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ÚVODNÍ SLOVO 

Ačkoli by se zdálo, že rok 2016 nebyl pro RATAB ničím výjimečný, každý, kdo by si to myslel, 
by byl na omylu. Jako každý jiný rok, nesl se i tento v duchu pravidel-ných akcí a ratabáckých 
taškařic. Tentokrát se ale “roztrhl pytel” s malými akcemi v průběhu roku a letošní rok byl 
proto plný víkendových rataakcí, organizovaných vět-šinou mladými instruktory, kteří tak 
získávali cenné zkušenosti a dovednosti. Při-spěli tak ke vzniku nové a silné generaci instruk-
torů našeho spolku. 

Velké poděkování však nepatří jen jim, nýbrž všem těm, kteří se na chodu a existenci 
spolku podíleli. Byl to rok plný nových zkušeností i neopakovatelných zá-žitků a já věřím, že 
i další roky budou tak úspěšné. 

Lenka Niesigová 
ratabačka 
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O SPOLKU  
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Vizí RATABu je spojovat mladé lidi a vytvářet prostředí pro rozvoj jejich osobnosti a hodnot. 

Chceme být partou lidí, které spojují společné zážitky, proto nabízíme mladým lidem ne-
tradiční 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 spolku se stará skupina dobrovolníků, kteří s RATA-
Bem vyrůstali a dále s ním rostou. 

RATAB je liberecká studentská iniciativa, která vznikla již v roce 1989. Následně se orga-
nizace vyvíjela v různých právních podobách. Od roku 1995 byl RATAB formalizován jako 
základní článek asociace Brontosaurus a od 1. ledna 2010 vznikl samo-statný Zapsaný spolek 
RATAB, jímž je dodnes 

RATAB tradičně organizuje volnočasové aktivity pro starší žáky základních škol a středo-
školáky v Libereckém kraji. Běžné jsou ale také aktivity pro již odrostlé podporovatele – na-
příklad letní kurz pro rodiče a děti. Nejsnáze lze aktivity sdružení rozdělit na letní tábory a 
na kratší víkendové nebo odpolední akce. Mezi pravidelné akce patří letní kurzy RATAB Pidi-
lidi pro účastníky ve věku 11–15 let, RATAB Klasik pro studenty od 15 do 19 let a RATAB pro 
rodiče s dětmi. Každoročně se koncem září koná víkendový pěší pochod RaChod z Ještědu do 
Prahy (nebo i jinam). Tradicí se již stal také jarní kurz HrouDál, kde se snažíme rozvíjet osob-
nost a pedagogické schopnosti našich instruktorů. Taktéž proběhl již 4. ročník podzimního 
kurzu HandMade, který se soustředí na kreativitu. Letos se k seznamu přidalo spoustu dal-

ších jednorázových akcí, většina, kterých byla organizována ratabáky „mladší generace“. 

V neposlední řadě se RATAB také zapojuje do organizace harmonizačních dnů na Gymná-
ziu F. X. Šaldy, které si kladou za cíl stmelit kolektiv třídy. V této oblasti po-stupně navazu-
jeme spolupráci také na Gymnáziu Jeronýmova a Základní škole Ostašov. 
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VALNÁ HROMADA 

Valná hromada, kde se diskutovalo o plánech na rok 2016, proběhla 7. listopadu 2015 ve 
Velkých Všelisech.  

VÝKONNÝ VÝBOR 

Řídící orgán spolku, jehož úkolem je zajištění akcí, každoročních i jednorázových, hledání 
tábořiště pro následující ročník a plnění úkolů zadaných Valnou hromadou. 

Pro rok 2016 byli do Výkonného výboru zvoleni tři členové: 

• Jakub Vodička 

• Ondřej Budai 

• Daniel Procházka 

Náhradníkem byl zvolen Vlastimil Barák. 

DOZORČÍ RADA 

Orgán konající dozor nad rozhodnutími a prací Výkonného výboru.  

Pro rok 2016 byli do Dozorčí rady zvoleni:  

• Jindřich Vrabec 

• Marek Kulhavý 

• Ondřej Konečný 
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PR TÝM 

Neoficiální, avšak fungující orgán RATABu, jehož vedení převzala od Jakuba Vodičky v listo-
padu 2016 Kateřina Prokopová. Zajišťuje veškerou propagaci RATABu – mimo jiné správa 
webu a facebookových stránek, představení RATABu rodičům na třídních schůzkách a na 
dnech otevřených dveří či návrh nového designu triček pro rok 2017. 

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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PIDILIDI  
4. – 12. 8. 2016, Frýdlant, Vojtěch „Vojta“ Kružík 

Moje poslední Pidilidi jsem si moc užila. Je jasné, že příští rok pojedu na Klasik. Jinak Íčka 
byli jak jinak než úžasný a všechny hry dokonalé. Děkuju všem, co tam se mnou byli, a těším 
se na vás příští rok.  

