Centrum pro dět, mládež a dospělé DRAK, z.s.

Výroční zpráva 2015

D -ůvěra
-ojmy
R -odina
-adost
A -kce
-ktuality
K -amarádi
-reatvita

Úvodní slovo
Vážené dámy, pánové a milé dět!
Na těchto stránkách se vám budeme snažit zrekapitulovat naši činnost v roce 2015.
Přiblížíme vám akce, které jsme uspořádali, co nového se nám podařilo, jaké jsme navázali nové
kontakty a získali nové sponzory. A také co vše plánujeme na rok 2016.
Andrea Nytrová Parobková, předseda

O nás
Naše občanské sdružení bylo založeno 5. 4. 2013 zápisem přípravného výboru a ustanovující
členskou schůzí, které se zúčastnili 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 zapsáni v obchodním rejstříku
podle nového zákona a změnil se nám název na Centrum pro dět, mládež a dospělé DRAK, z.s.
Centrum pro dět, mládež a dospělé DRAK o.s. bylo založeno z důvodu poskytování volnočasových
aktvit, vzdělávání a pořádání kulturních akcí pro dět, dospělé i seniory. Snažíme se posilovat
prvořadou a nezastupitelnou roli rodiny a rodičovské výchovy. Obohacujeme dět o nové přátele
a kamarády, vztahy a zkušenost a nabízíme jim prostředí vzájemné důvěry.
Pořádáme akce pro veřejnost při aktvní účast dět, rodičů i prarodičů. Spolupracujeme s jinými
organizacemi a snažíme se pomáhat potřebným (FOD, azylové domy, dětské domovy, onkologicky
nemocné dět, asistenční psi, zvířecí útulky, svazy neslyšících, zdravotně znevýhodnění
spoluobčané).
K naší vedlejší hospodářské činnost patří i hlídaní dět od 6 neděl do 15 let věku. Centrum Drak,
z.s. poskytuje dětem celodenní péči a snažíme se vést dět již od útlého věku k tomu, co je pak čeká
v jejich dalším životním období a to se týká zejména přípravy na vstup do mateřské školy. Dět,
kterým se v našem centru věnujeme v rámci hlídání pak lépe zvládají adaptaci a začlenění
do kolektvu v MŠ. Potvrzují nám to samotní rodiče dět i učitelky z MŠ, podle kterých je naše snaha
ku prospěchu. Dět se u nás v centru postupně učí hygienickým návykům, socializaci a poznávání
neznámého. Pracujeme s nimi dle jejich věku, učíme se básničky, písničky, říkanky, pohybové hry
a rozvíjení jemné motoriky formou kreslení a dětských skládaček.
Pořádáme:
Pro dět od 4 měsíců do 18 let – kroužky Hrátky s hudbou, Tancování, Zumbička, Angličtna pro dět
od 4 let, Matlání a Patlání.
Pro dospělé – Zumba a Počítačové kurzy.
Pro seniory – Počítačové kurzy ZDARMA.
Prázdninové programy pro dět – ,,S Dráčkem za pokladem“ - Jedná se o aktvity pro dět od 3
do 15 let, které vyplňují volný čas v době prázdnin vypsaných MŠMT.

Personální obsazení
Stále spolupracujeme s Úřadem práce na vytvoření nových dotovaných pracovních míst. Dne
30. 4. 2015 skončila slečna Barbora Suchá, protože jsme z MMR nezískali žádnou dotaci. Od
1. 5. 2015 jsme přijali paní Lenku Krapfovou. Od 1. 7. 2015 jsme přijali paní Janu Horákovou a Hanu
Fichtnerovou, která po měsíci musela skončit z rodiných důvodů. Na paní Krapfovou a Horákovou
jsme zažádali o dotaci v jednom z projektů od EU i na MMR.

