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Úvodní slovo:

Vážené dámy, pánové a milé děti!
Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2014.
Přiblížíme Vám akce, které jsme uspořádali, jak se povedli a kdo nás podpořily, a co máme v 
plánu v roce 2015.

O nás:

Naše občanské sdružení bylo založeno 5.4.2013 zápisem přípravného výboru a ustanovující 
členskou schůzi, které se zúčastnila Andrea Parobková ( která byla odhlasována jako zmocněnec 
a předsedkyně DRAK o.s.), Jana Mašková a David Nytra. Registrace tohoto sdružení byla 
zapsána na Ministerstvu vnitra 16.5.2013  do jejich rejstříku.
Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. bylo založeno z důvodu vykonávání volno-
časových aktivit, vzdělávání a pořádání kulturních akcí pro děti, dospělé i seniory. Snažíme se  
posilovat prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy. Obohacujeme děti o 
nové přátele a kamarády, vztahy a zkušenosti a nabízíme jim prostředí vzájemné důvěry. 
Pořádáme akce pro veřejnost při aktivní účasti dětí, rodičů i prarodičů. Spolupracujeme s jinými 
organizacemi a snažit se pomáhat potřebným.

Personální obsazení:

Celý rok u nás pracovala paní Martina Brédová, s kterou jsme se museli rozloučit, protože 
bychom na ní dále nedostávali příspěvek z ÚP. Samozřejmě jsme hledali náhradu a tak jsme od 
1.5.2014 zaměstnali slečnu Barboru Suchou, které jsme také nechali prodloužit smlouvu na ÚP 
na rok. Tuto slečnu jsme zařadili i do žádosti o grant od Ministerstva pro místní rozvoj, na její 
mzdu na rok 2015.

Uspořádané akce:
První akcí byly Čarodějnice na Tyršáku 2014, kde je DRAK o.s. spoluorganizátorem. 
Zajišťujeme tříhodinový program, který se  odehrává na pódiu, přípravu tomboly, soutěžní 
stanoviště pro děti, dobrovolníky, kteří nám pomáhají jen za občerstvení. Radek Duda a Zuzka 
Polcarová zajišťují grant od města Rakovník, bez kterého by se tato akce neobešla. Dále 
zajišťují dřevo, aparaturu, kuchyni, hospodu, občerstvení pro účinkující, sponzorské dary apod.

Získali jsme sponzorské dary navíc od firem Hipp Czech s.r.o., Radia Relax, Hlídací agentura 
pro děti U Dráčka, kadeřnictví Fashion, Irena Zelenková- dorty, rodina Maškova, restaurace U 
Nezbedného Bakaláře, hudební školička Hrátky s hudbou a spousty dalších, jen díky tomu, že 
jsme toto sdružení založili.



Na programu se podíleli Hrátky s hudbou a to hned dvakrát s Medvíďaty a Hrátkami, Tancování 
s Ajkou, kde vystoupila taneční skupina Pohádkáři s dvěma tanečky, Světýlka a Shine Crew, 
Divadýlko Rak s hudebně- dramatickým vystoupením na motivy pohádky „ O řepě“. Žongléři z 
rakovnické ZUŠky pod vedením Evy Sukové, která i celým programem provázela a musím říci, 
že úžasně. Na programu se ukázaly i děti z DDM Rakovník – Lentilky s country tanci a 
Borůvky s lidovými tanečky. Nechybělo ani vystoupení aerobiků z Fitklubu Angels i Fitness 
Millenia. Největší podívanou diváci shlédli na volném prostranství, kde vystoupili psí agility z 
Rakovníka, pan Špáňa se svým koníkem ve westernovém stylu. Vystoupení šermířské  skupiny a 
v neposlední řadě hudební skupina z rakovnické ZUŠ „The Smollpeople“, která se prohrála 
celým tříhodinovým vystoupením. 
Tombola se připravovala a svážela v průběhu celého týdne, ale i v den konání a nakonec jsme 
měli kolem sedmiset cen.
Stanovišť letos bylo sedm: chytání netopýrů a pavouků, Mapa rakovníka-umístění památek na 
magnetkách, průchod dráhou po stopách a průlez tunelem, trefování hadrovými koulemi do 
sluníčka, rozdělení tvarů(trojúhelník, kruh, čtverec), sestavování puzzlí, namotávání bonbonu na 
klacík. Po splnění těchto úkolů a získání potřebných razítek si děti došly pro odměnu, která byla 
letos v podobě Kinder vajíčka. 
Kolem půl sedmé se zapálila velká hranice s čarodějnicí. Zhruba od půl osmé začala hrát 
skupina SIMONS, která i program kolem desáté hodiny ukončila.
Letos byla návštěvnost kolem 1500 lidí.
Z dobrovolného vstupného se dalo 8.000,- Kč FODu v Rakovníku a zbytek MŠ Speciální a 
Domovu Ráček.

