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Úvodní slovo:

Vážené dámy, pánové a milé děti!
Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2016.
Přiblížíme Vám akce, které jsme uspořádali. Co nového jsme udělali. Jaké jsme 
navázali nové kontakty a získali nové sponzory. A co vše plánujeme na rok 2017.

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. Od 5.1.2015 jsme zapsaní v obchodním rejstříku podle nového zákona 
a změnil se nám název na Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s.
Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s.  bylo založeno z důvodu vykonávání 
volno-časových aktivit, vzdělávání a pořádání kulturních akcí pro děti, dospělé i 
seniory a zároveň jsou tyto akce charitativního rázu pro pomoc druhým. 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 snažíme se pomáhat potřebným (FOD, 
azylové domy, dětské domovy, onkologicky nemocné děti, asistenční psi, zvířecí 
útulky, svazy neslyšících, postižení spoluobčané, UNICEF).

K naší vedlejší hospodářské činnosti patří i hlídaní dětí od 6 neděl do 15 let věku. 
Centrum Drak, z.s. poskytuje dětem celodenní péči a snažíme se již od útlého věku 
děti vést k tomu, co je pak čeká v jejich dalším životním období a to zejména přípravy 
na vstup do mateřské školy. Děti, které máme v našem centru na hlídaní, lépe pak 
zvládají adaptaci a začlenění do kolektivu v MŠ. Potvrzují nám to i samotní rodiče, ale
i učitelky z MŠ, že je to ku prospěchu dětí. Děti se u nás v centru postupně učí 
hygienickým návykům, socializaci a poznáváním neznámého. S dětmi pracujeme dle 
jejich věku, učíme se básničky, písničky, říkanky, pohybové hry a rozvíjení jemné 
motoriky formou kreslení a dětských skládaček.

Pořádáme kroužky pro děti od 4 měsíců do 18 let (Hrátky s hudbou, Tancování, Zumbička, Angličtina pro 

děti od 4 let, Matlání a Patlání). Pro dospělé pořádáme Zumbu, Jógu a Počítačové kurzy.               
A pro seniory Počítačové kurzy ZDARMA. 

Prázdninové programy pro děti ,,S Dráčkem za pokladem“ jsou aktivity pro děti od 3 
do 15 let a vyplňují volný čas v době všech prázdnin vypsaných MŠMT. Děti zde 
poznávají nové kamarády, plní různé úkoly, aby se dostali k pokladu. Každý týden je 
tématicky jiný. Na výlety bereme i děti s ADHD, různými jinými poruchami i s 
Daunowým syndromem.



Personální obsazení:

Stále spolupracujeme s ÚP na vytvoření nových dotovaných pracovních míst. Letos se 
u nás vystřídalo opravdu hodně zaměstnanců a přibyli i noví dobrovolníci.

HPP:
Jana Horáková: 2015 – 30.6.2016, pak opět přijata na částečný úvazek od 1.12.2016
Světlana Čerychová: 1.3.2016 – od 1.5.2016 v pracovní neschopnosti
Lenka Krapfová: 2015 – od 22.4.2016 v pracovní neschopnosti
Adéla Fůsová: 1.5.2016 – od 13.11.2016 nástup na Mateřskou dovolenou
Kateřina Svobodová: 1.7.2016 – stále trvá pracovní poměr
Tereza Rubášová: od 25.10.2016 – 11.12.2016 nevhodná pro práci v DRAK, z.s.
Kristýna Klečková: 12.12.2016 – stále trvá pracovní poměr

Dobrovolníci:
Andrea Nytrová Parobková – předsedkyně a jednatelka DRAK, z.s.
                                             - koordinátorka všech projektů
                                             - lektor kroužků, lektor prázdninových programů
Libuše Chytrá – lektor kroužků, lektor prázdninových programů
                        - dobrovolník na všech našich akcích
                        - malování na obličej
Janka Horáková –  zástupce předsedkyně
                           - dobrovolník na všech našich akcích
                           - lektor PC kurzů pro Seniory
                           - člověk, který upeče co je potřeba
Zuzana Květová
Lenka Tovarová
Michaela Ryšavá
Aneta Chvapilová
Jaroslava Erbenová
Barbora Hůlová
Veronika Starostová
...další rodiče a kamarádi