Naše činnost v roce 2015
1. akce

,,ČARODĚJNICE NA TYRŠÁKU 2015“

Čarodějnice jsme začali připravovat opět již po skončení těch předchozích.
Dlouho jsme čekali na schválení žádost o grant, ale nakonec ho Radek Duda se Zuzkou Polcarovou
dostali. Už od října 2014 jsme řešili Čarodějnice s novým nájemcem Tyršova koupaliště panem
Romanem Jaškem a domlouvali podrobnější podmínky ohledně nájmu, energií apod.
Náš spolek připravil tříhodinový program na pódiu, zajistl moderátory, soutěžní stanoviště
pro dět, přípravu tomboly a částečně i sponzorské dary.
Jako spolek jsme získali sponzorské dary od:
Hipp Czech s.r.o., Ing. Strnad – jatka Pavlíkov, Pekárna Kněževes, Mc Donalds, Jiří Fuchsa –
sítotsk, Monika Slachová s rodinou, kadeřnictví Fashion – Žaneta Hanková, Alena Zámečníková,
restaurace U Nezbedného Bakaláře, Hudební školička Hrátky s hudbou, Rádio Relax – propagace
v médiích. Další sponzorské dary zajistli Radek se Zuskou (Procter and Gamble Rakona,
Mercedes Benz, Motorky Rakovník, Rybáři, Monaco komplex, restaurace Šalanda, ...)
Program:
➢ Přivítání na akci a informace o umístění stanovišť, atrakcí, občerstvení a ohníčku
➢ Pohádkáři z centra DRAK – dět ve věku 2-5 let zatančily krátké pásmo lidových písniček pod
vedením Ajky Nytrové Parobkové
➢ Hudební a taneční vystoupení z hudební školičky Hrátky s hudbou Lenky Tovarové –
Medvíďata
➢ Prodej tomboly
➢ Žongléři ze ZUŠ v Rakovníku pod vedením Evy Sukové
➢ Petra Sodomková ze ZUŠ v Rakovníku, pod vedením Lucie Melčové – zpěv
➢ Boys Crew taneční skupina složená jen ze samých chlapců, kterou vede zkušený tanečník
Dan Kolář, předvedla choreografii s názvem ,,ZOMBÍCI“

➢ Hudební a taneční vystoupení z hudební školičky Hrátky s hudbou Lenky Tovarové –
Medvíďata 2
➢ Taneční skupina ,,Světýlka“ z centra DRAK – tanec s názvem ,,BOTY“ pod vedením Ajky
Nytrové Parobkové
➢ Psí Agility
➢ Aerobic Fun Family Fitness, závodní tým
➢ Taneční skupina Lentlky z DDM v Rakovníku zatančila ,,Trpasličí svatbu“ a ,,Panenky“ pod
vedením Blanky Pšenčné
➢ Pan Špáňa na koni
➢ Kateřina Vopatová ze ZUŠ Rakovník, pod vedením Lucie Melčové – zpěv
➢ Aerobic na Stepech – Milenium fitness pod vedením Pavlíny Špimrové a Kristýny Witlerové
➢ Skupina Lentlky z DDM v Rakovníku zatančila ,,Dámičky“ pod vedním Blanky Pšenčné
➢ Losování 10 čarodějnic a snaha o překonání rekordu z loňského roku (v předchozím
roce 119, v tomto roce pouze 83)
➢ Žongléři ze ZUŠ Rakovník pod vedením Jiřího Suka
➢ Taneční skupina ,,Shine crew“ z centra DRAK, ,,Zombíci“ pod vedením Ajky Nytrové
Parobkové
➢ Streetdance Fun Family Fitness
➢ Kristýna Wittlerová a Aneta Kurková žákyně ZUŠ v Rakovníku, pod vedením Lucie Melčové –
zpěv
➢ Břišt tance a tweerk na profesionální úrovni přijely zatančit dámy z Karlových Varů
➢ Zapálení hranice a závěr – ukázka na víkendovou akci Pidbull show
Programem provázela Eva Suková,v průběhu programu hrál DJ Marek Hůla.
Další aktvity během celé akce:
➢ 6 stanovišť (skákání v pytli, chytání pavouků a netopýrů, překážky z pařezů, lítání na koštět,
házení balónků, chůze na chůdách)
➢ Jízda na koni
➢ Skákací hrad
➢ Ošetři čarodějnici nebo čaroděje
➢ Hasiči
➢ Workshop žonglérů
➢ Opékání buřtů
Velké poděkování patřilo Zuzce Polcarové i Radku Dudovi, kterým jsme na podiu předali
čarodějnický dort, který jsme pro ně nechali vyrobit. Dále patří velké poděkování dobrovolníkům,
kamarádům, rodinám a sponzorům.
Návštěvnost byla opět kolem 1 500 lidí.
Celkem se nám podařilo rozdělit 13 000 Kč (MŠ Speciální v Rakovníku – 3 000 Kč a Terezce Landové
na naslouchátko – 10 000 Kč), které jsme získali prodejem tomboly a dobrovolného vstupného.

Předání daru Terezce Landové a její mamince
Akce byla opět podle očekávání úspěšná, i když jsme se do poslední chvíle báli počasí, ale vše vyšlo
na jedničku. Těšíme se na Čarodějnice na Tyršáku 2016.

Napsali o nás

2. akce

,, 2. ročník – Závody na INLINE bruslích“

Návštěvníků: 25
Soutěžících: 10
Dne 16. 5. 2015 proběhla jedna z dalších volnočasových sportovních aktvit pro dět a mládež
z Rakovníka a okolí, pod názvem: „2. ročník – Závody na INLINE bruslích“.
Akci pořádalo Centrum pro dět, mládež a dospělé DRAK, z.s. v Monaco Komlex v Rakovníku
za finanční spoluúčast Města Rakovník, dalších sponzorů a příznivců centra.
Realizační tým:
➢ Centrum pro dět, mládež a dospělé DRAK, z.s.
➢ Koordinátor projektu – Andrea Nytrová Parobková
➢ Zdravotnický dozor – Zuzana Květová
➢ Pomocník závodu – Kristýna Vlachová
Přihlášení účastníků:
Po zaplacení startovného byli závodníci rozděleni do tří kategorií
➢ Předškolní – 4 účastníci
➢ ZŠ 1. st. – 3 účastníci
➢ ZŠ 2. st. – 3 účastníci
a obdrželi propozice závodu, bio tyčinku od firmy HIPP a lízátko.

