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ÚVODNÍ SLOVO
Další krásný ratabácký rok je za námi. Na první pohled by se mohlo zdát, že byl stejný
jako každý jiný, ale pokud se podíváme hlouběji, uvidíme, kolik radostně vykonané práce
za tím vším stálo.
Měli jsme dvě rataakce na rozvíjení našich nadějných instruktorů, a to pohybookénko
a psychookénko. Do léta se ještě uskutečnil jeden rataweek Gastrotour.
Pro naše letní tábory jsme dokoupili 1 tee-pee navíc, jelikož se naše účastnická základna
neohroženě zvětšuje. Klasik, Pidilidi, RD I, RD II (úspěšně podruhé) proběhly náramně se
spoustou kladných ohlasů. Mezi těmito letními rataběhy jsme dokonce naše tee-pee propůjčili hasičům z Poniklé. Mnoho ratabáků také stojí za přípravou tábora – stavění a bourání, při nichž si užili kupu srandy.
A do zimy jsme ještě stihli naše pravidelné rataakce v podobě Rachodu, Svatomartinského křestu, přespávačky na FX i na Jergymu.
Když se zeptáme ratabáka, jaký pro něj byl rok 2019, věřím, že odpoví: „Skvělý!“, a já
bych neodpověděla jinak.
Lůca Poloprutská
ratabačka
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O SPOLKU
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Ratab je spolek organizující volnočasové a rozvojové aktivity pro mladé lidi. Zaměřuje se
zejména na středoškoláky a rodiny s dětmi.
Vizí Ratabu je spojovat tyto lidi a vytvářet prostředí pro rozvoj jejich osobnosti a hodnot.
Chceme být partou, kterou spojují společné zážitky, a 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 spolku se stará skupina dobrovolníků, kteří s Ratabem 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 připravují instruktoři pro své příznivce během roku. Jedná se o víkendové vzdělávací a zážitkové 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 2019, proběhla 3. listopadu 2018 ve
Velkých Všelisech. Jako obvykle se rekapituloval rok minulý, hodnotila se práce vedoucích orgánů, byli zvoleni členové výkonného výboru, dozorčí rady i hlavasové běhů,
a také se plánovaly akce na rok 2019.
Během dalšího programu byly diskutovány následující body: práce podpůrných skupin
– PR, HR a FR, organizace menších akcí a harmonizačních dnů, taktéž investice. Zde byl
vznesen návrh na uspořádání veřejné sbírky, která by měla pokrýt náklady na nákup nového tee-pee. Závěrem byl promýšlen návrh upořádání běhu pro odrostlou generaci
s možnou realizací v roce 2020.
VÝKONNÝ VÝBOR
Řídící orgán spolku, nazývaný též „Koule“. Jeho úkolem je dohled a zajištění akcí, každoročních i jednorázových, hledání tábořiště pro následující ročník, či plnění úkolů zadaných Valnou hromadou.
Pro rok 2019 byli do Výkonného výboru zvoleni členové:
• Lukáš Beran (Beris)
• Jakub Bůlfinek (Zombík)
• Lenka Procházková (Lenny)
Náhradníkem byl zvolen Ondřej Buchar (Alfa).

