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O SDRUŽENÍ  
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RATAB je občanské sdružení organizující volnočasové a rozvojové aktivity pro mladé lidi, 
zejména pro středoškoláky a pro rodiny s dětmi.  

Vizí RATABu je spojovat mladé lidi a vytvářet prostředí pro rozvoj jejich osobnosti a hod-
not. Chceme být partou lidí, které spojují společné zážitky, proto nabízíme mladým lidem 
netradiční možnosti trávení volného času převážně v přírodě. Organizujeme pravidelné i jed-
norázové akce pro středoškoláky a starší žáky základních škol. Prostřednictvím zážitkové pe-
dagogiky rozvíjíme sebepoznání, odpovědnost, kreativitu, schopnost spolupracovat a pro-
hlubujeme respekt k ostatním. O chod sdružení se stará skupina dobrovolníků, kteří s RA-
TABem vyrůstali a dále s ním rostou.  

Nejdůležitější pravidelnou akcí jsou letní kurzy pro tři věkové skupiny – RATAB pro rodiče 
s dětmi, RATAB Pidilidi pro studenty primy až kvarty (11–15 let) a RATAB Klasik pro stu-
denty středních škol (15–18 let). Vedle toho se každý rok pořádá svatováclavský pochod do 
Prahy – RaChod. Mimo pravidelné akce nabízí RATAB velké množství dalších akcí, které pro 
své příznivce připravují instruktoři během roku. Jedná se o víkendové vzdělávací a zážitkové 
kurzy, workshopy, přespávání ve škole a další jednodenní či odpolední akce. 
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VALNÁ HROMADA 

VÝKONNÝ VÝBOR 

Řídící orgán sdružení, nazýván „Koule“. Jeho úkolem je dohled a zajištění akcí, každoročních 
i jednorázových, hledání tábořiště pro následující ročník či plnění úkolů zadaných Valnou 
hromadou.  

Pro rok 2014 byli do Výkonného výboru zvoleni čtyři členové: 

• Barbora Benešová 

• Jarmila Nýdrlová  

• Jakub Vodička 

• Ondřej Konečný 

DOZORČÍ RADA 

Orgán konající dozor nad rozhodnutími a prací Výkonného výboru.  

Pro rok 2014 byli do Dozorčí rady zvoleni:  

• Jindřich Vrabec  

• Tomáš Beran 

• Marek Kulhavý 
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ČLENOVÉ A DOBROVOLNÍCI 

Pro neziskovou organizaci je dobrovolnictví nejdůležitějším článkem, bez kterých by ne-
mohlo vzniknout vůbec nic a sdružení by vůbec neexistovalo. Proto všem lidem, kteří se celý 
rok podílejí a přispívají k organizování akcí, pomáhají při stavění či bourání, nekonečném 
přerovnávání skladu věcí, uklízí a celkově pomáhají celé organizaci, patří obrovské poděko-
vání. 
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LETNÍ AKCE  
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RATAB RODIČE S DĚTMI  
2. – 8. 8. 2014, Dolní Bousov, Zdeněk „Zenon“ Novotný 

Ahoj Zdeňku, 

s odstupen času mám konečně čas na sepsání feedbacku. Začal bych tím, že pracuji v call-
centru a tam se používá systém hodnocení spokojenosti NPS. Za nás Šotoláky dostáváš ty a 
tvůj realizační tým 10. Marně pátráme v paměti, co by se dalo zlepšit. NIC. 

Týden s vámi jsme si užili na plné pecky. Velmi oceňuji, že byl připravený program pro 
starší i pro mlaší děti. Náš Matěj je spíše introvert, ale aktivitami a pohodovou atmostférou 
se vám podařilo, že fungoval sám, že šel na bivak, že spal s klukama v teepee… To bereme 
jako největší úspěch a vemli si vážíme, že jsme se mohli zúčastnit RATABu. Matěj za týden 
s vámi udělal velký pokrok. Pochvala patří i dalším věcem: skvělé jídlo, večerní program pro 
rodiče, zapojení rodičů během dne, vybraná lokalita, kolektiv lidí. Zkrátka jsme s Evou nepři-
šlli ani na jedinou věc, která se nám nelíbila, kterou bychom změnili. 