Oficiální zahájení, přivítání všech návštěvníků, hostů a závodníků a seznámení s pravidly závodů:
➢ Předškolní – 1 kolo, ZŠ 1. st. – 2 kola, ZŠ 2. st. – 2 kola (1 kolo cca 500 m)
➢ Vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen, focení a oficiální ukončení
➢ Neoficiální část – využit pronajté závodní plochy k dalšímu sportovnímu vyžit
➢ Vyplacení rozhodčího vybranou částkou 500Kč
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. Dět dojížděly do cíle unavené, ale s úsměvem, někteří se slovy: „Já to zvládla!“, „To
bylo prima!“. Ještě před vyhlášením výsledků se odhodlala většina přihlížejících rodičů a dět
vyndat brusle ze zaparkovaných aut a dráhu si vyzkoušet. 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 pro dět, mládež a dospělé DRAK, z.s. pořádá.
Téměř všichni hosté poté využili připravené závodní plochy k dalšímu sportování – jízdě na
bruslích.
Zpětnou vazbou mezi účastníky jsme zjistli, že akce byla dobře organizačně připravena, nesla se
v příjemné amosféře a celé zázemí v Monaco Komlex fungovalo bez chyby.
O reklamu jsme se postarali opravdu bohatě, bohužel i přesto byla účast menší. Jelikož přijeli
závodníci i z Kladna, věděli jsme, že reklama na Rádiu Relax zafungovala skvěle. Týden před závody
byly plakáty velikost A3 vyvěšeny na plakátovacích plochách www.rengl.cz. Další upozornění bylo
v týdeníku Raport, na FB stránkách AjkaDRAK a Hlídací agentury pro dět ,,U Dráčka“. Plakáty byly
ve výlohách na náměst v Rakovníku a rozvezeny byly do všech MŠ a ZŠ v Rakovníku i jeho okolí
(Lužná, Lubná, Nové Strašecí, Pavlíkov, Senomaty, Kněževes).
Řekli jsme si, že to příšt rok zkusíme do třetce a pokud nebude minimálně 20 závodníků, další
ročníky již pořádat v Rakovníku nebudeme, ale přesuneme je do většího města, kde o ně bude větší
zájem.
Velké poděkování patří manželům Koutným, kteří nás podpořili svým zázemím v Monaco Komplex
v Rakovníku, kde byla připravená výborná dráha, toalety a bar na občerstvení a hlavně nám formou
sponzorského daru ve výši 3 000 Kč odpustli nájem za využívané prostory.
Dalšími sponzory byli:
Město Rakovník, Redot Media.cz, Hipp-bio výrobky, Mc Donalds, Jiří Fuksa-sítotsk.

Vítězové kategorie-předškoláci

Připravené ceny pro vítěze všech kategorií

3. akce

První (dětská) Prázdninová (disco) Párty “UKAŽ VÝZO!!!“

S přípravami akce jsme začali v prosinci 2014 a pracovali jsme na programu, žádost o grant
a rozhodnut, komu bude věnován výtěžek z dobrovolného vstupného. Dále jsme řešili v jakých
prostorách akci uskutečníme a domluvili jsme se s novým nájemcem Tyršova koupaliště. Akce byla
pořádána 30. 6. 2015. Dět, které ukázaly vysvědčení s vyznamenáním, obdržely malý dáreček.
Připravili jsme 8 stanovišť, která byla motvována vysvědčením hlavně pro ty, kteří vyznamenání
neměli (Čj, Aj, Ma, Ze, Př, Tv, Vv, Hv). Každé stanoviště mělo 3 kategorie a podle stáří dět se
rozdělovaly úkoly. Stanoviště byla určena i pro školkové dět. Bohužel i přes naši snahu, kdy jsme
s rozvozem plakátů po školkách přikládali i informace pro paní učitelky o této akci, aby mohly
dorazit se svými třídami, se nezúčastnila ani jedna třída.
Dále si dět mohly nechat vyrobit tetování, soutěžit na pódiu, opéct si buřtka (i když bylo hrozné
horko) a s tm nám pomohl pan Tomaník, sledovat ukázku výcviku asistenčních psů pro
handicapované, dražit obrazy a sledovat čtyřhodinový program na pódiu:
➢ Přivítání, akce pro dět a zároveň na podporu Pomocných Tlapek o.p.s., o kterých jsme si
něco více řekli a viděli jsme i jak se pejskové připravují apod.
➢ Celou akci pořádalo Centrum pro dět, mládež a dospělé DRAK, z.s. – informace o nás (kdo
jsme a co děláme)
➢ Posílání DMS
➢ 3 písničky na začátek – Vařila myšička kašičku, Ať žijí duchové, Večerníček
➢ Stanoviště, atrakce, za vysvědčení odměna, každou hodinu losování 5 čísel
➢ V průběhu několik vystoupení AEROBIC MILLENIUM
➢ Pěvecká vystoupení – Sára Vaňková a Lucka Nquenová, Kačka Vopatová, Majda Šváchová,
Jana Vítová, Jana Vítová, Nikola Urbanová, Petra Sodomková
➢ SHINE crew – Zombíci
➢ Písničky s tancováním – Mýdlem, Chuchuva, Draka bolí zub
➢ Ukázka práce asistenčních psů a povídání o nich
➢ Stanoviště, atrakce, pečení buřtků, … – jídlo připravené kuchaři z restaurace Šalanda
➢ DĚTSKÝ DOMOV z Nového Strašecí – orientální tance
➢ Rozhovor se zdravotníkem – Na co si dát o prázdninách pozor
➢ Písničky – šmoulí makarena, branný den, chňapík

