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ÚVODNÍ SLOVO 

Rok se s rokem sešel a RATAB je zase o rok starší. Za rok 2017 se uskutečnilo spoustu velkých, 
a ještě více malých akcí. Pomalu ale jistě se RATABu blíží jeho kulatiny a doufejme, že takto 
úspěšný bude i nadále. Ne vždy je to jednoduché, a ne vždy se vše povede, tak jak by mělo. 
Principem každé ratabácké akce je ale především odnést si nové zážitky a zažít spoustu zá-
bavy s lidmi kolem nás. Poděkování patří všem, kteří se tento rok jakkoliv účastnili nebo jen 
zabrousili do vod RATABu. Je skvělé vidět, jak RATAB upevňuje svoje kořeny, a jeho větve 
stále prorůstají dál. 

Elizabeth „Bety‘‘ Holíková 
ratabačka 
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O SPOLKU  
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RATAB je spolek 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, a to převážně v přírodě. Organizujeme pravidelné 
i jednorázové akce pro středoškoláky a starší žáky základních škol. Prostřednictvím zážitkové 
pedagogiky 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. 

Nejdůležitějšími pravidelnými akcemi jsou letní kurzy pro tři věkové skupiny – RATAB pro 
rodiče a děti, RATAB Pidilidi pro studenty primy až kvarty (11–15 let) a RATAB Klasik pro 
studenty 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 zážit-
kové kurzy, workshopy, přespávání ve škole a další jednodenní či odpolední akce. 
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VALNÁ HROMADA 

Valná hromada, kde se diskutovalo o plánech na rok 2017, proběhla 5. listopadu 2016 ve 
Velkých Všelisech. Jako obvykle se rekapituloval rok minulý, volil výkonný výbor, dozorčí 
rada a plánovaly akce na rok 2017  

Během dalšího programu se diskutovala například žádost Lucie Kubíčkové o zapůjčení tá-
bořiště s veškerým vybavením pro Lesní školku z Hradce Králové, dále také obnova hangáro-
vých plachet a používání 8. tee-pee. V rámci řešení financí a investic padl návrh na uspořá-
dání kurzu ZdrSem, který by byl RATABu šitý na míru. Byl také představen návrh na zlepšení 
kuchyňského vybavení. Na závěr jednacího dne organizátoři výstavy k 30. výročí RATABu 
předložili svůj plán realizace tohoto nelehkého úkolu. 

VÝKONNÝ VÝBOR 

Řídící orgán spolku, nazývaný též „Koule‘‘. Jeho úkolem je dohled a zajištění akcí, každoroč-
ních i jednorázových, hledání tábořiště pro následující ročník, či plnění úkolů zadaných Val-
nou hromadou. 

Pro rok 2017 byli do Výkonného výboru zvoleni členové: 

• Ondřej Budai 

• Lenka Niesigová 

• Daniel Procházka 

Náhradníky byli zvoleni Vlastimil Barák a Kateřina Prokopová. 
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DOZORČÍ RADA 

Orgán konající dozor nad rozhodnutími a prací Výkonného výboru.  

Pro rok 2017 byli do Dozorčí rady zvoleni:  

• Jan Erhart 

• Marek Kulhavý 

• Jindřich Vrabec 

ČLENOVÉ A DOBROVOLNÍCI 

Pro neziskovou organizaci je dobrovolnictví nejdůležitějším článkem, bez kterého by ne-
mohlo vzniknout vůbec nic. Spolek by vůbec neexistoval. Proto všem lidem, kteří se celý rok 
podílejí na realizaci akcí a přispívají k jejich organizaci, pomáhají při stavění či bourání, ne-
konečném přerovnávání skladu věcí, uklízí a celkově pomáhají celé organizaci, patří obrovské 
poděkování. 
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LETNÍ AKCE  
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RODIČE A DĚTI 
6. – 12. 8. 2017, Štěnkov, Dita „Dítě“ Culková 

„Dva roky prázdnin?‘‘ podivil se malý námořník, „To přece nejde za týden stihnout!‘‘ A ejhle! 
Když se sejde ohromná banda rodičů a dětí, instruktorů a kuchařů a všichni se vypraví na 
moře v tom nejméně pravděpodobném místě --- ve Štěnkově --- může se odehrát všelijaké dob-
rodružství. Můžete se plavit po řece, potkat piráty, zažít druhé Vánoce a vykopat poklad. 

Důležité je, že jsme si u toho užili spoustu legrace a zůstaly nám krásné vzpomínky. 

Vlasta 

PIDILIDI 
13. – 21. 8. 2017, Štěnkov, Marie „Majka“ Uhlířová 

Letošní Pidi byly naprosto boží, moc jsem si je užila se všemi instruktory i účastníky. Téma 
bylo skvělé, zejména protože jsme díky němu nezůstali v jedné skupině, ale týmy se různě 
střídaly. Doufám, že příští rok pojedou stejně skvělí lidé a že si to užiji stejně jako letos. 