Ještě jednou moc děkujeme, že jsme mohli být při tom. Ať se daří tobě i tvé ženě. Budeme 
moc rádi, když příští rok budeme moci opět vyrazit na RATAB 2015. 

Díky moc, Adam, Eva, Matěj a Kuba. 

RATAB PIDILIDI  
9. – 17. 8. 2014, Dolní Bousov  

To byly moje poslední Pidilidi, které mě hned na úvod překvapili smrtelnou arénou. Za 
zmínku stojí také petraktace, kterou jsme nedošli, jak jinak než bez větších zacházek. Celý 
den jsme zakončovali posezením u ohně v prostředí příjemného bousovského tábořiště. 
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Avšak největším hřebem na který budu vzpomínat ještě hodně dlouho byla nekonečná knof-
líková válka, při které se trhala i kůže. 

Bety 

RATAB KLASIK  
18. – 27. 8. 2014, Dolní Bousov, Ondra „Gorash“ Konečný 

Nejdříve byl srazík, kde stál i natěšenej Mrazík. Nasedli jsme do hůůůhůůů vláčku, plných 
vymydlených ratabáčků. Dojeli jsme, čekali jsme. Čekali jsme na Godota 

Poznali jsme džentlmena, jmenoval se… hygiena. Když viděl, jak se všechno leskne, řekl 
nahlas teskně: „Vy nejste mojí kořistí, vy jste na mě až moc čistí!“ To Íčka však popudilo, 
zlomyslností je to nabudilo! „Za týden už čistí nebudou, plno špíny, modřin a puchejřů na-
budou!!!“ A tak nám naše milá Íčka, nenechala zavřít víčka. Kečupovohořticovou lázeň jsme 
měli, však umejt jsme se kde neměli. A tak do plavek a bahna nás hnali, megafonem do ucha 
s láskou řvali: „ Boty na běhání si vemte, na 93 kilometrů se těšte!“ A my vždycky s úsměvem, 
běžíme si s popěvem. Večer nás oheň ozáří, oči štěstím se nám rozzáří. Na srazu pak vzpomí-
náme, a krásně se při tom máme. 

K.G.Poutkaři 
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OSTATNÍ AKCE 
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RACHOD  
26. – 28. 9. 2014  

DALŠÍ AKCE GO DEN  
1. 2. 2014  

VYSNĚNÉ ODPOLEDNE  
10. 10. 2014  

HANDMADE  
26. 10. – 7. 12. 2014  

X-MASS NIGHT  
17. 12. 2014  
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KONTAKTY A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
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RATAB, O. S. 

Tovaryšský Vrch 1358/3 
Liberec 1 
460 01 

 

IČ: 22845861 
číslo účtu: 2000122330 / 2010 (Nejsme plátci DPH)   

 
e-mail: info@ratab.cz 
web: http://www.ratab.cz  
 

RATAB PODPORUJÍ 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ RATAB Z ROKU 2014 

HOTOVOST A CENINY PŘÍJMY ZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU PŘÍJMY NEOVLIVŇUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ 

Příjem 140 854,00 Zboží 0,00 Srážky 0,00 

Výdej 140 260,00 Služby 186 534,00 DPH 0,00 

Hotovost celkem 594,00 Ostatní 4 000,00 Dotace 2 500,00 

BANKOVNÍ ÚČTY Celkem 190 534,00 Vklad 0,00 

Příjem 275 641,62 
  

Ostatní 15 996,00 

Výdej 137 225,25 VÝDAJE NA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJMŮ Celkem 18 496,00 

Na účtech celkem 138 416,37 Materiál 0,00 VÝDAJE NEOVLIVŇUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ 

PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY Zboží 0,00 HIM 0,00 

Příjem 71 050,00 Drobný majetek 0,00 DPH 0,00 

Výdej 71 050,00 Mzdy 0,00 Soc. a zdrav. pojištění 0,00 

Rozdíl 0,00 Daň ze mzdy 0,00 Daň z příjmů 0,00 

CELKEM Sociální pojištění 0,00 Osobní spotřeba 0,00 

Příjem 190 534,00 Zdravotní pojištění 0,00 Dary 0,00 

Výdej 189 939,25 Režie 189 939,25 Ostatní (včetně rezerv) 16 496,00 

Základ daně 594,75 Celkem 189 939,25 Celkem 16 496,00 

 