Uspořádané akce:
První akce:               ,,ČARODĚJNICE NA TYRŠÁKU 2016“

Celá akce začala v prosinci 2015, kdy mi volali spolu-organizátoři Radek Duda a Zuzka Polcarová, že už další ročník 
pořádat nebudou, pokud tedy chci ať si o grant na Městě Rakovník zažádám sama. V tu dobu byl nájemce koupaliště 
Roman Jašek na dovolené. Vše jsem musela rozhodnout během víkendu a tak jsem se rozhodla žádost podat. 
Po příjezdu z dovolené jsem se s Romanem sešla a domluvili jsme se co kdo bude mít na starosti a co kdo bude zařizovat.
Jako každý rok jsem zařizovala tříhodinový program na pódiu, soutěžní stanoviště pro děti, tombolu a dobrovolníky.
Hned první víkend v dubnu jsme se sešli s pár dobrovolníky na Tyršově koupališti a začali uklízet areál. Další víkendy se 
uklízelo, připravovalo pódium, dovážela a číslovala tombola, připravoval se bar, vyráběla se čarodějnice i stavěla 
hranice. Ještě dva dny před akcí jsme po areálu koupaliště běhali v zimních bundách a čepicích a předpověď počasí se 
měnila snad každou hodinu. 
V den konání akce bylo krásné počasí. Vše bylo připravené.
Lidé přicházeli již od dvou hodin. Program na pódiu začal úderem třetí hodiny a v na koupališti bylo v tu chvíli cca 300 
lidí.
Kolem čtvrté hodiny za mnou přiběhli od pokladny, že jim docházejí kartičky pro děti na stanoviště (připraveno jich bylo
400 ks), a že je u vstupu fronta až k hlavní silnici. Poslala jsem na pomoc ke vstupu ještě dva lidi. Program na pódiu 
běžel jak po másle, stanoviště i ostatní atrakce byly obsazené a koupaliště se stále plnilo více lidmi. Trochu začal 
kolabovat bar, tak se na rychlo narážela limonáda i pivo v přilehlém stánku. 
Celkem akci navštívilo cca 2000 lidí. I na večerní kapely zůstala hojná účast.
Výtěžek z akce jsme letos věnovali Spolku neslyšících a nedoslýchavých z Rakovníka a částka se vyšplhala na 
krásných =15.000,-Kč.

PROGRAM:

15:00 – 16:00 hod.
•Úvod-přivítání-seznámení s programem, co zde všechno najdeme
                         - skákací hrad-zdarma
                         - jízda na koních-zdarma
                         - prohlídka kamionu od společnosti LOSL
                         - prohlídka hasičské techniky
                         - malování na obličej – Libuška Chytrá
                         - Andělský blešák



                         - občerstvení zajišťuje Restaurace Šalanda a Tyršovo koupaliště
                           pod vedením Romana Jaška a Evy Jaškové, kde si můžete
                           koupit i buřtíky na opékání
                        - úkolem dětí: splnit úkoly na 8 stanovištích, kde do kartičky
                           bude zapsáno, že jste je splnily a po splnění si dojdete
                           pro odměnu
                         - zdravotník – Lucie Kolářová na stanovišti 5,
                           kdyby někdo potřeboval pomoc
                         - kolem 16 hodiny se začne prodávat tombola
                         - výtěžek z dobrovolného vstupného a z tomboly bude letos věnovám Svazu Neslyšících a 
Nedoslýchavých v Rakovníku, z jejíž zástupcem bude i rozhovor během bohatého tříhodinového programu, který bude 
probíhat na pódiu
                        - od 18 hodin se můžete těšit na hudební skupinu Mr. Feelgood
                          a od 20 hodin hudební skupiny Rock Slaves
•taneční skupina ,,Sluníčka“ z Centra DRAK, nám předvedou taneček s názvem ,,Chňapík“, dětem je od 2 – 4 let, pod 
vedením Ajky
•Hudební školička Hrátky s Hudbou, kterou vede Lenka Tovarová nám přišla ukázat svou práci se skupinou 
MEDVÍĎATA
•,,HVĚZDIČKY“ je název pěveckého sboru ze ZUŠ v Rakovníku, který nám pod vedením Lenky Tovarové a Martiny 
Polanové zazpívají písničky, které si sami představí
•DDM Rakovník nám představí taneční skupiny Lentilky pod vedením paní Blanky Pšenčné nám zatančí..

nejmladší „TANEČNÍ PEXESO“ ( tradiční country)
mladší „ LA POLKA „ (tradiční country)