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dražba obrazů a fotky z Pomocných Tlapek
DĚTSKÝ DOMOV Nové Strašecí – orienty
Tancování na rozloučenou – Dobře končí každý příběh
Rozloučení, poděkování, pozvánka na 23. 8. 2015 na Poslední Prázdninovou Pirátskou Párty
Soutěže v průběhu akce – hádání písniček, balónky mezi čely (neomezený počet), ...
Programem provázeli DJ David a Ajka

SPONZOŘI: Tyršovo koupaliště, Redot-Media - Tomáš Vrátný, Město Rakovník, Dětský Domov Nové Strašecí, Mc Donalds, Restaurace Šalanda, Rádio Relax, Raport, ZUŠ Rakovník, Millenium
fitnes
Plátna na nakreslení obrazů jsme nakoupili my a poprosili o namalování:
CK LOKO Lokomotva, Kristýnu Vargovou za Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Rakovníku, Věru
Axamitovou za kosmetcký poradce Mery Kay, Domov Ráček o.p.s.
Ještě jednu fotografii přivezli pomocníci z nadace Pomocné Tlapky o.p.s., které jsme celý výtěžek z
dražby (1 410 Kč) a dobrovolného vstupného (2 694 Kč) věnovali. Vyrobili jsme pro ně i banner, na
kterém byla darovací DMS a telefonní číslo.
Akci navštvilo cca 300 lidí a pro dáreček za vysvědčení si přišlo cca 150 dět. Dárky jsme rozdali
téměř všechny a ty co zbyly jsme použili na Poslední Prázdninové Pirátské Párty 23. 8. 2015.
Na akci jsme měli dostatek pozitvních ohlasů i od dospělých a to hlavně na opakování předmětů
ze školy, ale i za super program na pódiu a jeho profesionální přípravu.

Ukázka a povídání o výcviku asistenčních psů z nadace Pomocné Tlapky

4. akce

,,POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ PIRÁTSKÁ PÁRTY“ (pro dět)

Připrava akce probíhala zhruba od prosince 2014. Přípravy probíhaly jednáními o programu,
žádost o grant a věnování výtěžku z dobrovolného vstupného. Dále jsme řešili v jakých prostorách
akci uskutečníme a domluvili jsme se s novým nájemcem Tyršova koupaliště.
Akce byla pořádána na rozloučení s prázdninami. Každý kdo přišel v kostýmu Piráta si zasloužil malý
dáreček. Ty jsme měli připravené i pro dospěláky. Na šest stanoviších, které byli motvovány Piráty,
mohly dět hledat Pirátské perly v písku, zjistt, co Pirát vařili, prošly si Pirátskou cestu odvahy se
zavázanýma očima, házely granátem do kruhu a mohly si nechat vytetovat Pirátské motvy
i namalovat Pirátskou loď. Za každý splněný úkol dostaly dět odměnu ve sladké podobě, hračku,
omalovánky, pastelky či nafukovací balónky.
Dále si dět mohly zaskákat na hradu, který jsme objednali díky sponzorovi – Česká Spořitelna,
soutěžit na pódiu o hodnotné ceny, sledovat ukázku malých hasičů z Rynholce, k vidění byli i letečt
modeláři z Pavlíkova, svézt se na konících a sledovat čtyřhodinový program na pódiu:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Úvodem hrála píseň z filmu Pirát z Karibiku
Přivítání, seznámení s akcí, stanoviště, skákací hrad, stánek České Spořitelny,
Jízda na koníkovi, jídlo a pit na baru Tyršák, stánek S.O.S. Andělů Rakovník
Zápis na kroužky v DRAK, z.s. a prezentace DRAK, z.s.
Taneční skupina ,,Světýlka“ s tanečkem pod názvem BOTY
3 písničky na rozhýbání – ,,Začínáme show, Vařila myšička kašičku, polámal se Mraveneček“
Kateřina Roubalová, Barbora Roderová, Kateřina Vopatová – zpěv
Hádání písniček 7x (večerníčkové) – soutěž
Malí Hasiči z Rynholece
Vystoupení Dětské Zumby pod vedením Libušky Chytré

