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ÚVODNÍ SLOVO 

Rok 2015 nepřinesl RATABu žádné dramatické změny. Všechny naše pravidelné akce 
úspěšně proběhly a všichni máme v sobě pocit dobře odvedené práce. Jeden by si pomyslel, 
že tento rok byl fádní, ale podle mne je opak pravdou. Věřím, že tento rok ukázal, že z RA-
TABu se definitivně stala dospělá a stabilní organizace, která plní svá předsevzetí a závazky. 

Rád bych zde ovšem připomněl, že by bylo velmi smutné, pokud bychom usnuli na vavří-
nech a nesnažili se dále naše sdružení rozvíjet. Letos se nám to dařilo například v počtu účast-
níků letních akcí. Rodiče a děti praskali ve švech, Pidilidi po několika letech neměli účastnic-
kou nouzi a Klasiky, byť komornější než obvykle, jsme měli rovnou dva.  

Na závěr bych chtěl RATABu popřát, aby i nadále nacházel dostatek lidí s dobrými nápady, 
kteří budou RATAB obohacovat. Doufám, že se nám všem dohromady podaří udržet takový 
směr, který podle mne RATAB aktuálně má. Směr, který odpovídá dospělosti spolku, ale zá-
roveň odpovídá i hravosti, kterou disponuje každý Ratabák. 

Ondřej „Pštrósa“ Budai 
člen sdružení 
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O SDRUŽENÍ  



4 

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. 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. 

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 vzniklo samostatné Občanské 
sdružení RATAB, jímž je dodnes. Malá změna je plánovaná na konec letošního roku, kdy do-
jde z legislativních důvodů ke změně statutu na zapsaný spolek. 

RATAB tradičně organizuje volnočasové aktivity pro starší žáky základních škol a středo-
školáky v Libereckém kraji. Běžné jsou také aktivity pro již odrostlé podporovatele – napří-
klad 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 Pidilidi 

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. 

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 postupně 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 2015, proběhla 1. listopadu 2014 v Hor-
ním Vítkově. Jako obvykle se rekapituloval rok minulý, volil výkonný výbor a dozorčí rada a 
plánovaly akce roku 2015.  

Významnou část valné hromady zabrala diskuze nad vizí sdružení, kde proběhlo zamyš-
lení, jaké jsou vůbec naše cíle a plány. Také se rozhodlo o nutnosti spravit a naimpregnovat 
tee-pee a hangáry. Kuchaři doporučili nákup některých chybějících zařízení (trouba, další led-
nice, profesionální robot). Výkonný výbor taktéž dostal za úkol zamyslet se nad řešením ne-
uspokojivého stavu osvětlovací techniky. 

Řešil se i stav uskladnění materiálu, který byl v roce 2014 uložen na mnoha místech, a tím 
pádem stavění a bourání tábora trpěly složitou logistikou. Proběhlo zamyšlení nad stálým 
tábořištěm a stálou klubovnou, diskuze skončila závěrem, že oba nápady jsou pro nás zají-
mavé, ale bojíme se údržby. 

VÝKONNÝ VÝBOR 

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

Pro rok 2015 byli do Výkonného výboru zvoleni: 

• Barbora „Benie“ Benešová (finanční správce) 

• Jakub „Vodík“ Vodička 

• Jarmila „Jája“ Nýdrlová 

• Ondřej „Gorash“ Konečný  
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DOZORČÍ RADA 

Orgán konající dozor nad rozhodnutími a prací Výkonného výboru. 

Pro rok 2015 byli do Dozorčí rady zvoleni: 

• • Jindřich „Henry“ Vrabec 

• • Marek Kulhavý 

• • Tomáš „Ryba“ Beran 

PR TÝM 

Ačkoliv tento tým není oficiálním orgánem RATABu, vykonává pro chod sdružení mnoho 
užitečné práce. Pod vedením Vodíka zajišťuje veškerou propagaci RATABu – tedy mimo jiné 
představení RATABu rodičům na dnech otevřených dveří a třídních schůzkách a správu na-
šeho webu a Facebookové stránky. 