•zpěvačky ze ZUŠ Sára Vaňková a Katka Vopatová nám běhen odpoledne budou zpívat písničky, které si uvedou sami

16:00 – 17:00 hod.
•vyhlášení prodeje TOMBOLY
•taneční skupina ,,Pohádkáři“ z Centra DRAK ve věku 3-6 let, zatančí ,,Když se načančám“ pod vedením Ajky
•Dětský Domov z Nového Strašecí nám přijel zatančit Orientální tance pod vedením tety Jitky a zatančí
•zpěvačky ze ZUŠ
•,,Boys crew“ je také taneční skupina z Centra DRAK, ale je složena pouze ze samých mladých pánů ve věku 3,5 – 10 
let, kteří trénují pod vedením Dana Koláře 
•Roztleskávačky pod vedením Jany Grunnové předvedou sestavu, s kterou získali spousty medailí
•DDM Rakovník

Mladší „NEKONEČNÝ PŘÍBĚH“ (country šou)
Starší „A ZASE JINAK“ ( line dance)

•,,Perličky“ je malý sbor ze ZUŠ v Rakovníku, který nám pod vedením paní učitelky Báry Polánkové 

17:00 – 18:00 hod.
•,,Draculovo podhradí“ je název muzikálového tance, který nám zatančí taneční skupiny ,,Světýlka“, děvčata z Centra 
DRAK ve věku 6-12 let, pod vedením Ajky
•zpěvačky ze ZUŠ
•,,Zumbička s Libuškou“, kde se nám ukáží děti ve věku 2,5 – 10 let pod vedením Libušky Chytré 
•DDM Rakovník

Starší „KVĚTINÁŘKA“ (country šou)
Mladší „ OLÉ Ó“ (line dance)

•zapálení HRANICE

18:00 – 20:00 hod. Hudební skupina Mr. Feelgood
20:00 – 22:00 hod. Hudební skupina Rock Slaves

          jedna z dobrovolnic u tomboly

                                                                                                         předání daru pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Rakovníku
                                                         (Eva Jašková-Restaurace Šalanda, Andrea N.Parobková-Centrum DRAK, z.s., Kristýna Vargová-Svaz naslyšících) 



  Druhá akce:               ,, 3.ročník – Závody na INLINE bruslích“
                                                      

                                                     
Dne 21.5.2016 proběhla jedna z dalších volno-časových sportovních aktivit pro děti, mládež i dospělé  z Rakovníka a 
okolí, pod názvem:  3. ročník – Závody na IN-LINE bruslích.       
Akci pořádalo Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s.  v Monaco Komlex v Rakovníku 
za finanční spoluúčasti města Rakovníka a dalších sponzorů a příznivců. Akce byla plánována od 10 hod. 
9:15 hodin-Sraz realizačního týmu
Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s.  
koordinátor projektu-Andrea Nytrová Parobková                                                                                                                    
zdravotnický dozor-Zuzana Květová                                                                                                                                        
pomocník závodu – David Nytra                                                                      
9:30-10:00 hodin -přihlášení účastníků
 Po zaplacení startovného byli závodníci rozděleni do tří kategorií

- školkové -1, ZŠ 1.st.-2, ZŠ 2.st.-4 a obdrželi propozice závodu, bio přesnídávky od firmy HIPP, balónek a
  omalovánky z VZP                                                                                                              

10:00 hodin - oficiální zahájení, přivítání všech návštěvníků, hostů a závodníků a seznámení s pravidly závodů 
– školkové -1 kolo (cca 300 m),
– ZŠ 1.st.   - 2 kola, 
– ZŠ 2.st.   - 3 kola   
– vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen, focení a oficiální ukončení, neoficiální část 

          –  využití pronajaté závodní plochy k dalšímu sportovnímu vyžití                         
Na startovném bylo vybráno =300,-Kč.
Samotné závody, i přes nízkou účast proběhly ve velice přátelském duchu a příjemné atmosféře. Povzbuzování všech 
přihlížejících a hostů vyburcovalo závodníky k maximálnímu sportovnímu nasazení a úsilí. Děti dojížděly do cíle 
unavené, ale s úsměvem na tváři, ale hlavně bez zranění.
 Vyhlášením výsledků, předáním medailí a věcných cen jsme všem účastníkům této akce poděkovali za skvělou 
atmosféru a zároveň je pozvali na další akce, které Centrum DRAK pořádá.
Rozhodli jsme se , že tuto akci pro malý zájem budeme pořádat jednou za dva roky.