➢ Balónky mezi čely – soutěž
➢ Kateřina Vopatová 3 písničky, taneček – ,,Chňapík maličký krokodýl, Šmoulové- Makarena,
Ruce vzůru“
➢ Hádanky 10x (zvířátka) – Kateřina Vopatová – zpěv
➢ POWER CHEERS – vystoupení rozstleskávaček TJTZ BOXU Rakovník
➢ 3 písničky a taneček – ,,Hlava, ramena, Mašinka“
➢ Letečt modeláři z Pavlíkova
➢ Hádanky 10x (povolání)
➢ Pirátské filmy, pohádky, seriály – soutěž (i pro dospěláky)
➢ Losování 15x namalovaných Pirátských lodí
➢ Rozloučení písničkou ,,Dobře končí každý příběh“
➢ Pozvánka na Den otevřených dveří v DRAK, z.s. 3. 9. 2015
➢ Celým odpolednem provázeli Ajka a DJ Bob Kubla
Sponzorskými dary přispěli:
Redot Media – Tomáš Vrátný, reklama a propagace a aparatura, Týdeník Raport, Město
Rakovník, Valeo autoklimatzace, Dobrovolníci a přátelé, Ranč Bently- Lišany, Tyršovo
koupaliště-Roman Jašek, McDonalds, Česká Spořitelna – skákací hrad, RevalPlus s.r.o.-hrnečky,
Monika Slachová a Luďa Liprt, Relax Rádio, rodina Maškova, Měsíčník Radnice, ČPZP
Během celého programu naši akci navštvilo cca 350 lidí, z toho asi 60 v maskách Pirátů. Výtěžek
z dobrovolného vstupného ve výšši 3 686 Kč, byl použit na zprovoznění počítačové učebny pro
seniory i širokou veřejnost (instalace PC, elektřina, kabely apod.), jak bylo avizováno předem. Na
akci jsme sklidili spousty pozitvních ohlasů hlavně od dět, ale i rodiče měli radost, že se
v Rakovníku něco o prázdninách děje. Jedna z hlavních pochval byla od DJ Boba za skvělou
organizaci a přípravu programu na pódiu i pod ním. Už teď se připravujeme na další ročník, ale
s jiným tématem.

Plnění úkolů na stanovištch

Malování pirátských lodí

Soutěže u pódia – balónky mezi čely

Jízda na koních

5. akce

Letní prázdninové výlety ,,S Dráčkem za pokladem“

O prázdninové programy na červenec a srpen 2015 začal být veliký zájem již od března 2015. Stále
jsme čekali na vyjádření Města Rakovník, zda dostaneme některý z grantů, abychom mohli určit
cenu za jeden prázdninový den. Toto rozhodnut a cenu jsme již mohli zveřejnit po 15. 4. 2015. Díky
podpoře Města Rakovník a grantu v hodnotě 20 000 Kč jsme mohli jeden prázdninový den
nabídnout za 200 Kč. V ceně bylo zahrnuto cestovné, vstupné, oběd, materiály a poklad.
Původně jsme počítali s maximálně 10 dětmi na jeden den, zájem byl ovšem mnohem větší a tak
jsme kapacitu navýšili a sehnali jsme k sobě ještě instruktory.
Na programu jsme začali pracovat již v dubnu 2015. Zajišťovali se vstupy, koupaliště, doprava,
exkurze, obědy. Dále se připravovala motvační hra na celý týden a jednotlivé dny, v kolik, kam a
čím se odjíždí či odchází a naopak. Kde ten den budeme obědvat, zjišťovaly se ceny vstupů, otvírací
doby apod.
Návštěvnost jednotlivých dnů a počty dět jsou podrobně rozepsány v tabulce se Statstkou
a v grafech (viz. další strana).
Díky krásnému počasí jsme programové dny upravovali jen jednou a to, když byla bouřka a my měli
jet na kole. Po zbytek dní jsme je upravovali spíše tak, abychom byli v lese nebo u vody.
Ohlasy na prázdninové programy byly velice pozitvní jak ze stran dět tak i rodičů.
Celé rodiny se zúčastnily i Poslední Prázdninové Pirátské Párty, kterou jsme pořádali na ukončení
prázdnin 23. 8. 2015 na Tyršové koupališt.
Rodiče se na konci prázdnin začali zajímat co máme v plánu na Podzimní a Vánoční prázdniny, což
nás velice těšilo.
Podrobný rozpis dnů, kam jsme jeli a co jsme dělali, je vidět na plakátu níže.