Máří 

RODIČE A DĚTI  
13. – 19. 8. 2016, Frýdlant, Veronika „Veru“ Nýdrlová a Dita „Dítě“ Culková 

RATAB pro rodiče a děti letos praskal ve švech! Asi všichni chtěli zjistit, jestli se Albrecht 
nakonec opravdu zjeví nebo ne, a vůbec, jaký bude (H)ra(d)tab ve frýdlantském podhradí. 
Líbilo se nám tu moc, mohli jsme si hrát na velkém prostoru, splouvat nedalekou vodu, sjíž-
dět místní chodníčky na odrážedlech. Na noční bivak jsme se vydali do nedalekého lesa, ale 
ještě, než jsme došli, Albrecht nám ze své věže na cestu posvítil. Poslední den byl plný kej-
klířů, kteří obsadili místní pivovar a o zábavu tu opět nebylo nouze – jízda na kole na laně, 
žonglování, vrhání nožem. A rodiče? Ty se už teď těší na noční výzvu, kterou si na ně chystá 

RATAB příští. 

Veru Nýdrlová 

KLASIK  
20. – 29. 8. 2016, Frýdlant, Jarmila „Jája“ Nýdrlová 

Letos jsme přijeli do Frýdlantu na Filmový festival. Každý den jsme měli možnost zahrát si 
v jiném filmu, a to od pořadů jako Pošta pro tebe, přes I.T. mimozemšťana až po horory. Do-
konce jsme měli tu čest setkat se s největším hercem-borcem Frajerem, který se chystal 
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natočit svůj nový velkolepý film. Na nás bylo uhodnout, kde se tento film bude odehrávat 
a jaké Íčko si v něm zahraje. V pěti týmech jsme bojovali o indicie, díky kterým jsme se pak 
mohli každý večer o kousek více přiblížit ke správné odpovědi. Klasik 2016 probíhal opět v 
ratabáckém duchu, tedy se spoustou srandy, běhání, únavy, spolupráce, motivaček a denních 

i nočních her. 

Lenka Niesigová 

RACHOD  
30. 9 – 2. 10. 2016, Ondřej „Alfa“ Buchar 

Vlastně vůbec poprvé jsem byla na delším pochodu takového rozměru. A upřímně, nebýt tak 
úžasné skupiny lidi, mám křížek někde před Mšenem. Nechtělo se mi věřit, že dojdu z Ješ-
tědu až do Prahy. 

A přece. Člověk se POŘÁDNĚ provětrá, nechá všechny své problémy za nejbližší zatáčkou 
a zjistí, kde až vlastně jsou jeho hranice a jak to vypadá za nimi. A k tomu naši super kuchaři 
nás doplňovali teplým čajíčkem, když jsme měli krizi, a připravili nám úžasné hody ve svitu 
pouličních lamp. Co víc si přát?  

Při zpětném pohledu to byl jeden z mých nejlepších zážitků! 

Kája Labská 
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OSTATNÍ AKCE 
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PŘESPÁVÁNÍ NA F. X. – TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU  
26. – 27.  2. 2016, GFXŠ, Lenka Niesigová 

„Drazí hosté, vítejte v mé továrně! Srdečně vám třesu pravicí.“ Jenže rukou mu nikdo nepo-
třásl, přestože nás navštívil sám Willy Wonka! V pátek se totiž z našeho gymnázia na jednu 
noc stala Wonkova továrna na čokoládu. A protože Karlík chyběl, měli jsme šanci vyhrát čo-
koládu my. Po Willyho úvodní řeči, jako vystřižené z filmu, a úžasném přivítacím tanečku 
umpalumpů, jsme se všichni přesunuli do útrob továrny, kde jsme hráli spoustu čokoládo-
vých her. Když začali být všichni unavení z chytání umpalumpů a vymýšlení reklam na slad-
kosti, pustil nám Willy film od Tima Burtona, u kterého jsme dojedli zbytky našich výher a 
potom, přestože nám bylo líto, že je večer u konce, jsme šli všichni spát. Chtěla bych poděko-
vat Aničce Rouskové/Willymu Wonkovi, všem umpalumpům a panu prof. Hrůzovi za úžas-
nou akci a doufám, že se naše školní továrna nezavře „nadobro“ jako ve filmu. 