                                                                        
                                                                         Plakát a foto z předání: Radek Duda, Zuzka Polcarová,
                                                                                                                                   paní Šimáčková (FOD Rakovník ) a  
                                                                                                                                   Andrea Nytrová Parobková
 



Druhou akcí byl ,,1. ročník Závodů na In-Line bruslích ke Dni dětí“1.6.2014, Na Jílském 
kopci od 13:00 – 16:00 hod. Od 13:00-14:00 hod. byla prezentace pro závodníky všech 
kategorií, kterých bylo 11. Startovné bylo stanoveno na 50,-Kč za osobu (propozice 
závodu,tyčinka,pití).
Na akci jsme žádali příspěvěk od firmy ČEZ, který nám bohužel neschválili. Veškeré náklady 
platila firma Hlídací agentura pro děti ,,U Dráčka“.
Vzhledem k velké propagaci, ale se spoustou akcí pro děti okolo se nám přihlásilo pouze 6 
účastníků. Dva do kategorie Školkové děti, dva do kategorie 1.,2.,3.třída ZŠ, jeden do 4.,5.třída 
ZŠ a jeden do kategorie pro dospělé 20-30 let.
Školkové děti jely trasu 300 m kde si cestou měly zapamatovat 3 zvířátka 
(pejska,kočičku,medvídka).Děti do páté třídy ZŠ jely trasu dlouhou 600 m, kde si měly 
zapamatovat 6 zvířátek (pejska,kočičku,medvídka,myšku,čápa,krávu). Druhý stupeň a SŠ měly 
trasu dlouhou 1600 m z toho ZŠ měla počítat pouze slony a SŠ lvy a opice. Dospělí měli urazit 
trasu dlouhou 2800 m a počítat lvy a slony.
Všichni účastníci získali medaili, diplomy a odměnu.
Celkem nás bylo7 dobrovolníků, kteří páskovali a zametali trasu a pak stáli na otáčecích úsecích 
v reflexních vestách a ukazovali cestu.
Občerstvení nám zajišťovala Restaurace Bazén. Zdravotní dozor byl také zajištěn 
kvalifikovanou zdravotní sestrou Lucií Kolářovou.

Pro příští ročníky:
Po takto malé účasti jsme se rozhodli udělat tuto akci ve spolupráci s firmou, která má 
zastřešený areál i s občerstvením i vyhovující povrch pro ježdění na In-line bruslích. Rozhodli 
jsme se pro jiný termín než je dětský den.

                                                                                  

                                                          
                                                                                                                     plakát a závodníci



Třetí akcí měla být 1.Letní benefiční akcička, která měla být věnována Pomocným tlapkám 
o.p.s. Na výcvik asistenčních psů. Bohužel nám jedna kapela odřekla vystoupení necelých 
čtrnáct dní před konáním a tak jsme byli nuceni akci odvolat.