                                                                                         

                                    
                                                                                                                                                                                                                                                   
medaile a ceny připraveny                                                         předávání cen v kategorii druhý stupeň ZŠ                 



Třetí akce:                   První Prázdninová Párty mezi Příšerkami
aneb

,,OSLAVA KONCE ŠKOLNÍHO ROKU“

Celá akce se začala připravovat zhruba od prosince 2015.  Přípravy probíhali přípravou programu, žádostí o grant a 
vymýšlením komu bude věnován výtěžek ze vstupného, o jehož výši rozhodne nájemce Tyršova koupaliště. Opět jsme se
rozhodli pro Pomocné Tlapky o.p.s. Po dobré spolupráci z roku 2015 s panem Romanem Jaškem (nájemce Tyršova 
koupaliště v Rakovníku) jsme se domluvili na pořádání dalších akcí.

Akce byla pořádána na začátek prázdnin. Po navázání spolupráce s firmou Antevorte jsme se domluvili na programu, 
který zajistí kolektiv kolem projektu Creative Worldu. Z Prahy, v 9 hod. Přijelo na Tyršovo koupaliště, naložené auto 
různých pomůcek na Stezku Národního bohatství, Čarodějnická chalupa, Mušle s perlami od víly nebo Vodnická dílna s 
výrobou hrnečků na dušičky. Celá akce vypukla ve 12 hodin. Děti i dospělí dostávali u vstupu kartičky kde byla mapka 
kam všude mají dojít a splnit úkol. Tak třeba poznávali byliny, stromy, obilí, hospodářská zvířata a spoustu dalších věcí, 
které rozvíjeli drobnou motoriku i se seznamovali s různými věcmi z přírody. Na konci této stezky děti dostali svačinku v
podobě Pribiňáčka.
Mimo jiné si mohli za drobný poplatek vyzdobit letní klobouk, vylovit perly nebo namalovat hrneček na dušičky. To vše 
probíhalo až do 18 hod.
Od 14 – 16 hod. přišel na řadu i doprovázející program na pódiu.
Celý program:

PROGRAM: 

12 – 18 hod. = stanoviště z Creative Worldu pro děti  i dospělé 
                        (zajišťují stezku národního bohatství, pohádková stanoviště
                          s úkoly a po splnění všech získávají děti odměnu) 

14 – 16 hod. = hlavní program na pódiu
aparatura – sponzor Tomáš Vrátný
zvučí – Šimon Polan



14 – 15 hod.
• Přivítání se s diváky, představení konceptu, co vše můžou zažít,

přijde dneska ten kouzelník???
• taneční vystoupení skupiny ,,Světýlka“ s Centra DRAK, s choreografií ,,Draculovo podhradí“ pod vedením 

Ajky Nytrové Parobkové
• soutěž – hádanky povolání (5x)
• tancování s dětmi pod pódiem – dvě písničky od Maxim Turbulenc
• soutěž – co je to za pohádku? (hudba z 5 pohádek)
• vystoupení Aerobicu pod vedením Jany Grunnové

15 – 16 hod.
• Kouzelník TAJMR 
• vystoupení rostleskávaček Power Cheerleaders pod vedením Jolany Šmídové a Janet Bělové
• soutěž – balónky mezi čely
• rozloučení a popřání hezkých prázdnin

Akci navštívilo cca 500 lidí. Pro dáreček za vysvědčení si přišlo cca 200 dětí. Dárky jsme rozdali téměř všechny a ty co 
zbyli použijeme na Poslední Prázdninové Pirátské Párty 23.8.2015.
Na akci jsme měli dostatek pozitivních ohlasů i od dospělých a to hlavně na opakování předmětů ze školy, ale i super 
programem na pódiu a jeho profesionální přípravou, a proto ji rádi uděláme i příští rok. Snad se nám podaří přilákat více 
lidí a opět se nám vydaří počasí.

http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/prazdniny-spolecne-privitali-tancem-a-hrami-na-tyrsove-koupalisti-
20160703.html

Prázdninovou párty mezi příšerkami pro ně připravilo Centrum pro děti a dospělé Drak Rakovník. Část 
výtěžku ze vstupného půjde nadaci Pomocné tlapky, která se zabývá výcvikem asistenčních psů pro 
handicapované. „Akci jsme připravili hlavně proto, aby si děti začaly užívat prázdnin a také proto, aby se 
jim o prázdninách nic nestalo, vysvětlovala Andrea Nytrová Parobková z centra Drak.