Kačka 

JARNÍ GRUNTOVÁNÍ – DEBORDELIZACE RATABÁRNY  
26. 3. 2016, Vlastimil „Vlasta“ Barák 

Sešli jsme se tam, abychom dali poslední sbohem starému a zničenému bordelu, který se po 
nás mnohá léta hromadil v ratabárně. Rozloučit se s některými kousky bylo nanejvýš obtížné, 
až nám z koutků očí odkapával pot. Práci jsme však dotáhly do konce a čistá srovnaná rata-
bárna se může těšit na nové kousky…  

Šár 
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ZAPLETENÍ 

3. 6. 2016, Areál Vesec, Marie „Majka“ Uhlířová 

Vyluštit křížovku není jednoduchá věc. To zjistili ti, kteří se v pátek zúčastnili Zapletení. Nad-
šenci museli nejprve splnit zapeklitý úkol, pak teprve získali tajenku, která je dovedla na další 
stanoviště. Celkem lehké, zdá se vám? No já nevím, hlavy se nám často zamotaly. Ono ne 
každý ví, jak astronomové označují hvězdnou vzdálenost, jaký tančí punkeři valčík, nebo jak 
řezníci zbavují maso tukové tkáně. O ratabácích je ale známo, že se nikdy nevzdávají, a tak 
jsme se ani těžkých úkolů nezalekli. Přebrali jsme za Popelku misku hrášku, napsali událost 
do mobilního kalendáře palcem u nohy, poznaly všechny luční rostliny a proběhli se se sáň-
kami po kamenité cestě. Nakonec nám i počasí přálo, nikdo si tedy na nic nemohl stěžovat. 
Z akce jsme odcházeli s úsměvem na rtech, odřenými koleny a se spoustou nových informací 
v hlavě.  

Lenka Niesigová 

ZDRAVOTNICKÉ OKÉNKO  
26. 6. 2016, Gymnázium F. X. Šaldy 

Jednoho parného dne se na ústavu bližšímu k Ještědu, rozuměj Gymnázium F. X. Šaldy, 
uskutečnilo zdravotnické okénko. Odborný vhled do problematiky první pomoci přinesl 
účastníkům sám velký Ryba. Řešila se tématika kardiopulmonarní resuscitace, neochuzena 
o praktické ukázky a nácvik na modifikovaném modelu Anduly Ovečka Shaun – ultimate 
version. Zúčastnění ratabáci Rybu nešetřili a pokládali podnětné a mnohdy velice kompliko-
vané otázky. Postupně jsme se od KPR přes hadi uštknutí, aplikaci Záchranka nebo alergic-
kou reakci dostali až k hygieně v tábořišti.  
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Setkání bylo užitečné a mnohým rozšířilo obzory, vyvrátilo některá tradiční, ale neúčinná 
opatření (např. v souvislosti se škrtidly) a osvěžilo základní postupy záchrany života.  

Barčí Balcarová 

ŽRATAKCE  
10. 9. 2016, Lidové sady Liberec 

Koncept na tuhle akci byl strašně dobrý! Zkrátka jsme hráli všechny jídelní hry, třeba chle-
bovanou nebo Ztrestej svého Indiána (která byla naprosto perfektní). Sešli jsme se tam zají-
mavá parta, napůl my starší z Klasiku a napůl mlaďoši. Ale právě lidi z Pidilidí byli hlavními 
organizátory, určitě si vytvořili cennou zkušenost do budoucna! Celá akce byla zakončená 

táborákem v Lidových sadech, což byla moc příjemná tečka za celou akcí. 

Ondra Bek 

PODZIMNÍ HANDMADE  
23. 10. 2016, Lenka Kubecová 

Podzimní Handmade se velice vydařil. Byl moc hezky připravený, celý to bylo laděný do RE-
TRO. Nechyběl ani doprovod Michala Davida, což nás zahřálo i v mrazivém počasí. A náplň 
akce? FIMO. Zdobili jsme si hrnečky, lžičky a ešáky dle svého ratabáckého vkusu, aby se nám 
už nikdy neztratily. 

Kačka Balcarová 
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PEVNOST ZAUHLOVAČKA 
29. – 30. 10. 2016, Zauhlovačka,  

Taky se vám občas stane, že se někam těšíte, na film, na dovolenou, nebo naopak zase zpět 
domů. Těšíte se tak moc, že si sami říkáte: „Jen jestli já to s tím těšením nepřeháním?“ A pak 
místo těšení se bojíte, že se těšíte až příliš a začnete se připravovat, že z těšení bude zklamání 
a ze zklamání smutek. Nu, a potom jsou chvíle, kdy se na něco těšíte, poté se přetěšíte, 
nicméně následně se nezklamete. Místo toho se absolutně nadchnete. A to se mi stalo na 
konci října na víkendovce Pevnost Zauhlovačka. Celá víkendovka měla vlastně dvě části. So-
botní a nedělní. Tajemnou a blbnoucí. Plnou napětí a plnou úlevy. Chladnou a hřejivou. 
Krásně se doplňovaly a těžko říct, možná by jedna bez druhé ani nezafungovala, nerozložila 

se v hlavě a nevytvořila tak krásnou podzimní vzpomínku. Díky za ni. 

nebojácný Ratabák 

SVATOMARTINSKÝ KŘEST + HANDMADE  
13. 11. 2016, areál Vesec, Alena „Ála“ Čechová a Kateřina „Káťa“ Prokopová 

Víte, kdy jste se koupali poprvé v sezóně? Ne? My z Křestu víme přesně kdy naposled! Na 
svatého Martina (…nebo Tibora?) v Libereckém Tajchu, hezky pod vrstvičkou prvního ledu. 
Ve zdravém těle Ratabácký duch! 