ČLENOVÉ A DOBROVOLNÍCI 

Kromě výše zmíněných lidí má RATAB i mnoho dalších členů, kteří se více či méně zapojují 
do jeho dění a pomáhají mu, jak nejlépe dovedou. Tato pomoc je různorodá a existenciálně 
důležitá pro jeho chod – RATAB potřebuje dobrovolníky, kteří postaví tábor, zajistí hladký 
průběh všech kurzů, nebo třeba předají své dlouholeté know-how mladším generacím. Všem 
takovým lidem, kteří tvoří motor RATABu, patří obrovský dík. 
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LETNÍ AKCE  
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PIDILIDI 
30. července – 7. srpna 2015, Velké Všelisy 

Třiadvacet účastníků se potkalo ve starověkém Řecku, aby se společně pokusilo pokořit 7 
úkolů, které jim byly dány samotnými olympijskými bohy. Letošní pidilidi byly nabité akčním 
programem protkaným mytologií, řeckou moudrostí i hrami, při kterých jsme se pořádně 
zapotili. O hladký průběh kurzu se staral desetičlenný tým instruktorů, který tvořili z více 
než poloviny nováčci. Ač méně zkušení, tím více zapálení instruktoři se však ničeho nezalekli 
a brilantně zvládli po dobu devíti dní udržet nefalšovanou ratabáckou atmosféru. I to jistě 
nakonec přispělo k tomu, že se na nás přestali bohové zlobit a připravili nám parádní hostinu 
nejen s ambrozií a nektarem. 

Pštrósa 

RODIČE A DĚTI 
8. – 14. srpna 2015, Velké Všelisy 

Máme za sebou 9. ročník tohoto kurzu posílený o tři nové rodiny. Zájem je již takový, že 
musíme účastníky i odmítat z kapacitních důvodů. Letos se naplno projevilo, že mezi dět-
skými účastníky je velký věkový rozdíl, museli jsme proto přistoupit k paralelním programům 
pro větší a menší děti. Zároveň jsme vyzkoušeli také hry, kdy se větší účastníci starali o mla-
dší. Obzvláště se povedl projekt dětské noční hry, kdy starší prováděly mladší lesem. Nově 
byly také zařazeny hry vědomostní, děti se učily poznávat živočichy a další přírodniny. Celý 
program byl zastřešen celotáborovou hrou, která se nesla v duchu tajemného zvířete - le-
mroucha. Také se nám velice líbila spolupráce s místními - obec nám vyšla v mnoha věcech  
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vstříc a dokonce jsme mohli pro naše aktivity využít místní rozhlednu. Do příštího roku uva-
žujeme o předání vedení kurzu mladším rodičům, kteří ho budou dále rozvíjet. 

Zenon (upraveno) 

KLASIK - RATAB 20X15 
14. - 22. srpna 2015, Velké Všelisy 

Letošní Klasik byl pro mě velikou hlavasovskou premiérou. Bylo to ale unikátní ještě v něčem. 
Totiž v počtu účastníků. 15 úček a 10 íček vytvořilo opravdu komorní, ale zato nezapomenu-
telnou atmosféru. A já sama nakonec, ačkoliv tomu tak nebylo od začátku, byla ráda za to, že 
nás bylo spíš poskrovnu. Krásně se smyly rozdíly mezi účky a íčky, do her se šlo naplno a vždy 

dohromady. I to jsou výhody dvou klasiků. 

Jája 

KLASIK - KDO PŘEŽIJE: RATAB 
21. – 29. srpna 2015, Velké Všelisy 

ZAHRÁT, ZAŽÍT, VYTRVAT 

Ve dnech 21. - 29. 8. proběhl další ročník zážitkového kurzu „RATAB KLASIK: KDO PŘE-
ŽIJE‘‘, tentokrát situovaný do zapadlého údolí mimo pokrytí mobilních operátorů v obci 
Velké Všelisy. Program inspirovaný velmi úspěšnou televizní show „Survivor‘‘ se rozhodlo na 
vlastní kůži zažít 20 účastníků z řad libereckých středoškoláků a jménem celého realizačního 
teamu jim tímto děkuji za odvahu i entusiasmus. Jejich drive pro nás byl nepostradatelný. 

Během devíti dní si účastníci sáhli téměř na dno svých psychických i fyzických sil, když 
překonávali programem připravené výzvy. Vrcholem byla rozsáhlá noční hra o hodnotách, 
potřebách a v neposlední řadě o vytrvání. Někdy pro náhodu, někdy jako výsledek tvrdě 
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racionální úvahy nevytrvali všichni a o to silnější pak byla atmosféra i výsledný prožitek. 
Místy vyhrocená situace však byla vždy pod kontrolou nástrojů zážitkové pedagogiky, a tudíž 
zvládnuta ke spokojenosti všech zainteresovaných.  

Závěrem bych rád dodal, že se nám na kurzu podařilo nalézt odpověď na otázku v úvodu: 
Kdo přežije? Ratabák! 