STATISTIKA - PRÁZDNINOVÝ PROGRAM ČERVENEC 2015
Datum

Dívky

Chlapci

Datum

Dívky

Chlapci

01.07.2015

2

2

17.07.2015

3

7

02.07.2015

1

3

20.07.2015

3

10

03.07.2015

3

2

21.07.2015

5

12

07.07.2015

5

1

22.07.2015

5

10

08.07.2015

5

1

23.07.2015

4

12

09.07.2015

6

1

24.07.2015

6

9

10.07.2015

7

1

27.07.2015

8

9

13.07.2015

6

7

28.07.2015

7

7

14.07.2015

6

6

29.07.2015

8

6

15.07.2015

6

7

30.07.2015

7

5

16.07.2015

6

6

31.07.2015

7

5

DÍVKY 116

CHLAPCI 129

CELKEM 245

14
12
10
8

Dívky
Chlapci

6
4
2
0
1. 7. 2015
STATISTIKA – PRÁZDNINOVÝ PROGRAM SRPEN 2015
Datum

Dívky

Chlapci

Datum

Dívky

Chlapci

03.08.2015

4

9

17.08.2015

3

4

04.08.2015

7

8

18.08.2015

2

3

05.08.2015

4

9

19.08.2015

2

3

06.08.2015

4

5

20.08.2015

3

3

07.08.2015

2

5

21.08.2015

4

3

10.08.2015

3

7

24.08.2015

3

1

11.08.2015

2

8

25.08.2015

2

2

12.08.2015

2

8

26.08.2015

4

5

13.08.2015

2

6

27.08.2015

2

1

14.08.2015

2

3

28.08.2015

3

3

DÍVKY 60

CHLAPCI 96

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3. 8. 2015

CELKEM 156

Dívky
Chlapci

Hrad Krakovec a malování v přírodě

Vlastní království a výroba Erbu

Koupání na Tyršově koupališt

Muzeum aut a motorek v Lánech

Výstava ,,Chaloupka na Vršku“
v Muzeu T.G.M v Rakovníku

Jízda v motokárách i buggynách
Jízda na kolech (zkoušíme i v děšt, abychom věděli jak se kolo chová)

Malujeme na trička

Jezdíme i na velbloudech

Muzeum mašinek

Pičín město pohádek – za draky, skřítky, vílami a jinými bytostmi

6. akce

,,6. Vánoční Benefiční koncert s Ajkou“

Úspěšný šestý ročník benefičního koncertu se nám podařilo uspořádat i letos. Celý koncert byl
věnován neziskové organizaci „S.O.S Andělé Rakovník“, která se snaží pomáhat hlavně onkologicky
nemocným dětem v okolí Rakovníka.
Celým programem provázel pan Milan Zimmerman a mělo to opravdu šťávu. Sice jsme nevyprodali
celé Tylovo divadlo (zůstalo 28 neprodaných lístků), ale rozšířili jsme sortment výrobků, které
převážně vytvořily dět z našich kroužků a paní Lenka Krapfová (záložky do knížek, přáníčka
k Vánocům, sušené křížaly, háčkované ozdoby atd.).
Na plakátech jsme opět měli uvedeno, co lidé mohou nosit a tm nemocným dětem pomoci.
A přesto, že šlo i o nemalé finanční položky, dobří lidé neváhali.
Náš sponzor firma HIPP nás podpořila tm, že nám poslala dětské bio tyčinky a po odečtení všech
nákladů se podařilo nakoupit věci pro nemocné dět v hodnotě 5 000 Kč.
Opět nám vyšli vstříc i další sponzoři:
Raport, Rakovnický deník, Rádio Relax, Max Printng Factory, KC Rakovník, Město Rakovník
a další.
Letos jsme se rozhodli, že našim hlavním sponzorům pošleme lístky zdarma. Lístky jsme poslali
Městu Rakovník i podniku Rakona, bohužel se na benifici nikdo z nich nedostavil a ani se neomluvil.
Za S.O.S. Anděly přišli dva zástupci a Rádio Relax se omluvilo z důvodu jiné akce.
Velké poděkování patří všem účinkujícím a dobrovolníkům, kteří nám pomáhali.
Program:
➢ SLUNÍČKA – taneční skupinka dět ve věkovém rozhraní 2,5 – 4 roky zatančila taneček
,,Čertci“. Dět byly úplně poprvé na pódiu, tak jsme jim drželi palce

