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ÚVODNÍ SLOVO
Tak jako pro člověka, i pro sdružení jsou některé roky důležitější než ty jiné. V roce 2013
slavil RATAB čtvrtstoletí od svého založení, což nenechalo jeho členy klidné, a proto se celý
rok rata-událostí udál v duchu velkých oslav, speciálních akcí a všeobecného nadšení. Tento
rok proto přilákal spoustu lidí, kteří si v těch posledních 25 letech RATABem prošli a kteří
v těch 25 letech zažili různé netradiční, zajímavé zážitky, a o to více bylo vidět, jak silně toto
prostředí spojuje lidi, a o to radostnější byl pro sdružení a hlavně jeho členy celý tento rok.
Velké děkuji, proto patří všem nadšeným lidem, kteří tento rok věnovali RATABu ještě více
úsilí, času a nadšení než roky jiné, protože díky všem těmto jedincům, byl celý rok opravdu
výjimečný. Vaše úsilí mě nenechává na pochybách, že za pětadvacetl let stejně krásně oslavíme i padesátku.
Tereza „Berka“ Bučková, členka sdružení
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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 hodnot. Chceme být partou lidí, které spojují společné zážitky, proto nabízíme mladým lidem
netradiční možnosti trávení volného času 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 prohlubujeme respekt k ostatním. O chod sdružení se stará skupina dobrovolníků, kteří s RATABem 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 kvinty (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 zážitkové
kurzy, workshopy, přespávání ve škole a další jednodenní či odpolední akce.
Jelikož v roce 2013 slavil RATAB důležité narozeniny, uskutečnili se během roku akce spojené přímo s oslavováním výročí – Ratabál, Rataslet spojený s hudebním festivalem a také
výroba krásných upomínkových předmětů a vydání výročního trika.
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VALNÁ HROMADA
Valná hromada RATABu v roce 2013 se konala 2. listopadu v Horním Vítkově u Chrastavy.
Přítomno bylo 16 členů z 31 a čtyři členové byli zastoupeni plnou mocí.
Na této valné hromadě se rozhodovalo o mnoha organizačních věcech. Uložil se úkol výkonnému výboru změnit způsobům skladování ratabáckého majetku – přeskladnit věci v Liberci a najít centrální skladiště.
SKUPINA FR
SKUPINA PR
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 2013 byli do Výkonného výboru zvoleni tři členové:
• Barbora Benešová
• Jarmila Nýdrlová
• Jakub Vodička
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DOZORČÍ RADA
Orgán konající dozor nad rozhodnutími a prací Výkonného výboru.
Pro rok 2013 byli do Dozorčí rady zvoleni:
• Jindřich Vrabec
• Ondřej Konečný
• Kateřina Karešová
ČLENOVÉ A DOBROVOLNÍCI
Pro neziskovou organizaci je dobrovolnictví nejdůležitějším článkem, bez kterých by nemohlo 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 poděkování.
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LETNÍ AKCE
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RATAB RODIČE S DĚTMI
3. – 9. 8. 2013, Štěnkov, Zdeněk „Zenon“ Novotný
Coby zkušená Ratabačka jsem letos na RATAB vyrazila trochu jinak, jako instruktorka. K tomuto titulu však musím dodat přívlastek novopečená, protože na táboře, kam neposlali svoje
děti krkavčí rodiče za účelem oddychnutí si od nich, ale děti s rodiči prožijí celý táborový
týden, jsem nikdy nebyla a, popravdě, ani jsem si takový tábor nedokázala představit. Po prvních pár dnech jsem se však cítila jako na dovolené se svou obrovskou rodinou. Kromě tee- pee, sluníčka, vůně z polní kuchyně a dětského křiku nás obklopovala letní pohoda. Dětem
jsme připravovali hry, aby večer odpadávaly do svých spacáčků, a rodiče si tak mohli společně
usednout k táborovému ohni, nad nímž vzpomínali na svá stará ratabácká léta. Prostě, RATAB ze mě udělal, nejen nadšenou účastnici, ale i instruktorku.
Ančí Košková
RATAB PIDILIDI
10. – 17. 8. 2013, Štěnkov, Barbora „Bennie“ Benešová
Letošní RATAB se mi moc líbil. Naučila jsem se spoustu nových a zajímavých věcí, poznala
jsem, co to znamená „hygiena“ a poznala spoustu nových přátel. RATAB mě už druhým rokem velmi pozitivně překvapil, promyšlenost her a aktivita vedoucích.
Bety Holíková
RATAB KLASIK, ZA HRANICEMI MOŽNÉHO
17. – 24. 8. 2013, Štěnkov, Ondra „Gorash“ Konečný
Jeden z nejlepších ratabáckých zážitků tohoto běhu byla rozhodně (alespoň tedy pro mě)
Petraréna. Sbalit si věci do krosny během deseti minut a jít běhat s tím vším na zádech sem
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a tam po louce byla opravdu zábava! Nejdříve mi, asi jako všem, problesklo hlavou, jestli se
vážně jde na petrachtaci. Pochybnosti narůstaly, když jsme došli na louku, kde byla rozprostřená lana do tvaru čtyř kruhů, které jsme měli za úkol obíhat. A protože bylo docela teplo,
nesměly chybět ani balónky naplněné vodou, určené k tomu, abychom se navzájem mohli
