírali rajčata, která jsme potřebovali na výrobu kečupu.
Po zkušenostech s vařením v Americe jsme se přes Madagaskar dostali k
domorodcům, kde jsme jim pomáhali se sběrem kokosových ořechů a společně s
nimi u táboráku si opekli kus „flákoty“ a zahráli pár her pro pobavení. Naše poslední
cesta mířila do Indonésie a Austrálie, kde jsme si vybojovali pštrosí vejce. Na Novém
Zélandu jsme se seznámili s nejrůznějšími druhy zeleniny, kterou jsme nejen
poznávali, ale i ochutnali. Na krásném ostrově Borneo jsme sbírali ovoce a na
Filipínách jsme si otevřeli bar, kde jsme si míchali vlastní nápoje, které nakonec
hodnotili „místní Filipínci“. Při této příležitosti jsme se seznámili s tradičními
filipínskými tanci a vyhlásili Mistryni a Mistra tance 2016. Pro svou vlastní restauraci
jsme sestavili slavnostní menu a restauraci zkolaudovali. Po otevření všech
restaurací jsme zhodnotili celý tábor, vyfotili jsme se a začali balit na cestu domů.
Během tábora jsme si užili mnoho koupaček v bazénu, výlet do ZOO a Safari ve
Dvoře Králové. Zažili jsme spoustu legrace a plnými doušky si i tento turnus naprosto
užili.
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Letní tábor "Každý den je svátek" - I. turnus v Hotelu Rohanov na Šumavě 10.7. - 17.7.2016
První turnus jsme zahájili tématem "Každý den je svátek". Po příjezdu na nové
tábořiště jsme vybalili, seznámili se a rozdělili do jednotlivých oddílů - Jaro, Léto,
Podzim, Zima a oddíl „outdoráků“ s názvem Strážci okamžiku. Každý oddíl si vyrobil
vlastní vlajku a vymyslel pokřik, kterým se prezentoval po celý tábor. Nejprve jsme se
od Chronose – vládce času dozvěděli, že potřebuje naší pomoc, protože královna
Kairos má v úmyslu zničit a vymazat z kalendáře svátky. Rozhodli jsme se mu
pomoci a svátky společnými silami zachránit. Naši pomoc jsme zahájili cestou Tří
králů, zachránili jsme i samotného sv. Valentýna. V dílničkách jsme si vyrobili
spoustu krásných dárků pro sebe i rodiče a především jsme rozeslali pohledy do
svých domovin. Prožili jsme velikonoční cestu sbíráním vajíček na hradě Kašperk,
kterou jsme spojili s výletem mimo tábořiště. Po návratu jsme postavili májku a
vyrobili čarodějnici, kterou jsme u táboráku spálili. Na Svátek práce jsme si zahráli
hru živé aktivity, kde jsme postupovali políčko po políčku díky uhodnutým slovíčkům.
Vypukly i zájmové aktivity jako lovení jablek ústy, trefování míčky na silvestrovské
párty, střílení z luku atp. Všechny děti měly možnost tyto úkoly plnit v průběhu celého
tábora. Prošli jsme i Svátkem sousedů, dále jsme pak na Den dětí kreslili celým svým
tělem obraz léta. Následoval svátek Cyrila a Metoděje a také Svátek netopýrů, kde
všichni odvážlivci absolvovali stezku odvahy. Uprostřed tábora jsme při večerním
„mejdanu“ zvolili Miss a Missáka Rohanov 2016. Čekal nás i svátek sv. Václava, kde
jsme plnili hvězdicové úkoly nebo Svátek zvířat aneb Noemova archa. Na Památku
zesnulých jsme vytvářeli monstra ze svých těl, z látek a přesně stanového počtu
nohou, rukou a hlav. Ke konci tábora nás čekaly Vánoce, kdy jsme si ozdobili všichni
dohromady jeden velký vánoční stromek a čekali na příchod Santy, který nás odvedl
ke stromečku, pod kterým leželo plno dárků. Po vánočních radostech jsme se
přesunuli na louku, kde jsme si „zatrsali“ do rytmu disca a následně na to sledovali
úžasný silvestrovský ohňostroj. Připili si šampaňským a poblahopřáli k Novému roku.
Poslední den jsme vyhodnotili celý tábor, naposledy zakřičeli naše pokřiky a začali se
balit na cestu zpět domů. Hlavní bylo, že se nám podařilo přimět královnu Kairos, aby
svátky nezničila a slavila je společně s námi. Počasí nám letos moc nepřálo, ale i tak
jsme si to všichni maximálně užili.
Chorvatsko - ŽIVOGOŠČE 30.5. - 8.6.2016
Rok se s rokem sešel a my jsme se opět vrátili na naše oblíbené místo u moře –
Živogošče. Měli jsme se báječně jako vždy. Troufám si říct, že díky vydařenému
počasí, ještě lépe než vloni. I moře jsme si pořádně užili. Bylo to prostě super. Stihli
jsme i výlety, a to lodí na ostrov Hvar a sousední vesnici Blato, kde jsme si koupili
vynikající zmrzlinu, rafty na řece Cetina (pro velký úspěch z předloňska, jsme si tento
skvělý zážitek museli zopakovat) a samozřejmě trhy v Makarské. J Na závěr pobytu
nechyběla diskotéka, kterou pro nás připravili manželé Šírovi. Ta se tedy také