Novinkou zábavného odpoledne byla farmářská stezka. Na ní děti například poznávaly semena polních 
plodin, sázely si zahrádku, nebo určovaly příbytky hospodářských zvířat, či zdobily květináče či klobouky. 
U čarodějnice zase lovily poklad nebo jen tak nahlédly do její chaloupky. Úkoly na stezce podporovaly 
jejich jemnou motoriku a také seznamovaly děti s přírodou. Mezi tím se na pódiu střídali účinkující. 
Program zahájila dětská taneční skupina Světýlka z centra Drak. Po nich vystoupily dívky z Fun Family 
Fitness, rakovnické roztleskávačky Power cheerleaders.

                               udělej si zahrádku

                                                       kouzelník Tajmr na chůdách

                                                                                                    u Čarodějnice byl poklad v kotly

            příšerky tančí na pódiu i pod ním

                                                             poznej obiloviny

                                                                                                            výroba z různých materiálů

http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=91278&idc=4451353&ids=3073&idp=87666&url=http%3A%2F%2Fwww.fruko.cz
http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=90795&idc=4451353&ids=4851&idp=86740&url=http%3A%2F%2Fwww.propesko.cz


Čtvrtá akce: ,,POSLEDNÍ  PRÁZDNINOVÁ  PÁRTY v Pohádce“

Celá akce se začala připravovat zhruba od prosince 2015.  Přípravy probíhali přípravou programu, žádostí o grant. 
Akce byla pořádána na rozloučení s prázdninami a celou jsme ji pojali jako prezentaci volno-časových aktivit v 
Rakovníku a okolí, kde se mohli prezentovat různé kroužky pro děti i dospělé. K prezentaci se přihlásili: Centrum 
DRAK, Sokol Rakovník, jezdecký klub z Lišan, Rugby Club Rakovník, Hasiči pro Rakovnicko, Hudební školička 
Hrátky s hudbou, Včelaříci Rakovník, DDM Rakovník, Ananda jóga, Ferdíci – Svaz ochránců přírody, 
Dobrovolnické Centrum Kladno. Každý kdo přišel v kostýmu ,,České“ pohádkové bytosti si zasloužil malý dáreček. 
Dárečky jsme měli připravené i pro dospěláky. Pro děti byla připravena ještě Pohádková cesta, na kterou děti u vstupu 
dostaly kartičky a tužku a musely odpovídat na 10 otázek z Českých pohádek. Za splněné otázky a minimálně 5 stanovišť
dostaly odměnu ve sladké podobě,
Dále si děti mohly, soutěžit na pódiu o hodnotné ceny, sledovat ukázku malých hasičů z Kolešova, zahrát si Rugby a na 
každém stanovišti si zkusit něco jiného. Na pódiu se odehrával  dvou hodinový program a představování všech kroužků, 
které dorazily. Bohužel nám tři vystoupení zrušily dva dny před akcí a tak jsme je nahradily soutěžemi pro děti. Jako 
bonus jsme měli obří skluzavku cca 50 m dlouhou přímo před pódium.

PROGRAM:

14:00 – 15:00 hod.
– úvod-přivítání-stanoviště-souhrn programu na celé odpoledne
– tancování s dětmi – Vařila Myšička kašičku a Polámal se Mraveneček
– Soutěž – Hádanky z Přírody (7x)
– představení aktivit na rok 2016/2017: Centra DRAK a Sokol Rakovník
– zpěv - Katka Vopatová
– představení aktivit na rok 2016/2017: koně Lišany a Rugby Club Rakovník s malou ukázkou

        - malý Hasiči z Kolešova ukázka a prezentace Dobrovolných Hasičů na Rakovnicku

15:00 – 16:00 hod.
       - Soutěž – Hádanky Zvířátka (5x)

– zpěv – Katka Vopatová
– představení aktivit na rok 2016/2017: Hrátky s hudbou, Ananda jóga a Včelaříci
– malý Hasiči z Kolešova ukázka a pěnová show pro děti
– představení aktivit na rok 2016/2017: DDM Rakovník, Ferdíci a DC Kladno
– zpěv – Katka Vopatová
– soutěž – Hádání písniček z Pohádek (10x)
– pozvání masek na pódium a rozdání odměn
– rozloučení a pozvánka Den Otevřených Dveří do Centra DRAK na 5.9.2016