Poslední (DĚTSKÁ) Prázdninová (DISCO) Párty je čtvrtou akcí, kterou jsme v tomto roce 
uspořádali. Párty se konala 31.8.2014 od 14 do 17 h, venku v areálu Městského plaveckého 
bazénu v Rakovníku, za účelem rozloučení  s prázdninami pro rodiče a děti. 
V 11 h se sešli na bazéně všichni dobrovolníci a mělo se začít s přípravami. Vzhledem ke 
špatnému počasí jsme byli nuceni hned na začátku udělat několik organizačních změn a to 
hlavně zajistit zapůjčení velkého „párty“ stanu, protože chvílemi pršelo a diskotéka by neměla 
kde být a také pozměnit část programu, protože bylo naplánované dvakrát vystoupení fitness 
centra Millenium, ale to nám během dopoledne svou účast odřeklo díky nepříznivému počasí. 
Nakonec vše vyšlo, protože Ajka obvolala své známé, kteří „párty“ stan měli a byli ochotni nám 
ho jako sponzorský dar zapůjčit. Místo vystoupení fitness centra Millenium jsme do programu 
zařadili o jednu soutěž a jedno tančení s Ajkou navíc. Takže přípravy mohly začít.
Samozřejmě bylo prioritou postavit co nejdříve „párty“ stan. Poté byla dovezena aparatura, 
kterou nám jako sponzorský dar zapůjčili manželé Vrátných. Ostatní dobrovolníci pracovali na 
přípravě stanovišť na soutěže, úpravě venkovních prostor jako snesení laviček, židlí dále pak na 
vylepení plakátů sponzorů a výzdobu vstupu a příchozí cesty , která byla označena balónky 
stejně jako vstupní brána . Před  14 h dorazli DJ BOB KUBLA a DJ DAVID, kteří nám své 
služby věnovali též jako sponzorský dar a celá akce byla připravena na zahájení.
U vstupu byl dobrovolník, kde děti dostávaly na přivítanou bonbóny, ty jsme získali jako 
sponzorský dar od Potravin U Lutovských a Hlídací a gentury pro děti U Dráčka.
Vstupné bylo dobrovolné.
Ve 14 h proběhlo přivítání Ajkou a DJem Bobem a Davidem, která následně vyhlásila soutěž 
„ Namaluj zážitek z prázdnin“, která probíhala po celou dobu discotéky v označeném místě v 
párty stanu pod vedním jednoho z dobrovolníků.

Celý program disco-párty byl rozdělen do 3 částí, který byl pod vedením AJKY a DJů

1. část cca 14:05 – 15 h
• rozhýbání s Ajkou na písně od Maxim Turbulenc   „ Vařila myšička kašičku“,

„Večerníček“, „ Jede jede mašinka“
• volné tancování, kde hudbu vybírali naši Djové
• soutěž „Nafoukni balónek a komu první praskne vyhrává“ pro 10 dětí
• v 15 h se mělo konat vystoupení fitness centra Millenium to bylo nahrazeno soutěží 

„ Poznávání písniček z pohádek“ pro 10 dětí 

      2. část cca 15.05 – 16:05h
• připomenutí, že stále probíhá soutěž „ Namaluj obrázek z prázdnin“
• rozhýbání s Ajkou na písně od Bobrů   „ Cirkus“, „U baj kví, umbaj kvó“, „Halí belí“
• volné tancování
• soutěž „Poznávání písniček z večerníčků“ pro 10 dětí
• v 16 h se mělo konat druhé vystoupení fitness klubu Millenium, nahrazeno soutěží 

„ Poznej svého rodiče se zavázanýma očima“ pro 5 dětí



3. část  cca 16:10 – 17 h
• připomenutí stále probíhající soutěže „ Namaluj obrázek z prázdnin“
• volné tancování
• ukončení soutěže namalování obrázků a následné losování 10ti obrázků o ceny
• volné tancování
• rozloučení a poděkování všem zůčastněným,  hlavně sponzorům a dobrovolníkům

Vítězové soutěží byli obdarováni drobnými dárky jako plyšáky, hračky, bonbóny, které jsme 
získali sponzorským darem  hlavně od Hlídací agentury pro děti U Dráčka. 
Celkem nás bylo osm dobrovolníků, kteří pod vedením Ajky obsluhovali stanoviště soutěží, 
vstupu, rozdávání letáků, dárků atd.
Občerstvení zajišťovala restaurace Bazén, která je na stejném pozemku jako plavecký bazén.
Zdravotní dozor byl zajištěn kvalifikovanou zdravotní sestrou, která s námi spolupracuje též 
dobrovolně.
Na dobrovolném vstupném bylo vybráno 996 ,- Kč, které bylo použito na zaplacení drobného 
občerstvení pro dobrovolníky v hodnotě 950,-Kč a zbytek byl přidán na akci, která se bude 
konat v prosinci s názvem „ Ježíškovi do oblak pošlem přání je to tak“ a to jako část platby 
heliové bomby.