„osvěžit“. Příjemnou pohodu jsme si udělali i díky spacákům, které na nás vykukovali z každého stanoviště. Rozdělili jsme se tedy na čtyři týmy a už nic nám nebránilo vyběhnout do
arény!
Celý letošní RATAB se mi moc líbil, ale petraréna byla skvělá v tom, že se na ní mohl člověk
totálně zřídit. A pak ještě ten krásný pocit, když zjistil, že to je jen začátek celé velké peťárny…
Budu Vás asimilovat!
Baru, zkráceno
RATAB KLASIK, RATAB PLNÝMI DOUŠKY
23. – 30. 8. 2013, Štěnkov, Benjamin Mlýnek
Už den před odjezdem roste natěšení, ale i nervozita z balení a cpaní všech potřebných věcí
do batohu. Vždycky je s tím ohromný problém. Následující den ráno vidím opět po roce
známé tváře, které oživily vzpomínky na RATAB z minulého roku, a natěšenost se dále zvětšuje. V tom přichází zdrcující informace. Nikam se nejede. Nikdo nechápe. Všichni překvapeni následujeme vedoucí ne směrem do vlaku, ale zpátky do centra Liberce. Na náměstí přicházíme k dráze, která byla nově vybudována pro konání jezdecké akce s názvem Velká Konskokoňská.
Hned bylo jasné, že následuje pro většinu z nás nejlepší týden prázdnin! Druhý den jsme
dorazili do tábořiště. V průběhu následujících dní jsme prošli skrz spoustu skvělých her. Například Zóna, Atlantida, Kleopatra nebo Útěk z vězení. Nechyběla ani tradiční Peťárna.
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Dokonce se nám podařilo jednu noc téměř uhořet. Naštěstí to ale odneslo pouze pět bot. Jak
úžasně celý běh začal, tak nezapomenutelně i proběhl závěrečný den. Již brzy ráno za svítání
nás po jednom instruktoři probouzeli a umisťovali na ruce hodiny, které nám odpočítávali
čas do smrti. Celá tato hra byla na motivy filmu In Time. Proto naším cílem bylo dostat se do
místa věčného mládí, kde čas už nehraje roli. Nesměl nám ale během tohoto postupu vypršet
náš životní čas. Pak bychom zemřeli a neuspěli. (…) Přijela pouť se vším všudy. Střelnice,
řetízkáč, autíčka, cukrová vata. Prostě úžasný! Nikomu z nás se nechtělo následující den už
domů. Pro mě byl tento běh nejlepší ze všech, na kterých jsem byl. Díky všem skvělým Íčkům,
které zde odvedli pořádný kus práce.
Ondra Buchar, zkráceno
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OSTATNÍ AKCE
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RACHOD
27. – 29. 2013, Jarmila „Jája“ Nýdrlová
Ačkoliv by se mohlo zdát, že ta trasa je už tolik ochozená, že na ní člověk nemůže najít nic
nového, že se bude táhnout stejně, jako se táhla i celých 12 let před tím… opak je pravdou!
Nové vedení s mladou krví a jasnou myslí si pro nás připravilo inovaci celé trasy, díky které
jsme směli bloudit zas novými končinami, a pokud se někdo ztratil, nebylo to tak trapné jako
minulé ročníky, kdy už bylo téměř povinností znát trasu nazpaměť i poslepu. Ke zdárnému
průběhu celé akce navíc přispěly všechny možné myslitelné faktory: vedení i záhrobí bylo
nesmírně milé a chápavé, sluníčko nám svítilo jak pominuté a otevřená cukrárna v Kostelci
završila vydařený víkend obří porcí sladkého potěšení. Aby té chvály nebylo málo, je nutno
dodat, že jsme si užili i pořádný kus strádání a zoufalství, bez kterých by Rachod nabyl to,
čím pro nás byl, je a bude.
Viki Brožová
RATABÁL
6. 4. 2013
Duben. Z toho všeho sněhu, lyžování, sáňkování, růstu sněženek a petrklíčů na mě už pomalu
přichází ratabácký absťák. Léto je ale stále daleko, a tak vyrazím na alternativní taškařici pod
Koškovic střechu. Totiž na (historicky druhý) Ratabál. A vyplatilo se. Čekal na mě senzační
večer plný tance, ratabáckých her, bláznivě oděných moderátorů Rudy a Bena, popelnicového
vystoupení, přátelského posezení a smíchu. A navíc si domů odnáším supráckou ratabáckou
plátěnku za 70 Kč – a to se vyplatí!
Ančí Košková
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HROUDÁL
19. – 21. 4. 2013
RATASLET
21. – 23. 6. 2013
HANDMADE
3. 11. – 8. 12. 2013
Léto uteklo jako voda a podzim klepe na dveře. Chtěli jsme si stále užívat, tak jsme šli na
HANDMADE. Parádně jsme si spolu užili několik sychravých nedělních odpolední. Dostali
jsme dýni, kterou jsme si mohli vydlabat a vyřezat, podle svého vkusu a fantazie. Z jednoduchých pytlů na odpadky jsme si vyrobily stylové draky, kteří se úžasně vznášeli a poletovali
nám nad hlavami. Účastnili jsme se také velmi zajímavé přednášky o čajích, zemích, ve kterých se vyrábí od znalce z Dobré čajovny, který sám strávil 4 měsíce v Japonsku, aby čaje
studoval a byli jsme svědky jednoho z mnoha rituálů při přípravě čaje. Vyzkoušeli jsme si,
jaká je masáž s olejíčkem. Zkrátka jsme si spolu užili spoustu legrace a několik pěkných a
užitečných věcí jsme se zde zábavnou formou naučili.
Baruše a Mráza
X-MASS NIGHT
19. 12. 2013
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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 2013
HOTOVOST A CENINY