Linda 

KLASIK 
22. – 31. 8. 2017, Štěnkov, Jakub „Vodík“ Vodička 

Letošní Klasik byl z mého pohledu velmi živelný, každý ze čtyř základních přírodních živlů 
byl do programu začleněn. Oheň: Tak asi nikoho, kdo už na RATABu byl, tohle nepřekvapí. 
Není lepší chvíle pro roztažení komfortních křídel než s kamarády u hřejivého táboráku s 
kytarou po boku. Voda: Vzhledem k umístění tábořiště na pasece mezi mnohými meandry 
Orlice, byla pro využití vody v programu perfektní příležitost. Ať už to byl závod ručně  
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tvořených plavidel, pochod Kleopatry proti proudu řeky, nebo jiné aktivity, voda jim teprve 
dodala ten správný rozměr. Vzduch: Co bylo poměrně překvapující pro mnohé účastníky, byl 
moment, kdy nám rekvizity pro další hru předali parašutisté, kteří seskočili z letadla přímo 
k našemu tábořišti. Země: Mnozí odborníci tvrdí, že běh po zemi je pro člověka nejpřiroze-
nějším pohybem. Na RATABu se tímto mottem řídíme. S neutuchajícím úsměvem na tváři 
jsme běhali a chodili neuvěřitelné množství kilometrů. Konec Klasiku se pozvolna přehoupl 
do akce bourání tábora, jelikož víc než polovina účastníků odmítla jet domů a s touto akcí 
pomohla. 

Bek 

RACHOD 
29. 9. – 1. 10. 2017, Štěnkov, Ondřej „Bek“ Bek 

Jako každý rok jste mohli poslední zářijový pátek potkat na vrcholku Ještedu skupinu nad-
šenců s krosnami na zádech a plyšovým medvědem na kolečkách. Letošní RaChod, pochod z 
Liberce (Ještědu) do Prahy, nebyl o moc jiný než ty dřívější, možná akorát, že nám letos přálo 
počasí víc než loni. Snad ani jednou jsme po cestě nepotkali dešťový mrak. Naše záhrobí se o 
nás jako vždy skvěle postaralo a nikdo neměl šanci padnout po cestě hlady. Večery byly i přes 
únavu dlouhé, hrálo se na kytaru a zpívalo. To ale i cestou, jak už je zvykem. Někteří lidé se 
po cestě odpojovali a jiní připojovali, nejsilnější jádro ale dorazilo z Liberce do Prahy s úsměvy 
na tvářích a bolavým absolutně vším, jako vždy! RaChod se opravdu vydařil a už teď se těším 
na další zářijový pochod se všemi! 

Káťě 
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OSTATNÍ AKCE 
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EXPEDICE: HŘEBEN 
3. – 5. 2. 2017, Ještědsko-Kozákovský hřbet, Vlastimil „Vlasta“ Barák 

O pololetních prázdninách se parta čtyř ratabáků nezalekla sněhu a vydala se na 60 km dlou-
hou pouť. Přešli jsme Ještědsko-Kozákovský hřbet, zkoulovali jsme se a naučili jsme se hrát 
mariáš. Hlavně jsme si dokázali, že ratabácký duch se dá pěstovat i v zimě. Díky Beku, Zom-
bíku a Zuzko. 

Vlasta 

HROUDÁL 
10. – 12. 3. 2017, Semily, Ondřej „Pštrósa“ Budai a Veronika „Veru“ Nýdrlová 

Letošní kurz pro formování nových instruktorů proběhl v Semilech na základně tamních 
skautů. Celá akce byla velmi přínosná, a to jak pro nové instruktory, tak i pro ostřílené rata-
báky. Zlatým hřebem víkendu byla improvizovaná čajovna po velmi sebereflexní aktivitě, což 
celé akci dalo krásnou zlatou tečku. 

Bek 

ZDRSEM 
31. 3. – 2. 4 a 14. – 16. 4. 2017, Liberec, Ondřej „Pštrósa“ Budai 

Obvykle ročně pošleme 2 až 3 instruktory na zdravotnický kurz. Letos však měli zájem snad 
všichni, a proto jsme se rozhodli, že si od spolku ZdrSem necháme udělat kurz na míru. No a 
jaké to bylo? Špičkové! Reálné simulace vzbuzovaly nejen v nás, ale i u kolemjdoucích spousty  

  



12 

emocí, vyzkoušeli jsme si čištění ran na prasečích nožkách a resuscitovali jako o život v rytmu 
Bee Gees. 