Pátou akcí byl 5. Vánoční Benefiční koncert s Ajkou.
Dne 3.12.2014 v Tylově divadle v Rakovníku od 17 hod. proběhl 5. Vánoční Benefiční koncert s 
Ajkou. Letos byl tento koncert provázen mnoho úskalími, ale vše se nakonec podařilo bez 
chybičky.
Týden před koncertem mi volal Jiří Suk, že se omlouvá, ale nemůže koncert uvádět, protože má 
zápal plic, ale že za sebe někoho sežene. Nakonec uváděli Kristýna Jelínková a Veronika 
Elznicová a zvládli to perfektně.
Jako každý rok jsem se bála, aby se prodalo alespoň tolik lístků, abychom zaplatili pronájem 
divadla, reklamu, kameramana  atd. Když jsem slyšela, že jsou prodané všechny lístky byla 
jsem mile překvapena. Našli se i tací, kteří se na koncert nedostali.
Vše začalo včas a uprašovalo to jako hodinky. Byla jsem ráda, že se našel i prostor na krátký 
rozhovor s panem ředitelem Alexandrem Krškem z Dětského Domova v Novém Strašecí, 
kterým jsme letos tento koncert věnovali. Vybralo se spousty věcí a ještě budeme moc 
Dětskému Domovu darovat částku 2.000,-Kč.
Letos jsme akci podpořili i drobnými výrobky z kroužků Matla a Patla a Přírodovědníček, kde si 
lidé mohli věci zakoupit pro radost za 5,-Kč a vyráběly je děti od 2-5 let.
Dokonce jsme dělali rozhovor pro Rakovnický Deník a Raport.
Celý koncert se vydařil díky účinkujícím, dobrovolníkům, kamarádům, sponzorům a i díky 
skvělému publiku.

                                      
                                           

(  http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/stedri-rakovnicane-obdarovali-deti-z-detskeho-  
domova-20141205.html  )   

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/stedri-rakovnicane-obdarovali-deti-z-detskeho-domova-20141205.html
http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/stedri-rakovnicane-obdarovali-deti-z-detskeho-domova-20141205.html


,,Ježíškovi do oblak, pošlem přání-je to tak! Tato akce se stala šestou v pořadí.
Dne 12.12.2014 se na Husově nám. v Rakovníku uskutečnila celorepubliková akce Vypouštění 
balónků s přáníčky pro Ježíška.
Jelikož se nám letos rapidně zvedla cena héliové bomby (ze 7.800,-Kč na 11.030,-Kč), 
přemýšlela jsem jestli tuto akci vůbec uskutečníme.
Poslala jsem žádost na firmu Linde Gas a.s., která je největším distributorem plynových a 
héliových bomb. Pan Brož, který je zástupce pro středočeský kraj, nám poslal e-mail s kladnou 
odpovědí. Získali jsme propůjčení bomby a napouštěče zdarma a hélium i s DPH za 4.427,-Kč.
Díky spoustě lidí, kteří nám nosili oblečení, boty, hračky apod. Jsme zorganizovali ,,Bazárek-
Cenu si urči sám“ kde se podařilo vybrat 1.900,-Kč na bombu a zbytek doplatíme z benefičního 
koncertu. Oblečení, které nám v bazárku zústalo jsme odvezli do Dětského Domova v Novém 
Strašecí.
Nechali jsme ušít kostými na Ježíška, Netopýrka Pírka a osm Hvězďulek, aby celá akce dostala 
nádech Vánoc a Českého Ježíška. Tyto kostými měly i jiný účel. Děti měly poznat jak se který 
pomocníček jmenuje a pošeptat mu jeho jméno do ucha, za to získal sladkou odměnu. Jména 
děti mohly získat z papírů se jmény pomocníčků, které byly rozmístěné po půlce náměstí. 
Aby dětem čekání na vypouštění  rychleji utíkalo, vymysleli jsme ještě jednu soutěž v malování 
obrázků pro Ježíška, z kterých 29.12.2014 budeme losovat deset a ty odměníme a ceny 
přivezeme přímo domů.
Celkem jsme z rakovnického náméstí vypustili 652 balónků s přáníčky pro Ježíška. Samozřejmě 
bylo toto číslo konečné až po odečtení balónků prasklých i vypuštěných dříve než v 15:15 hod. 
kdy celou akci odstartovalo Rádio Impuls.
Celou akci sledoval i místní tisk.