Během celého programu jsme rozdali 180 kartiček dětem. Na vstupném bylo vybráno 13.000,-Kč, které zůstávali 
Tyršovu koupališti za prominutí nájemného, což znamená, že akci navštívilo přes 500 lidí. Počasí se nám vydařilo. Na 
akci jsme měli spousty pozitivních ohlasů hlavně od dětí, ale i rodiče měli radost, že se v Rakovníku něco o prázdninách 
děje, a že se mohli informovat o částečných aktivitách nejen pro děti na Rakovnicku.
Trošku jsme zklamaní z regionálního tisku, který se ani na akci, která byla prezentována nejen na plakátech a soc. sítích, 
ale i v Měsíčníku Radnice či na Rádiu Relax. 
Už teď se připravujeme další ročník a rádi bychom ho zachovali v duchu prezentace volno-časových aktivit na 
Rakovnicku.

 

                   stánek prezentující Rakovnické Včelaříky                                                                                    stánek DDM Rakovníka

             stánek Dobrovolnického Centra Kladno                                                                           obří skluzavka jako bonus pro návštěvníky akce

             náš banner a banner s našimi sponzory



                           
     Pátá akce:             ,,Prázdninové výlety ,,S Dráčkem za pokladem“

    



O prázdninové programy na Červenec a Srpen 2016 začal být veliký zájem již od prosince 2015. Stále jsme čekali na 
vyjádření Města Rakovník zda dostaneme nějaký grant, abychom mohli určit cenu za jeden prázdninový den. Toto 
rozhodnutí a cenu jsme již mohli zveřejnit po koncem března 2016, kdy jsme plakát s jednotlivými dny umístili do 
Měsíčníku Radnice a na sociální sítě. Do konce dubna byla většina míst obsazena a to jsme navyšovali kapacitu dětí z 15 
na 22. Díky podpoře Města Rakovník a grantu v hodnotě =18.000,-Kč jsme mohli jeden prázdninový den nabídnout za 
=200,-Kč. V ceně bylo zahrnuto cestovné, vstupné, oběd, materiály a poklad.

Na programu jsme začali pracovat již v prosinci 2015. Zajišťovali se vstupy, koupaliště, doprava, exkurze, obědy apod.. 
Dále se připravovala motivační hra na celý týden i jednotlivý den, v kolik, kam a čím se odjíždí či odchází a naopak. Kde
ten den budeme obědvat, zjišťovali se ceny vstupů, otvírací doby apod.
Návštěvnost jednotlivých dnů a počty dětí viz. 
Díky krásnému počasí jsme programové dny upravovali jen dvakrát a to, když byla bouřka a mi měli jet na koně a 
podruhé jsme měli opékat buřty v lese. Po zbytek dní jsme je upravovali spíše tak, abychom byli v lese nebo u vody.
Ohlasy na prázdninové programy byli velice pozitivní jak ze stran dětí tak i rodičů.
Celé rodiny se zúčastňovali i Poslední Prázdninové Párty, kterou jsme pořádali na ukončení prázdnin 20.8.2016 na 
Tyršové koupališti.
Rodiče se na konci prázdnin začali zajímat co máme v plánu na Podzimní a Vánoční prázdniny, což nás velice těšilo.

                                                                                              