➢ Anička Monhartová zazpívala písničku od Dari Rolins, Anjelik Moj a Adele, Jak silná mám tu
stát
➢ MEDVÍĎATA 2 – skupina dět ve věku kolem 2 let z hudební školičky Hrátky s hudbou, která
se za přítomnost maminek učí rytmizovat, zpívat, tančit a spoustu dalších věcí pod vedením
Lenky Tovarové. Ostatně sami jsme se o tom mohli přesvědčit
➢ Pěvecký sbor ,,SLUNÍČKA“ – hudební těleso při Mateřské Škole Klicperova
➢ POHÁDKÁŘI – taneční skupina dět ve věk 3 – 5 let, dět zatančily ,,Berušky a Ferdíky“. Pro
některé z nich to byla premiéra, ale povedlo se jim zatančit skvěle
➢ Flétnový soubor ze ZUŠ v Rakovníku pod vedením paní učitelky Sylvy Wilhelmové se
představil se skladbami: Grayś Inn, the Second a Grayś Inn, the Third od Johna Coperario
a Puppet Show od Allana Rosenhecka
➢ Břišní tance nám přijela zatančit děvčata z Dětského Domova z Nového Strašecí pod
vedením jejich tety Jitky Lajblové. Připravily si pro nás tance s názvem: Kiss, kiss a Tiky, tky
➢ BENJAMÍNEK – pod tmto názvem se skrývá pěvecký sbor při ZUŠ v Rakovníku, který pod
vedením Martny Polanové a s doprovodem na klavír Evy Jiráskové zazpíval písně: Datel,
Prosinec a Ďábelské počasí
➢ ZUMBIČKA – jedná se o skupinu dět od 3 do 8 let. Dět zatancovaly na písně od Petra
Kotvalda. Některé dět tančily teprve 3 měsíce, tak jsme jim drželi palce.
➢ SVĚTÝLKA a SHINE CREW – tyto taneční skupiny si na závěr benefičního koncertu připravily
výrazový tanec s názvem ,,Andělé“, choreografii připravila Andrea Nytrová Parobková.

Taneční skupina Světýlka a Shine crew těsně
před vystoupením s tanečkem ,,Andělé“

Hudební sbor z MŠ Klicperova ,,Sluníčka“

Taneční skupina Pohádkáři při tanečku ,,Ferdíci a Berušky“

Za výtěžek z koncertu jsme nakoupili v lékárně pro S.O.S. Andělé Rakovník,
kteří se snaží pomáhat onkologicky nemocným dětem na rakovnicku

7. akce

,,Vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška“
Ježíškovi do oblak, pošlem přání – je to tak!

Dne 4. 12. 2015 se na Husově náměst v Rakovníku uskutečnila akce „Vypouštění balónků
s přáníčky pro Ježíška“.
Jelikož se nám opět letos zvedla cena héliové bomby a agentura, která pořádá tuto akci
celorepublikově, nastavila podmínky, které bychom nebyli schopni splnit, přemýšlela jsem jestli
tuto akci vůbec uskutečníme. Rozhodli jsme se pro, ale nikoli pod zášttou Českého Ježíška, ale
sami. Oslovili jsme jednoho z našich sponzorů Českou Spořitelnu, zda by nám nemohla dát pro dět
800 ks balónků a oni souhlasili. 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 odpověděl kladně a my jsme získali propůjčení bomby a napouštěče zdarma
včetně hélia za super cenu.
Díky spoustě lidí, kteří nám nosili oblečení, boty, hračky apod. jsme zorganizovali ,,Bazárek-Cenu si
urči sám“, kde se podařilo vybrat 1 420 Kč na bombu a zbytek jsme doplatli z benefičního
koncertu. Oblečení, které nám v bazárku zůstalo jsme odvezli do dobrovolnického Centra na
Kladně, které tyto věci rozdělí do dětských a azylových domovů. V kostýmech Ježíška, Netopýrka
Pírka a osmi Hvězďulek, jsme vyrazili připravovat akci na Husovo náměst, kde ze začátku nastal
menší problém s elektřinou propůjčenou od Města Rakovník, ale nakonec se vše vyřešilo.
Nanosili jsme stoly, které nám opět zapůjčilo Informační Centrum Rakovník a vyndali věci z auta.
Nově jsme nabízeli drobné výrobky z našeho krámku a zdarma svařák a čaj. Dět 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. Dět v mezičase mohly ještě soutěžit, vybarvit Ježíškovi pomocníky a napsat jak se jmenují.
Mysleli jsme, že budeme losovat 10 obrázků, ale pouze 8 ze všech bylo správně pojmenovaných.
Celkem jsme z rakovnického náměst vypustli cca 590 balónků s přáníčky pro Ježíška. Bohužel nám
došlo hélium v bombě asi 15 min. před vypuštěním, jinak bychom jich měli minimálně o 100 více.
Celou akci sledoval i místní tsk.
(http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/det-poslaly-na-stovkach-balonku-dopisy-jeziskovi20151204.html)

Předfoukáno 200 balónků

Věcné ceny za splnění úkolů,
jména Ježíškových pomocníčků

Pomocnice Hvězďulka

Bazárek ,,Cenu si urči sám“ (to co zbylo, bylo odvezeno do azylového domu)

8. akce

,,Silvestrovská párty pro dět“

Celá akce byla provázena Ajkou Nytrovou Parobkovou a odehrávala se v Pohádkových kostýmech.
Sešlo se celkem 16 dět. O soutěže a zábavu nebyla nouze. Podle ohlasů se všem akce velice líbila.