Pštrósa 

XICHTKNIHRA 
16. 6. 2017, Liberec, Jakub „Zombík“ Bůlfinek a Ondřej „Alfa“ Buchar 

Každý z nás už asi byl alespoň jednou na delší dobu uvězněn v temné kobce, a tak jistě všichni 
víme, jak těžký je přechod zpět na svobodu a světlo --- po krátkých krůčcích, postupná adap-
tace, pravidelná terapie… Jednou z takových terapeutických akcí byla i Xichtknihra, terapie 
se speciálním zaměřením na vězně 140znakových twýtů a ještě širší skupinu obětí tzv. Kni-
hyObličejů. kom, rozsáhlé organizace operující z hloubek temného webu (název terapie 
Xichtknihra je tajné kódové označení pro KnihuObličejů pocházející ze starogermánštiny, 
odkud o ní máme první zmínky). Xichtknihra vsadila na osvědčené metody pomalého odvy-
kání a uvedla pacienty do přirozenějšího venkovního prostředí, aniž by je hned úplně odtrhla 
od samotného zdroje utrpení (tj. telefonního nástroje, který KnihaObličejů.kom používá k 
udržení kontroly nad oběťmi). Účastníci byli postaveni před širokou sadu úkolů, které chytře 
provázaly funkce a vlastnosti telefonního nástroje s fyzickým prostředím, aniž by si toho 
pacienti či samotná KnihaObličejů všimli. 

Autor neznámý 
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HANDMADE 
22. 10. – 10. 12. 2017, Liberec, Lenka Kubecová a Kateřina Prokopová 

V předvánoční čas předvánoční nálada, trochu toho cukroví doma v teple u krbu… Je snad 
něco lepšího? Ano, je! Letošní edice tří Handmade, ano, tří, ne jednoho, nebo dvou, ale celých 
tří skvěle strávených nedělí v protistresovém duchu snad okouzlila každého člověka! Během 
vytváření speciálních edic dárkových čajových sklenic s čajem, top trendy trik se sobíky nebo 

dokonce vánočních kalendářů s překvapením roztál v přátelské atmosféře každý rampouch. 

Kuba Landsmann 

SVATOMARTINSKÝ KŘEST 
11. 11. 2017, Liberec, Lucie „Lůca“ Poloprutská a Alena „Ála“ Čechová 

Šest odvážlivců se rozhodlo, že se trochu otuží, a i přes chladné počasí si zaplavalo v našem 

starém známém Tajchu. I když nám u ohně trochu pršelo, všichni jsme ve zdraví přežili. 

Lůca 
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PŘESPÁVAČKA NA FX 
20. – 21. 12. 2017, Liberec, Ondřej „Bek“ Bek 

Dne 20. 12. jsme se zúčastnili přespávačky na Gymnáziu F. X. Šaldy. Shromáždili jsme se v 
18 hodin ve vestibulu naší školy. Absolutně jsme nevěděli, co se bude dít, když tu na nás přišli 
polonazí pravěcí lidé. Vysvětlili nám jejich pravěkou řeč, že se ztratila mamutí kýta k večeři a 
co máme udělat pro to, abychom ji našli. Nejprve jsme se ale seznamovali formou hry. Po 
seznámení jsme se rozdělili do týmů a plnili úkoly, sbírali body a soupeřili mezi sebou. Nako-
nec stejně musely dát všechny týmy síly dohromady, bez toho bychom kýtu nemohli získat. 
Plyšová kýta sice ušla, ale nakonec jsme si snědli pizzu. Ráno po probuzení jsme jeli hro-
madně do kina. 

Verča a Lůca 
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KONTAKTY A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
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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. 2017 
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 1 
 

1 
05 Přijaté členské příspěvky 4 

 
4 

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů 
   

07 Ostatní 289 
 

289 
08 Průběžné položky 269 

 
269 

09 Kursové rozdíly 
   

10 PŘÍJMY CELKEM 563 
 

563 
B. Výdaje 

   

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
   

02 Materiál 218 
 

218 
03 Zboží 

   

04 Služby 137 
 

137 
05 Mzdy 8 

 
8 

06 Pojistné za zaměstnavatele a zaměstnance 
   

07 Ostatní osobní výdaje 
   

08 Ostatní 
   

09 Průběžné položky 269 
 

269 
10 Kursové rozdíly 

   

11 VÝDAJE CELKEM 632 
 

632  
Rozdíl příjmů a výdajů -69 

 
-69 
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PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH K 31. 12. 2017 
v tisících Kč 

 

POPIS k 1. 1. 2017 k 31. 12. 2017 

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 28 
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 173 75 
06 Zásoby 0 0 
07 Pohledávky 0 0 
08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 0 0 
09 Ostatní majetek 0 0 
10 MAJETEK CELKEM 173 103 
01 Závazky 0 0 
02 Úvěry a zápůjčky přijaté 0 0 
03 ZÁVAZKY CELKEM 0 0  

Rozdíl majetku a závazků 173 103 
 

 

 

 

 