PRÁZDNINY – ČERVENEC  2016

DEN DÍVKY CHLAPCI CELKEM

04.07.2016 7 8 15

05.07.2016 9 8 17

08.07.2016 9 8 17

11.07.2016 8 14 22

12.07.2016 9 14 23

13.07.2016 7 14 21

14.07.2016 7 14 21

15.07.2016 6 15 21

18.07.2016 11 11 22

19.07.2016 10 9 19

20.07.2016 11 9 20

21.07.2016 8 9 17

22.07.2016 8 9 17

25.07.2016 14 9 23

26.07.2016 11 10 21

27.07.2016 13 10 23

28.07.2016 12 10 22

29.07.2016 11 10 21

CELKEM 171 191 362

sub-title

DÍVKY

CHLAPCI

CELKEM



PRÁZDNINY – SRPEN 2016

DEN DÍVKY CHLAPCI CELKEM

01.08.2016 7 10 17

02.08.2016 9 10 19

03.08.2016 10 10 20

04.08.2016 9 9 18

05.08.2016 9 9 18

08.08.2016 8 15 23

09.08.2016 6 14 20

10.08.2016 5 14 19

11.08.2016 4 14 18

12.08.2016 8 18 26

15.08.2016 14 6 20

16.08.2016 13 5 18

17.08.2016 13 5 18

18.08.2016 14 7 21

19.08.2016 11 8 19

22.08.2016 5 16 21

23.08.2016 5 14 19

24.08.2016 5 16 21

25.08.2016 4 11 15

26.08.2016 3 15 18

29.08.2016 2 6 8

30.08.2016 1 5 6

31.08.2016 10 8 18

CELKEM 175 245 420

                         exkurze na Rakovnickém letišti                                                                                             učíme se dělat palačinky

                                                                                  jezdíme i na velbloudech

DÍVKY

CHLAPCI

CELKEM



                                                     na Skryjských jezírkách                                                                  dovádíme i v bazénu

                                            svezli jsme se i koňským povozem                                                      převozníkem u Oty Pavla na Berounce

                                               i v dešti na hrad Krakovec                                                             sjíždění Berounky na raftech

                             exkurze u Rakovnických hasičů                                                                             v Rádiu Relax s Barborkou Ladrovou

                          výroba triček z Ledového království                                                                v Trampolínovém centru na Kladně



Šestá akce:             ,,7. Vánoční Benefiční koncert s Ajkou“
VODA pro Afriku

                          

Úspěšný sedmý ročník benefičního koncertu se nám podařilo uspořádat i letos. Celý koncert byl věnován neziskové 
organizaci UNICEF, která  zajišťuje pomoc hlavně v Afrických oblastech dětem a to základními potřebami jako je např. 
Pitná voda, vakcíny, očkování, jídla i školních potřeb. Mi jsme se za podpory UNICEF v ČR rozhodli touto beneficí 
přispět na vodní vrt a pumpu, která stojí necelých 11.000,-Kč.
Celým programem provázel pan Milan Zimmerman a mělo to opravdu  šťávu. Sice jsme nevyprodali celé Tylovo divadlo
(zůstalo cca 80 lístků), ale rozšířili jsme sortiment výrobků na prodej, které převážně vyráběly děti z našich kroužků 
(záložky do knížek, přáníčka k Vánocům, sušené křížaly, lucerničky, keramické ozdoby na stromeček apod.).
Na plakátech jsme opět měli napsané co lidé mohou nosit a tím i na víc ještě pomoci i Dětským domovům a azylovým 
domům. 
Náš výtěžek =11.400,- Kč jsme celý poslali na účet UNICEFU v ČR a oni už vše ostatní zařídí.
Opět nám vyšli vstříc i další sponzoři jako je: Raport, Rakovnický deník, Rádio Relax, Max Printing Factory, KC 
Rakovník, Město Rakovník, Středočeský kraj, Centrum Tance Praha, MŠ V Lukách a další. 
Letos jsme se rozhodli, že našim hlavním sponzorům pošleme lístky zdarma. Lístky jsme poslali Městu Rakovník, 
podniku Rakona, firmě Hipp, Max Printing Factory a UNICEF. bohužel se na benefici dostavili jen zástupci UNICEF ČR
a omluvili se pouze z Max Printing Factory.
Velké poděkování patří všem účinkujícím a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali.

                                                                                           

                                                                         
                                                         taneční skupiny Pohádkáři a Světýlka před vystoupením s lektorkou Ajkou N. Parobkovou