PODPORUJEME I JINÉ AKCE
Závody na kolech CK Loko Lokomotva v Rakovníku – věcné ceny
,,Slet Andělů“ – tuto akci jsme zašttli jako partněři S.O.S. Andělé Rakovník
I. kolo her Plamínek, Plamen a soutěže dorostu – hasiči Kolešovice (300 dět)
Uspořádali jsme Vánoční besídku pro domov seniorů v Oáza Star v Lužné u Rakovníka
Sbíráme plastová víčka pro nemocné dět
Vozíme věci do azylových domů a dětských domovů hlavně na Kladně, Stochově a do
Nového Strašecí
➢ Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Kladno, z.s.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dobrovolnické centrum Kladno, o. s.

Sběr víček

Slet Andělů 2015

Malí hasiči Kolešovice

Odvoz věcí do azylu na Kladně a Dětských domovů
(vše vozíme do Dobrovolnického Centra na Kladně, kde se věci rozdělují)

Vánoční besídka v Oáza
Star (vzali jsme s sebou
i harmonikáře Jakuba
Parobka)

PLÁNY NA ROK 2016
Plánované aktvity na rok 2016 jsou již v plném proudu a hned po skončení jedné akce se již
plánuje na další rok.
Pololetní prázdniny:
29. 1. 2016
Hry a Klamy Kladno – interaktvní výstava
Jarní prázdniny:
1. 2. – 5. 2. 2016

Putování za Ledovou královnou

Velikonoční prázdniny:
24. 3. a 25. 3. 2016
Po stopách Velikonočních kuřátek
Letní prázdniny:
4., 7. - 8. 7. 2016
11. 7. - 15. 7. 2016
18. 7. - 22. 7. 2016
25. 7. - 29. 7. 2016
1. 8. - 5. 8. 2016
8. 8. - 12. 8. 2016
15. 8. - 19. 8. 2016
22. 8. - 26. 8. 2016
29. 8. - 31. 8. 2016

Vesmírná tělesa
Mezi námi zvířaty
Víly a Vodníci
Za koníky přes kopce
Prstem po mapě
Do světa Dinosaurů
Ledové království
Za Piráty kolem světa
Šmoulíkov

Podzimní prázdniny:
Putování s Dubínkem a Kaštánkem
Vánoční prázdniny:
Toulky za Sněhovou vločkou
Akce v roce 2016:
30. 4. 2016
21. 5. 2016
1. 7. 2016
27. 8. 2016
5. 9. 2016
12/2016
12/2016
12/2016

Čarodějnice na Tyršáku
4. ročník – Závody na Inline bruslích
2. ročník – První Prázdninová Párty (mezi Příšerkama)
4. ročník – Poslední Prázdninová Párty (v Pohádce)
Den otevřených dveří v DRAK, z.s.
7. Vánoční Benefiční koncert s Ajkou
4. ročník – Vypouštění balónků s přáníčky pro Ježíška
2. ročník – Vánoční besídka pro domov seniorů

ŽÁDOSTI O GRANTY A DOTACE
Na rok 2016 jsme žádali:
➢
➢
➢
➢
➢

MMR
Středočeský kraj – Fond Hejtmana
Město Rakovník
ESFCR – MPSV – výzva 013 – Rozšíření kapacity družin – Dětský klub DRAK
Rakona

DAROVACÍ SMLOUVY A DOTACE
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rakona 16. 3. 2015
Rakona 3. 12. 2015
Rakona
Česká Spořitelna 25. 8. 2015
Česká Spořitelna
Město Rakovník

➢ Autoopravna Dykast
➢ Valeo
➢ G4S Securing Your World

10 000 Kč na žíněnky a hrací molitanové kostky
10 000 Kč na prolézačku s klouzačkou
čistcí prostředky
5 000 Kč na skákací hrad na Poslední Párty
800 ks balónků na Vypouštění pro Ježíška
27 000 Kč na Prázdninové výlety, závody na bruslích a
podporu DRAK, z.s.
3 000 Kč
klávesnice, myši, papíry do tskárny
počítače

CO JSME JEŠTĚ ZREALIZOVALI
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Certfikát na elektornický podpis – Pošta ČR
Datová schránka – Pošta ČR
Zákaznická karta – Pošta ČR
Prodloužení smlouvy na odběr obědů z MŠ Klicperova
Prodloužení smlouvy na pojištění odpovědnost ve výši 5 000 000 Kč – Česká Pojišťovna
Dohoda o dočasném užívání pozemku – Město Rakovník
Stali jsme se partnerem MAS Rakovnicko – 3. 11. 2015
Založení Živnostenského oprávnění na Mimoškolní výchovu, výrobu a služby jinde
neuvedené

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

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ

zpracováno:
V Rakovníku dne 30.3.2016
Andrea Nytrová Parobková
předseda Centrum pro dět, mládež a dospělé DRAK, z.s.