Vodík 
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OSTATNÍ AKCE 
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HROUDÁL 
10. – 12. dubna 2015, Horní Vítkov 

Pohodový víkend strávený na vítkovském statku, protkaný rozvojem osobnosti a teorií zá-
žitkové pedagogiky. Nechyběla ani rozcvička na balících slámy. A poselství pro příště? Zkon-
trolujte si číslo na obálce. 

Majka 

RACHOD 
26. – 28. září 2015, mezi Ještědem a Pražským hradem 

RaChod oslavil své patnácté narozeniny zcela tradičně a docela se i těšil, že už bude alespoň 
tak starý, jako jeho nejmladší účastníci. Trasa se opět táhla z Ještědu přes Bělou pod Bezdě-
zem, Mšeno a Všetaty až do města velikého, jehož sláva hvězd se dotýká --- do Prahy. 

Na pochod jsme vyrazili v sobotu, 26. září. To nám umožnilo začít už v poledne, díky čemuž 
byla tato (tradičně páteční) část cesty, tj. pochod z Ještědu do Bělé pod Bezdězem, docela 
příjemná a rychlá. Myslím, že jsme dokonce dorazili před půlnocí. 

Druhý den jsme vyšli plni energie do sice zataženého, avšak nijak chladného dne. Ve Mšeně 
jsme zavzpomínali na RATAB, který byl roku 2015 v nedalekých Velkých Všelisech. Dokonce 
jsme si mohli prohlédnout vzkazy od účastníků Klasiku (včetně mě), které ukryli na petrak-
taci do skulin v lavičkách a rozcestníku. Nezapomněli jsme načerpat síly zmrzlinou v cuk-
rárně a vyrazili jsme dál. Večer jsme se nevyhnuli bloudění mezi Řepínským dolem a Byši-
cemi. Ale to už k tomu asi patří. 

V pondělí se konečně vyčasilo, a tak nám cestu středočeskou krajinou krásně oslňovalo 
slunce. A protože jsme končili na státní svátek, kde jinde by bylo lepší skončit než na 
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Pražském hradě. Kolemjdoucí turisté byli nadšeni (nebo zděšeni?), že mohli poznat nový typ 
domorodce (totiž typ Ratabák), když kolem nich prošel náš průvod v čele s Bérákem. Z hradu 
jsme museli chvátat na hlavní nádraží, kde jsme naštěstí ještě s malinkou rezervou chytli vlak 
a pak hurá do Liberce ošetřovat bolavé nohy. 

Prochi 

HANDMADE 
18. října, 22. listopadu a 13. prosince 2015, Liberec 

Handmade se konal ve formě tří workshopů vždy na dané téma. Akce proběhla v ekologickém 
domečku u centra Archa a u rybníka ve Vesci, neboť se Handmade pojil se Svatomartinským 
křestem. Workshopy byly připraveny pod dohledem Lenky Kubecové, na jednom z nich na-
příklad vznikla propagační trička. Účastníků byl malý počet, čítající okolo 12 Ratabáků. 
Handmade začíná být vnímán jako pravidelná Ratabácká akce nabízející kreativní prostor pro 
setkání Ratabáků mimo letní běhy. 

Lenka 

SVATOMARTINSKÝ KŘEST NA CECÍLII 
22. listopadu 2016, Vesecký rybník 

Svatomartinský křest se konal v tradičním termínu, avšak poprvé spojen s Handmade. Tím 
se vysoce navýšil počet koupajících. Dvě účastnice přeplavaly na druhou stranu a zpět, nikdo 
se neutopil. Organizaci měly na starost Alena Čechová a Lenka Kubecová. Mladí Ratabáci 
volají po hojnější účasti i dříve narozených Ratabáků. Spojení s Handmadem bylo přijato s 
nadšením a doplnilo křest o programovou část. 

Lenka 
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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 2015 

VÝDAJE  PŘÍJMY  

Spotřební materiál 131 782,00 Kč Členské příspěvky 3 900,00 Kč 
Nájem 26 021,00 Kč Účastnické poplatky 184 505,00 Kč 
Nákup zboží 2 577,00 Kč Sponzorské dary 400,00 Kč 
Vzdělávání 16 422,00 Kč   

Propagační materiály 2 399,40 Kč   

Doprava 5 421,00 Kč   

Pojištění 4 050,00 Kč   

Webhosting 363,00 Kč   

VÝDAJE CELKEM 189 035,40 KČ PŘÍJMY CELKEM 188 805,00 Kč 
Výsledek hospodaření   -230,40 Kč 

 