naprosto vydařila a my jsme si krásně zařádili a vyřádili (no, po chvilce počátečního
studu). No a jak už to tak bývá, všechno má svůj začátek i konec. A nám nezbývá nic
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jiného, než pořádně poděkovat všem, kdo se na této skvělé akci podíleli. A třeba za
rok na shledanou.
Žacléř - Krkonoše 18.3. - 20.3.2016
Jarní víkendovku s Rarášky jsme prožili v Krkonoších v Prkenném Dole blízko
městečka Žacléř. Z Prahy jsme vyjeli v pátek v 15. 00 hod. od naší školy. Jeli jsme
menším autobusem, který byl pro nás připravený přesně na počet. Už by se k nám
nevešla ani myška J Na místo jsme dorazili večer, už byla tma, ale nám to nevadilo.
Pension, ve kterém jsme bydleli, byl moc pěkný. Po ubytování a vybalení věcí jsme
se navečeřeli. Měli jsme moc dobrý guláš a kolínka. Po večeři jsme si ještě chvíli
hráli, malovali a taky trochu zařádili na pokojích a pak už na nás čekali postýlky,
abychom nabrali sílu na druhý den. Čekaly na nás dva výlety. Takže když jsme se
ráno probrali a nasnídali, měli jsme míchaná vajíčka a taky máslo, džem, med a
Monte, vyrazili jsme na výlet do již zmíněného městečka Žacléř. Zde jsme navštívili
Městské muzeum, kde právě probíhala expozice o Nepálu. Paní, která nás tam
provázela, byla velmi milá a laskavá. Mohli jsme si vše v klidu prohlédnout a dokonce
nám dala i pastelky a tzv. pracovní listy s mandaly, které jsme si tam mohli
vypracovat a vykreslit. Pak jsme si šli pokoupit pár drobností do samoobsluhy a
vydali jsme se zpět do penzionu. Naobědvali jsme se, tentokráte jsme měli čínu s
rýží, odpočinuli si při poledním klidu a už jsme zase vyráželi ven do krásné
krkonošské přírody. Šli jsme kolem sjezdovky, kde jsme se zájmem pozorovali pár
lyžařů a také jsme obdivovali velikánskou rolbu a říkali jsme si, že to musí být velký
zážitek si do ní sednout a vyjet v ní ten obrovský kopec. Pak jsme šli dál lesní
cestičkou, až jsme došli k horské boudě „Ozon“. Bohužel byla zavřená a tak jsme si
nemohli koupit ani čaj, na který jsme se docela těšili. A tak jsme se rozdělili na dvě
party. Jedna se vrátila zpět do domečku a druhá pokračovala ve výšlapu až na
„vrcholky hor“ J S vypětím všech sil jsme se vyškrábali na hřebeny. Byl tady
nádherný výhled, všude kolem nás sníh a také tady byla téměř pohádková bouda
Hubertus, která byla téměř 1000 m. n. m. A tady už otevřeno bylo ;-) A tak jsme si
dali výbornou horkou čokoládu, trochu jsme si odpočinuli a už jsme zase museli
vyrazit zpátky, abychom nepřišli úplně po tmě. Když jsme se vrátili, tak už na nás
čekala večeře. Po večeři jsme se vysprchovali a bavili se, jak kdo chtěl. Bylo to
báječné. Postupně jsme odpadávali, až už spal celý barák J Ráno po snídani jsme
museli balit a uklízet. Tak to uteklo, že už jsme stihli akorát oběd. A už tu byl pro nás
zase ten malý autobus a tak jsme vyrazili zpátky domů. Výlet se nám, jak jinak,
vydařil. A my děkujeme všem, co nám vše zařídili a umožnili na tento výlet jet. Taky
velké díky patří všem zúčastněným „dospělákům“.
Krkonoše - Benecko 8.1. - 10.1.2016
Rarášci se tentokrát vydali za zimními radovánkami do Krkonoš. Cílem víkendového
výletu za sněhem se stalo konkrétně Benecko a horská chata přímo u sjezdovky. Na
místě nás uvítaly sněhové závěje a manželé Šírovi, kteří nám nejen zajistili dopravu,
ale po celý pobyt se o nás výborně starali. V sobotu nás probudilo slunce, posílili
jsme se vydatnou snídaní a vydali se na procházku do centra Benecka. Zde si
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Rarášci mohli koupit nějakou drobnost na posilněnou. Po výtečném obědě a řádném
odpočinku už jsme se chopili lyží, bobů, saní, lopat a všeho s čím lze řádit na sněhu.
Každý si našel tu pravou zábavu a mohl si tak pořádně užít horského vzduchu. Vše
potřebné jsme po návratu na chatu dali sušit a vrhli se hladově na večeři. Den jsme
zakončili diskotékou, kde byli oceněni nejlepší tanečníci. V neděli už bohužel nebylo
tak krásné počasí jako den předcházející, ale přesto jsme neodolali a využili jsme
zbytky volného času k poslednímu sněhovému sjezdu. Po obědě už zbývalo vzít
sbalené věci a vydat se na autobus směr domov. Z místa našeho pobytu jsme byli
tolik nadšení, že už se nemůžeme dočkat léta, kdy se na stejné chatě bude konat
letní tábor.