My, co jsme s kapesníkem u nosu otužilce pouze povzbuzovali, jsme neměli dlouhou chvíli 
ani v nejmenším! Káťa s Lenkou si pro nás připravili přírodní bingo i jedinečnou exkurzi 
do nového Národního Parku Tajch. Byli jsme to my, kteří se stali správci jedinečných mikro-
rezervací. A nakonec, pro zahnání mrazíků i smrákajícího se nebe jsme si svařili pomerančový 
džusík, hezky nad ohněm mokrého dříví. Podzimní ratabácká idylka… 

Kája Labská 
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VÁNOČNÍ HANDMADE  
11. 12. 2016, Kateřina „Černá“ Prokopová 

Asi neznám lepší naladění na Vánoce, než se vrátit do dětských tvořivých let a něco krásně 
vánočního si vyrobit. Krásná atmosféra s úžasnými lidmi, drobet cukroví i koled. A k tomu 
jsme si domů odnesli ozdobenou sklenici na tajná přání, papírový stromeček i ideální, a pře-
devším originální rata-pytlíček nejroztodivnější rata-harampádí. V předvánočním stresu 

jsme si mohli udělat alespoň na jedno odpoledne úplnou pauzu. 

Kačka Balcarová 

VYHLÁŠENÍ ZLATÉHO PAROHÁČE  
17. 12. 2016, park Clam-Gallasů, Lenka Niesigová a Jakub „Zombík“ Bůlfinek 

Kdo si odnese nejlepší cenu za nejlepší akci? Zapletení a Pevnost Zauhlovačka, zkrátka 
bomba! I předávání bylo přesně v typickém ležérno-oficiálním stylu, za tmy a mrazu upro-
střed parku. Vítězové zas měli možnost si (i několikrát) potřást pravicí se všemi přítomnými. 
Ke komu se asi zlatý jelínek připaroží za přesrok? 

věrný Ratabák 

ASPYLAKOPA – PŘESPÁVAČKA NA FX  
21. – 22. 12. 2016, GFXŠ, Jakub „Zombík“ Bůlfinek 

Těsně před Vánocemi proběhlo přespávání na FXku pod krycím názvem Aspylakopa (čti 
pozpátku). Přeživší studenti si během večera užili spousty netradičního seznamování, ne-
prasklých i prasklých vajíček a v neposlední řadě také běhání a luštění. 

Dave 
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KONTAKTY A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 



17 

RATAB, Z. 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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PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH K 31. 12. 2016 
v tisících Kč 

 

POPIS Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Celkem 

A. Příjmy 
   

01 Prodej zboží 
   

02 Prodej výrobků a služeb 
   

03 Příjmy z veřejných sbírek 
   

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky 15 
 

15 
05 Přijaté členské příspěvky 4 

 
4 

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů 
   

07 Ostatní 287 
 

287 
08 Průběžné položky 203 

 
203 

09 Kursové rozdíly 
   

10 PŘÍJMY CELKEM 509 
 

509 
B. Výdaje 

   

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
   

02 Materiál 192 
 

192 
03 Zboží 

   

04 Služby 99 
 

99 
05 Mzdy 

   

06 Pojistné za zaměstnavatele a zaměstnance 
   

07 Ostatní osobní výdaje 
   

08 Ostatní 
   

09 Průběžné položky 203 
 

203 
10 Kursové rozdíly 

   

11 VÝDAJE CELKEM 494 
 

494  
Rozdíl příjmů a výdajů 15 

 
15 
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PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH K 31. 12. 2016 
v tisících Kč 

 

POPIS k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 

01 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
02 Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 
03 Finanční majetek 0 0 
04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 0 0 
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 158 173 
06 Zásoby 0 0 
07 Pohledávky 0 0 
08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 0 0 
09 Ostatní majetek 0 0 
10 MAJETEK CELKEM 158 173 
01 Závazky 0 0 
02 Úvěry a zápůjčky přijaté 0 0 
03 ZÁVAZKY CELKEM 0 0  

Rozdíl majetku a závazků 158 173 
 

 

 

 

 