Sedmá akce: ,,  Vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška“

Dne 9.12.2016 se na Husově nám. v Rakovníku od 14 hod. uskutečnila akce „Vypouštění balónků s přáníčky pro 
Ježíška“.
I letos jsme se rozhodli akci uskutečnit NE pod záštitou Českého Ježíška, ale sami. Oslovili jsme jednoho z našich 
sponzorů Českou Spořitelnu, zda by nám nemohla dát pro děti opět cca 800 ks balónků a oni souhlasili a ještě nám 
přispěli menší částku na Héliovou bombu, protože letos jsme brali už dvě. Opět jsme poslali žádost na firmu Linde Gas 
a.s., která je největším distributorem plynových a héliových bomb. Pan Brož - zástupce firmy Linde Gas a.s. pro 
Středočeský kraj, nám poslal e-mail s kladnou odpovědí. Získali jsme propůjčení bomby a napouštěče zdarma včetně 
hélia za super cenu. 
Letos jsme si na městě zažádali i o povolení stánku s občerstvením a drobným prodejem výrobků od dětí z našeho Centra
DRAK a díky tomu se nám podařilo vybrat cca =2.500,-Kč. V kostýmech Ježíška, Netopýrka Pírka a osmi Hvězďulek, 
jsme vyrazili kolem 13 hod. připravovat akci na Husovo nám.
Nanosili jsme stoly, které nám opět zapůjčilo Informační Centrum Rakovník a vyndali věci z auta. Děti si napsaly 
přáníčka (nebo nakreslily) a čekaly na 15:15 hod., kdy díky aparatuře zapůjčené od pana Tomáše Vrátného jsme všichni 
společně mohli odstartovat hromadné vypouštění balónků v celé ČR přes Rádio Impuls a Václavem Vydrou jako 
patronem projektu pro celou ČR. Děti v mezi-čase mohly ještě soutěžit o výborné muffiny, které nám věnovala paní 
Irenka Zelenková. 
Celkem jsme z rakovnického náměstí vypustili cca 650 balónků s přáníčky pro Ježíška. Letos nám stačila i jedna bomba 
a tak jednu jsme nenačatou vrátili zpět (velikost balónků byla normální, v loňském roce byli veliké).
Celou akci sledoval i místní tisk a pan Karel Rakafi nám vyrobil i krátké video, které je ke shlédnutí na You Toube 
(https://www.youtube.com/watch?v=jrY11Fakr6I).
Velké poděkování patří i dobrovolníkům, kteří nám pomáhali.

                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=jrY11Fakr6I


                                                              

                                           
                                                                    
                                                           

                                              tým dobrovolníků v kostýmech Hvězďulek, Ježíška a Netopýrka Pírka

  Další akce, které jsme uskutečnily:  

• dětský koutek na hudebním festivalu COOMBALL
• sbírka pro FN Motol – pomoc onkoláčkům a jejich rodičům
• Vánoční besídka pro domov seniorů OÁZA Star v Lužné u Rakovníka
• sbírka oblečení, hraček, nádobí,… pro azylový dům Kladno a DC Kladno
• sbírka plastových víček
• II. kolo her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu – hasiči Kolešovice (300 dětí)

    Propagační předměty:
     letos jsme investovali peníze i do propagačních předmětů

• propisky
• mapy Rakovníka a označení polohy Centra DRAK, z.s.
• kalendáře na rok 2017
• letáčky
• samolepky
• plyšový dráčci Fialáčci



                                                               



NA ROK 2017:

Plánované aktivity na rok 2017 jsou již v plném proudu a hned po skončení jedné akce se již plánují akce na další rok.

Letní prázdniny:
3.,4., 7.7. 2017 – Princeznovské rošťárny
10.7. - 14.7. 2017 - Pod hladinou moře
17.7. - 21.7. 2017 – Z pohádky do pohádky  
24.7. - 28.7. 2017 – V říši zvířat
31.7. - 4.8. 2017 – Za strašidly, skřítky a vílami 
7.8. - 11.8. 2017 – Mezi dopravními prostředky
14.8. - 18.8. 2017 – Vaříme si sami
21.8. - 25.8. 2017 – Na kole za tajemstvím Draků 
28.8. - 1.9. 2017 – Indiánské dobrodružství

Podzimní prázdniny:
10/2017- Draci a ještěři  

Vánoční prázdniny:
12/2017 – Vánoční dovádění se skřítky 

Akce v roce 2017:

30. 4. 2017    Čarodějnice na Tyršáku 2017
30.6. 2017     3. ročník – První Prázdninová Párty - ,,Odměny nejen za VÝZO“
27. 8. 2017    5. ročník – Poslední Prázdninová Párty na HAWAI
6. 9. 2017      Den otevřených dveří v DRAK, z.s.
12/2017         8.Vánoční Benefiční koncert s Ajkou
12/2017         5. ročník – Vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška
12/2017         3. ročník – Vánoční besídka pro domov seniorů
12/2017         Silvestrovský karneval pro děti



PODĚKOVÁNÍ:

Velké poděkování patří všem co s námi spolupracují, pomáhají nám a podporují nás a 
naše aktivity. Zaměstnancům, dobrovolníkům i našim rodinám. Partnerům i 
sponzorům.



 



Finanční stránka:
 



Vyhotivil: Andrea Nytrová Parobková
dokončeno dne: 30.3.2017