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 2016 je stanovena na
300,- Kč za rok. Hospodaření je kontrolováno revizní komisí.

Přehled příjmů a výdajů za rok 2016
Příjmy
celkem

917 000,- Kč

Výdaje
celkem

906 000,- Kč

Hospodářský výsledek za rok 2016: 11 000,- Kč
6. Spolupráce s ostatními organizacemi
ZAJÍČEK NA KONI, o.p.s., Podsklaská 29, Praha 2
ZŠ Lužiny, Trávníčkova 1743/2, Praha 5
ZŠ speciální Praha, Starostrašnická 120/45, Praha Strašnice
Autobusová doprava a CK Pragotour s.r.o., Jalodvorská 833/17, Praha Krč
CK Villa, Štěpanická Lhota 52, Benecko
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7. Poděkování
Na tomto místě děkujeme všem následujícím sponzorům a dárcům, bez kterých
bychom tábory a výlety nemohli uskutečnit:


























Nadační fond Avast - finanční podpora
Pragotour, s. r. o. Praha – pan Jiří Vlasák - finanční dar
Anect a.s. Brno, pan Tomáš Jurák - finanční dar
paní Kateřina Fišerová - finanční dar
paní Eva Křížová, Moravany - finanční dar
REAL GROUP SDK, s.r.o., Koliště 13a, Brno, Ing. Jiří Knotek - www.sdkreality.cz - finanční dar
PhDr. Radovan Marek, Ing. Tomáš Chládek, Ing. Jolana Chládková, MBA finanční dar
HezkeWeby.cz - Petr Celý
DINOpark Praha - www.dinopark.cz
Knihkupectví Wales, Bělehradská 8, Praha 4 - paní Mayerová
Knihkupectví SEQOY, Praha 3 – pan Jiří Pavlovský
Squashové centrum Cibulka s.r.o., Fabiánova 1134/2a, Praha 5 - pan Petr
Sýkora
OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o., Ke Křížkám 166, Praha 10 - Dubeč
Internetové oddělení, Praha 5, www.bux.cz - pan Michal Vondra
Zajíček na Koni, o.p.s. - finanční dar
Mgr. Věra Svobodová - finanční dar
tým Kooperativy a.s. VIG, pobočka Rychnov nad Kněžnou - finanční dar
Levné knihy - www.levneknihy.cz
Hana Šlesingrová, Horní Třešňovec - sladké odměny
Travel free, s.r.o., Václavské náměstí 53, Praha 1 - paní Jircová
CK Villa - manželé Šírovi
Prádelna Luděk Knápek- Lanškroun
Autoopravna Roman Doleček Lanškroun
Fotografie a upomínkové knihy s foto dětí zajistil Martin Bystřický a Blanka
Kučerová
CANON – pan Miroslav Sýkora
,
………………………………….

Praha, 20. ledna 2017

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

…………………………

Fialová Kateřina

………………………..

Gračková Miriam, Mgr.

……………………......

Holan Vladimír

…………………………

Chovancová Eva

...………………………

Jelínková Jana, Bc.

..………………………

Kolařík Stanislav, Bc.

……………………….

Kramolišová Petra, Bc.

.....……………………

Kupincayová Ilona, Mgr.

…………………………

Lec Tomáš

……………………….

Marek Martin, Mgr.

……………………….

Marková Hana

………………………

Mičánková Veronika, Ing.

…………………….

Nedvěd Martin

………………………..

Nedvědová Stanislava

………………………...

Pavlíčková Nicol, Bc.

...……………………

Pokorná Markéta Sára, Mgr.

….……………………

Růžička Filip

………………………..

Řeha Zdeněk

………………………

Řehová Kateřina

………………………

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

……………………….

Trojan Jan

………………………..

Truhlářová Naďa

………………………

Vejsová Martina

………………………..

Veřmiřovská Klára, Bc.

………………………

Větrovská Tereza, Bc.

……………………….

Zoul Lukáš

………………………..

Židlický Martin

….……………………

