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ÚVODNÍ SLOVO 

V roce 2018 bylo RATABu krásných 30 let. A to se muselo náležitě oslavit! Protancovali jsme 
několikery střevíce na 3. RataBále, připíjeli jsme si na zdraví na RataSletu a prošli jsme rych-
lokurzem ratabácké historie na RataVýstavě. Kromě ojedinělých akcí jsme ale samozřejmě 
zachovali naši tradici a užili jsme si léto plnými doušky na bězích Klasiku, Pidilidech i RD. 
Troufnu si říct, že tento rok byl pro RATAB a jeho členy jeden z nejnáročnějších za posledních 
několik let a proto na tomto místě patří poděkování zejména těm, kteří se na všech těch osla-
vách a jiných ratabáckých taškařicích podíleli. Tak nazdraví RATABu a mnoho štěstí na dal-
ších 30 let!  

Lenka 
ratabačka 
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O SPOLKU  
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RATAB je spolek organizující volnočasové a rozvojové aktivity pro mladé lidi, zejména pro 
středoškolákya 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 ne-
tradičnímožnosti trávení volného času, a to převážně v přírodě. Organizujeme pravidelné i 
jednorázovéakce pro středoškoláky a starší žáky základních škol. Prostřednictvím zážitkové 
pedagogikyrozvíjíme sebepoznání, odpovědnost, kreativitu, schopnost spolupracovat a pro-
hlubujemerespekt k ostatním. O chod spolku se stará skupina dobrovolníků, kteří s RATA-
Bemvyrůstali a dále s ním rostou. 

Nejdůležitějšími pravidelnými akcemi jsou letní kurzy pro tři věkové skupiny – RATAB pro 
rodiče a děti, RATABPidilidi 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 2018, proběhla 4. listopadu 2017 na 
chatě Liwet v Mukařově. Jako obvykle se rekapituloval rok minulý, volil výkonný výbor, do-
zorčí rada a plánovaly akce na rok 2018 

Během dalšího programu se například odhlasovalo uskutečnění dvou běhů pro rodiče a děti, 
stejně jako dvou běhů Pidilidi a RataSletu. Taktéž se řešil nákup nového vybavení k vodoin-
stalaci a zakoupení nového padáku na hry a sporáku s troubou. 

VÝKONNÝ VÝBOR 

Řídící orgán sdružení, nazývaný též „Koule.‘‘ Jeho úkolem je dohled a zajištění akcí, každo-
ročních i jednorázových, hledání tábořiště pro následující ročník, či plnění úkolů zadaných 
Valnou hromadou. 

Pro rok 2018 byli do Výkonného výboru zvoleni členové: 

• Lenka Niesigová 

• Lukáš „Beris‘‘ Beran 

• Jakub „Zombík‘‘ Bůlfinek 
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DOZORČÍ RADA 

Orgán konající dozor nad rozhodnutími a prací Výkonného výboru.  

Pro rok 2016 byli do Dozorčí rady zvoleni:  

• Jindřich „Henry“ Vrabec 

• Vlastimil „Vlasta“ Barák 

• Marek „Mára“ Kulhavý 

PR TÝM 

Neoficiální, avšak fungující orgán RATABu, jehož vedení se pro tento rok ujal Ondřej „Bek“ 
Bek. Zajišťuje veškerou propagaci RATABu – mimo jiné správu webu, facebookových stránek 
a nově také Instagramu, představení RATABu rodičům a na třídních schůzkách a také stu-
dentům na dnech otevřených dveří. Také pomáhal při propagaci akcí k oslavám 30. výročí. 

ČLENOVÉ A DOBROVOLNÍCI 

Pro neziskovou organizaci je dobrovolnictví nejdůležitějším článkem, bez kterých by ne-
mohlo vzniknout vůbec nic, a spolek by vůbec neexistoval. Proto všem lidem, kteří se celý rok 
podílejí a přispívají k organizování akcí, pomáhají při stavění či bourání, nekonečném pře-
rovnávání skladu věcí, uklízí a celkově pomáhají celé organizaci, patří obrovské poděkování. 
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LETNÍ AKCE  



8 

RODIČE A DĚTIPOHÁDKOVÝ SVĚT VEČERNÍČKŮ 
15. --- 20. 7. 2018, Dolní Bousov, Anna „Anče‘‘ Simbartlová 

Maminko, tatínku, posílám vám vzpomínku 
z letního tábora, jistě víte, že vám píše tým, co vedla Andula. 
Strava, ach, to byla slast! Knedle bysme chtěli zas! 
Polívka výborná, co vní plave místo lepku barevná zelenina. 