PŘÍJMY ZAHRNOVANÉ DO ZÁKLADU

PŘÍJMY NEOVLIVŇUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ
Srážky

Příjem

369 303,00

Zboží

Výdej

341 459,00

Služby

Hotovost celkem

27 844,00

Ostatní

0,00

Celkem

381 955,00

BANKOVNÍ ÚČTY
Příjem

0,00
381 955,00

448 703,62

Výdej

340 132,00

Na účtech celkem

108 571,62

PRŮBĚŽNÉ POLOŽKY

VÝDAJE NA ZAJIŠTĚNÍ PŘÍJMŮ

DPH
Dotace
Vklad

0,00
0,00
3 500,00
0,00

Ostatní

25 120,00

Celkem

28 620,00

Materiál

0,00

VÝDAJE NEOVLIVŇUJÍCÍ ZÁKLAD DANĚ

Zboží

0,00

HIM

0,00

Příjem

295 000,00

Drobný majetek

0,00

DPH

0,00

Výdej

295 000,00

Mzdy

0,00

Soc. a zdrav. pojištění

0,00

Daň ze mzdy

0,00

Daň z příjmů

0,00

Sociální pojištění

0,00

Osobní spotřeba

0,00

0,00

Dary

0,00

Rozdíl

0,00
CELKEM

Příjem

381 955,00

Zdravotní pojištění

Výdej

381 181,00

Režie

Základ daně
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774,00

Celkem

381 181,00
381 181,00

Ostatní (včetně rezerv)

5 410,00

Celkem

5 410,00