(http://rakovnicky.denik.cz/galerie/ra-balonky-s-pranicky.html?mm=5754430)

http://rakovnicky.denik.cz/galerie/ra-balonky-s-pranicky.html?mm=5754430


Sedmou akcí byla ,,Silvestrovská párty pro děti v pohádkových kostýmech“
Na tuto akci jsme připravili drobné občerstvení v podobě jednohubek, cukroví, pití. Nechyběla 
ani výzdoba z balónků a ručně vyrobených řetězů. Této akce se zúčastnilo 14 dětí v kostýmech. 
Celou akcí provázela Andrea Nytrová Parobková.
Na programu byly soutěže, dovádění, cvičení a hlavně tancování. Samozřejmě byla soutěž i o 
nejhezčí masku, kde se porota shodla, že všechny masky jsou krásné a proto všechny dostaly 
nějakou odměnu. Všem se moc akce líbila a mnoho rodičů i uvítalo.

(http://rakovnicky.denik.cz/kultura_region/take-mali-rakovnicane-slavili-prichod-noveho-roku-20150104.html) 

http://rakovnicky.denik.cz/kultura_region/take-mali-rakovnicane-slavili-prichod-noveho-roku-20150104.html


Další činnost:

• Mimo těchto akcí jsme začali sbírat plastová víčka. První krabici jsme poslali Terezce 
Havlíčkové, druhou Marušce Kučerové. Od obou děvčátek nám přišlo poděkování.

• Podařilo se nám přes letní prázdniny shromáždit několik pytlů oblečení, které jsme 
rozdělili a odvezli do Dětského domova  v Novém Strašecí, FODu v Rakovníku a 
Azylového domu v Kladně.

• Sběrem papíru se snažíme nejen o třídění odpadu, ale i o menší příspěvky do pokladničky 
DRAK o.s.

• Navázali jsme spolupráci s MAS Rakovnicko, kde bychom se měli stát partnery.

Plánované akce na rok 2015:

• Čarodějnice na Tyršáku 2015 (30.4.2015)
• 2. ročník – Závody na In-line bruslích (16.5.2015)
• První Prázdninová Párty - ,,Ukaž výzo“ (30.6.2015)
• Poslední Prázdninová Párty - ,,Rozluč se s prázdninami“ (22.8.2015)
• 6.Vánoční Benefiční koncert s Ajkou (prosinec 2015)
• Ježíškovi do oblak, pošlem přání -je to tak!
• prázdninové výlety ,,S Dráčkem za poladem“

Cíle na rok 2015:

• vytvoření nových webových stránek a nového loga
• přepis občanského sdružení na zapsaný spolek podle Nového Občanského zákoníku
• spolupráce s dobrovolnickou skupinou S.O.S. Andělé (materiální dary pro nemocné děti)
• spolupráce s MAS Rakovnicko
• získávání grantů a dotací na mzdy a chod DRAK o.s.
• získání živnostenského listu na vedlejší hospodářskou činnost
• založení sociálních služeb



Sponzoři a partneři:

                                     

                                                             

                                                           

                                                         

                                        



Výkazy příjmů a výdajů:





Kontakt:

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s.
Andrea Nytrová Parobková, předseda
Lubenská 2309
269 01 Rakovník
IČO: 01696084
www.hlidaniudracka.cz
osdrak@seznam.cz, hlidaniudracka@seznam.cz
tel.: 602 875 686, 724 757 442
č.ú.: 3293762319/0800

Zpracovala: Andrea Nytrová Parobková

V Rakovníku dne 19.3.2015
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