Čekali jste asi, že budou různé soutěže. 
Slíbili volný den a přitom jste jako šašci úkolili, jak řek´ Ben. 
Anče, hlavní vedoucí, přivedla svoje vedoucí, 

Strejdu a tetičky, co těm dětem vymysleli samé prdlé srandičky. 

Za nezapomenutelné chvilky 
Vám posílá své velké díky 

hravý I-tým pro RumDudlíky! 

Anče 

RATASLET 
20. --- 23. 7. 2018, Dolní Bousov, Zdeněk „Zenon‘‘ Novotný 

K 30. výročí našeho spolku jsme uspořádali víkendový slet všeho ratabactva. Užili jsme si 
kopec srandy v rámci připraveného programu, zábavy jak u večerních ohýnků, tak u koncertu 
naší oblíbené kapely. Na této akci jsme také poprvé zhlédli výroční ratabáckou výstavu, ze 

které všem zrak přecházel, jak byla nápaditá a šikovně vyrobená. 

Lenka 
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PIDILIDI MÝTY SEVERU 
23. --- 31. 7. 2018, Dolní Bousov, Marie „Majka‘‘ Uhlířová 

Téma letošních Pidilidí bylo „Mýty severu“. Děti ve věku 11– 15 let, rozřazení do tří týmu 
hrály nejrůznější hry, při kterých se snažily získat přízeň bohů, postavit div světa, umíchat 
co nejlepší nápoj a dokonce i vycvičit draka. Nechybělo také časté koupání či účast na místní 
Neckiádě. Plně nabitý program spolu s výborným jídlem šperkoval celkový dojem z RATABu. 
Asi můžu mluvit za všechny, když řeknu, že Pidilidi byly moc užité a příští rok rozhodně 
jedu znovu. Verča 

KLASIK PŘÍSNĚ TAJNÉ! 
1. --- 10. 8. 2018, Dolní Bousov, Vlastimil „Vlasta‘‘ Barák 

Letošní RATAB Klasik se nesl v duchu tajemství a velikých oslav. Během 10 dnů jsme stihli 
projít kompletním výcvikem, kterým jsme všichni jako jeden velký tým budoucích agentů 
prošli a zakončili ho záchrannou operací v Sobotce. V průběhu výcviku jsme se naučili dealo-
vat, krást, ukrývat se, anebo třeba vytvářet bomby. Také jsme museli odolat výslechu, anebo 
výslech vést. Po celou dobu jsme překonávali sami sebe, pokaždé s podporou od ostatních. 
Zároveň jsme během Klasiku stihli oslavit 30 let RATABu tím, že jsme v týmech uběhli 90 ki-
lometrů. Kromě toho jsme slavili i další spoustu věcí. A mezitím, co jsme vedli tajnou klano-
vou válku, a dělali další spoustu věcí, jsme doslova proběhli 10 dní, které byly většinou za-
končeny posezením u ohně. RATAB si bez toho, aby se zpívalo a křičelo u ohně, neumím 
představit. Ale podle mě bylo nejlepší to, že jste mohli být hlavou v popelnici, celý zapatlaní 
od bahna, mýdla, nebo barev a všem to bylo jedno. Letos to pro mne díky tomuto RATABu 
bylo léto plné nových přátelství a neuvěřitelných zážitků. 

Mářa 
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RODIČE A DĚTI HOBIT, ANEB ZÁCHRANA ŘÍŠE FANTAZIE! 
11. --- 17. 8. 2018, Dolní Bousov, Dita „Dítě‘‘ Culková 

RATAB pro rodiče a děti od 4 do 10 let se nesl v duchu Hobitího světa a záchrany říše fantazie.  
Pohádkovou a zároveň roztomilou atmosféru celému běhu přidaly hobití pláště, které během 
tábora všechny děti nosily. Děti na začátku tábora statečně přemluvily Bilba, aby se s nimi 
vydal na výpravu za Gandalfem. Cestou se setkaly se zuřivými zlobry, které však úspěšně 
porazily. Z tohoto střetu bohužel vyšel Bilbo se zraněním. Děti proto podnikly noční odváž-
nou výpravu za lesním trolem, který jim daroval kouzelnou bylinku, která Bilba zachránila. 
Děti si jako každý rok otestovaly svoji odvahu i při spaní v lese bez rodičů. Avšak největším 
nepřítelem, kterého se všichni děti v průběhu tábora bály, byl zlý Mrakomor, který měl 
v úmyslu zničit říši fantazie. Děti nasbíraly všechny elementy potřebné ke zničení Mrako-
mora. Ten byl poslední večer úspěšně přemožen a zbyl po něm jen nezapomenutelný ohňo-

stroj ���� 

Lucka 

PIDILIDI DNES VEČER UVIDÍTE… 
18. --- 26. 8. 2018, Dolní Bousov, Ondřej „Pštrósa‘‘ Budai 

Letošní Pidilidi jsem si moc užil. Moc se mi líbil nápad s měnícími se týmy, který se do počtu 
10 lidí narámně hodil. Zajímavě byla pojata i petraktace s přespáním. Kolektiv byl jako vždy 
skvělý, Íčka se opět vytáhla s novými nápady na hry a zároveň dokázala ty tradiční opět oži-
vit. RATAB byl prostě skvělý a těším se na známé i nové tváře. 

Mišud 
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OSTATNÍ AKCE 
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RATABÁL 
14. – 15. 4. 2018, U Košků, Liberec, Lenka „Lenka“ Niesigová, Jakub „Zombík“ Bůlfinek 

Rok se s rokem sešel a výroční třicátá sezóna působení RATABu nemohla odstartovat lépe. 
Oprášit saka, šaty, boty na běhání do vody a na tancování a rychle ke Koškům na RataBál! 
Publikum bylo, jak už je zvykem, velmi pestré – od zakladatelů až po nejmladší členy, kteří se 
s pokročilým večerem osmělili a vzájemně se seznamovali. Atmosféra na parketu byla vyni-
kající, občas ozvláštněná nějakou tou společenskou ratahrou a než jsme se nadáli, večer skon-
čil. Velký dík patří organizátorům a všem, co pomáhali, za zdárný a hladký průběh a nezbývá 
nám než těšit se na další ročník RataBálu, který se pomalu ale jistě blíží.  

Kozina 

REFLE-VOKNO 
22. 6. 2018, Bucharka, Liberec, Alena „Ála“ Čechová 

Aby mohl být RATAB znám svým pojetím zážitkové pedagogiky i v příštích generacích, je 
třeba tuhle budoucí generaci naučit, co všechno to má obnášet. A proto je skvělé, že se i mimo 
polotradičníhoHrouDálu organizují malé rychlé odpolední akce, jakou bylo například Refle-
vokno. Nevedl ho nikdo jiný než jeden z ratabáckychpsycho-guru, naše Ála. Mělo to všechno 
– skvělé pohodlí v chatě na Bucharce, teoretický podklad pro správné reflektování her a zá-
žitků, zpytování svědomí sebe sama, hloupoučké hry s překvapivě velkým přesahem. Řešili 
jsme i konflikty – ne mezi s sebou, ale učili jsme se, jak se vypořádat s vypjatými situacemi, 
které se mohou při sdílení emocí nevyhnutelně objevit. Všichni jsme odcházeli zas o kapku 
moudřejší!  

Kája 
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VÍLÍ VÍKEND 
22. – 23. 6. 2018, Bucharka, Liberec, Doubravka Šimáňová, Lucie „Lůca“ Poloprutská 

„Cítíš se jako víla? Už jsi někdy byl(a) naúnikovce? Snědl(a) jsi dort větší než tvoje hlava? Chceš se 
utkat velké vílí bitvy?“ 

Těmito slovy nás lákal růžový vílí plakátek na další ratabáckou akcičku. Zdálo se to nevinné. 
Co jiného by taky člověk od rozkošných víl čekal, že? Nicméně realita nás rychle vyvedla 
z omylu. Večer se zdál poklidný až do té doby, než jsme se všichni ocitli v autě s šátky přes 
oči, roubíky a svázanýma rukama. Tajné zlé vílí komando nás uvěznilo ve sklepě a naší jedi-
nou nadějí bylo vyluštit všechny šifry a hádanky, najít klíče a vydat se na cestu. Vydat se na 
místo, kde se odehrála poslední bitva, která rozhodla o osudu vílí říše. Vzhledem k časným 
hodinám a promoklé chladné noci si už nejsem jistá, jak to všechno vlastně dopadlo. Nicméně 
závěrečný vílí dort větší než TVOJE hlava, společně s vílí pomazánkou, usmířily všechny vílí 

spory, a tak jsme se mohli vydat do svých domovů se taky trochu vyspat. 

Majka 

VÝSTAVA K 30. VÝROČÍ RATABU 
červenec – říjen 2018, Liberec a Dolní Bousov, Michal „Jerry“ Štefan 

RATAB slavil v roce 2018 své 30. výročí a tak se Michal "Jerry" Štefan rozhodl uskutečnit 
svou dlouholetou vizi ratabácké výstavy. Sehnal si k tomu vytrvalý a pečlivý tým skládající se 
z Marie "Majky" Uhlířové, Zuzky Krčkové, Lenky "Lenny" Procházkové, Šárky "Šáry" Žďánské 
a Kuby "Zombíka" Bůlfinka. Ruce k dílu také občas přiložili Lenka Kubecová, Bára "Baruš" 
Moravcové, Jindřich "Henry" Vrabec, Jakub "Vodík" Vodička, Petr "Mráza" Mrazík a Filip 
Ferbr. Všem tímto mockrát děkujeme. První přípravy začaly už v roce 2016. Všechna ta práce 
se ale vyplatila. Výstava byla velmi bohatá. Obsahovala například informace o všech akcích, 
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které kdy RATAB zorganizoval, audiorozhovory s nejzkušenějšími ratabáky nebo taky nejpo-
pulárnější hry. Prezentována byla ve třech fázích - ratabákům na Ratasletu, studentům na 

libereckých gymnáziích a veřejnosti v KVK Liberec. Vše se vydařilo a návštěvníci byli nadšení. 

Zombík 

RACHOD 
28. – 30. 9. 2018, z Liberce do Prahy, Ondřej „Bek“ Bek 

Nejpočetnější RaChod za poslední roky s účastí více než 35 nadšených chodců se celý nesl 
v pohodové atmosféře. Do Prahy jsme došli sice s několika (hodně) puchýři, zato s vyčiště-
nými hlavami a plni nových zážitků. Vždyť kdo může říct, že za tři dny došel pěšky z Liberce 
do Prahy? 

Bek et al. 

SVATOMARTINSKÝ KŘEST 
11. 11. 2018, Tajch, Liberec, Marek „Mára“ Uhlíř 

Někdo svátek svatého Martina slaví v kruhu přátel a rodiny, usazené kolem pekáče s husou 
a právě otevřené lahve výborného vína. Pro nás je Martin se svým bílým koněm poslem zimy 
a sněhu, čímž neodvratně končí koupací sezónu. A proto ho vítáme koupačkou v Tajchu. Le-
tos nám počasí přálo, nemuseli jsme prorážet ledy, abychom se dostali k vodě. A tak jsme se 
jako tým odvážlivců (někdo napůl v plavkách, napůl v zimní bundě) ponořili a naposledy 
v roce vykoupali.  

Kája 

PŘESPÁVAČKA NA FX  
20. 12. 2018, Gymnázium F. X. Šaldy, Lukáš „Lukša“ Kmoch 
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Letošní přespávačka na FX se nesla v duchu finančnictví a byrokracie. Instruktoři z řad rata-
báků i jiných spřízněných duší připravili pro studenty nižšího gymnázia večer a noc plné zá-
bavných her, při kterých se všichni pořádně nasmáli a objevili školu zase z trochu jiného úhlu 
pohledu. 

Lenka 
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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 

 

 

 

 

 

  



18 

PŘEHLED O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH K 31. 12. 2018 
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 18 
 

18 
05 Přijaté členské příspěvky 4 

 
4 

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů 
   

07 Ostatní 361 
 

361 
08 Průběžné položky 104 

 
104 

09 Kursové rozdíly 
   

10 PŘÍJMY CELKEM 487 
 

487 
B. Výdaje 

   

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
   

02 Materiál 281 
 

281 
03 Zboží 

   

04 Služby 103 
 

103 
05 Mzdy 

   

06 Pojistné za zaměstnavatele a zaměstnance 
   

07 Ostatní osobní výdaje 
   

08 Ostatní 
   

09 Průběžné položky 104 
 

104 
10 Kursové rozdíly 

   

11 VÝDAJE CELKEM 488 
 

488  
Rozdíl příjmů a výdajů -1 

 
-1 
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PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH K 31. 12. 2018 
v tisících Kč 

 

POPIS k 1. 1. 2018 k 31. 12. 2018 

01 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
02 Dlouhodobý hmotný majetek 0 0 
03 Finanční majetek 0 0 
04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 28 34 
05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 76 69 
06 Zásoby 0 0 
07 Pohledávky 0 0 
08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 0 0 
09 Ostatní majetek 0 0 
10 MAJETEK CELKEM 104 103 
01 Závazky 0 0 
02 Úvěry a zápůjčky přijaté 0 0 
03 ZÁVAZKY CELKEM 0 0  

Rozdíl majetku a závazků 104 103 
 