5

DOZORČÍ RADA
Orgán konající dozor nad rozhodnutími a prací Výkonného výboru.
Pro rok 2019 byli do Dozorčí rady zvoleni:
• Vlastimil Barák (Vlasta)
• Marek Kulhavý (Mára)
• Jindřich Vrabec (Henry)
PR TÝM
Neoficiální, avšak důležitý orgán Ratabu, který v roce 2019 fungoval pod vedením Ondřeje Beka. PR tým zajišťuje veškerou propagaci Ratabu. Spravuje web, facebookové
stránky, Instagram, představuje Ratab rodičům na třídních schůzkách a na dnech otevřených dveří, a také navrhuje nové propagační předměty.
ČLENOVÉ A DOBROVOLNÍCI
Pro neziskovou organizaci je dobrovolnictví nejdůležitějším článkem, bez kterého by nemohlo vzniknout vůbec nic a spolek by neexistoval. Proto všem lidem, kteří se celý rok
podílejí a přispívají k organizování akcí, pomáhají při stavění či bourání, nekonečném
přerovnávání skladu věcí, uklízí a všeobecně pomáhají celé organizaci, patří obrovské
poděkování.
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LETNÍ AKCE
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PIDILIDI
17. – 26. 7. 2019, Vědlice, Ondra Bek
Letošní Ratab ve Vědlicích se nesl ve znamení tepla, výkonů a zvratů. Tepla, jelikož denní
teploty klesaly pod 22 stupňů většinou až ve večerních hodinách (s čímž si ale poradil
blízký potok :). Výkonů, protože jako každoročně nesměly chybět chvíle, kdy si každý
postupně sáhl až na dno. A zvratů, kvůli neobvyklým výměnám členů každého týmu
téměř před každou hrou a nevypočitatelnosti programu, jehož vrcholem byla jedna z nejvyhrocenějších arén na závěr dne, na jejímž konci museli někteří díky sázce zkrátit své
kadeře (samozřejmě dobrovolně ;). Zároveň nesměla chybět ani petraktace, nebo survival, kdy jsme s mapkou vyrazili z tábora a vrátili se až druhý den. Bohatý program zakončila po deseti dnech afterparty, na které nechybělo dlouho žádané kakao. V kuchyni
nám chyběl Vašek, ale po dlouhých dnech běhání jídlo chutnalo báječně. Rozhodně to
stálo za to.
Bája
RD I – PRO MENŠÍ DĚTI
17. 7. – 2. 8. 2019, Vědlice, Kačí Bednářová a Káťa Rygálová
Cirkus Le Granda – jeden velký cirkus – cirkus plný legrace!
To jsou příklady označení, které letošní běh pro rodiny s mladšími dětmi dokonale vystihují. Tábořiště praskalo ve švech a sedm dní plných veselých her pro děti, náročných
„vorvávaček“ pro rodiče i společného programu pro celé rodiny uteklo dřív, než bys řekl
„možná přijde i kouzelník“. A ten vážně přišel – nejen při závěrečném cirkusovém odpoledni, ale hlavně v podobě počasí, které nám hrálo do (necinknutých!) karet. Kromě sluníčka, díky kterému si děcka pořádně užily bazénky plné vody, nám totiž několikrát
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i hezky sprchlo, takže jsme se všichni vyřádili při skluzu na plachtách nebo bahenních
zápasech. Zkrátka se ukázalo, že děti i rodiče zvládají nejen cirkusové dovednosti na výbornou a do všeho jdou s chutí, odvahou a dobrou náladou. To je pro nás obrovskou motivací pro přípravu dalších akcí. Tak zase za rok pod ratabáckou vlajkou!
DuoKač
RD II – PRO STARŠÍ DĚTI
11. – 17. 8. 2019, Vědlice, Dita Culková
Ratab pro rodiče a „větší“ děti 2019 se nesl v duchu cesty odznaku yukonských pionýrů
na Klondike. Vše začalo překonáním Chilkootského průsmyku v náročném terénu se
všemi potřebnými věcmi k životu na Klondike. Cestou jsme za doprovodu indiánů zdolali
i hrad Helfemburg, na kterém jsme i přespali, což byl kouzelný a nezapomenutelný zážitek. S indiány jsme strávili další den, kdy proběhl dramatický turnaj v Bolce dětí i dospělých, vyráběly se lapače snů, náhrdelníky, barevné dredy apod. Vrcholem celé cesty byla
těžba zlata v řece Klondike. Vytěžené zlato bylo směněno za dolary, které mohly být během slavnostního závěrečného večera utraceny během her v casinu, za originální občerstvení nebo zasloužené barevné drinky. Z dětí se během cesty vyklubali odvážní pionýři,
které jen tak něco nepoloží a se vším si poradí.
Lucka
KLASIK
18. – 27. 8. 2019, Vědlice, Filip Ferbr a Terka Havlíčková
Letošní Klasik jsme byli pověřeni nelehkým úkolem. Theodor, utajený bratr vládce Vědlic, nás jako jedno velké vojsko pověřil, abychom mu během deseti dnů pomohli v boji
proti vlastnímu bratrovi Leopoldovi, ochránili obyvatele Vědlic a pomohli mu na trůn.
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Čekala nás dlouhá cesta k vítězství plná snahy, bolesti, napětí, zvratů a intrik. Dokázali
jsme ochránit obyvatele od nadpřirozených bytostí, získali jsme dostatek Theodolarů
a nabrali do nohou mnoho kilometrů. Podmínky k boji nebyly vždy ideální. Museli jsme
si častokrát přivstat, abychom na nepřátele vyzráli, nebo si museli sami postavit pec
a upéct večeři. Někdy se nám rozmohl ve vojsku boj o postavení ve formě bahenních zápasů, ale vždy to skončilo společným zpěvem u táboráku. Dokonce jsme oslavili narozeniny jednoho z naší družiny. Celé naše snažení se ovšem vyplatilo! Společné zážitky nás
všechny stmelily a došlo nám, že nic není tak černobílé, jak se zdá. Obzvlášť pak když
jediným zdrojem našich informací byl právě Theodor. Nakonec jsme odhalili krutého
a manipulativního Theodora a porazili zlo.
Za slávu Vědlic!
Niki

Neskutečně kreativně nabitý program, důmyslné strategie, běhačky až na pokraj sil, to
vše vystihuje letošní RATAB Klasik. Do středověku zasazeného tábora byly Vědlice
a okolí jako stvořené pro plné využití kapacit týmu Íček. Program plný unikátních her,
přes urgentní doručování dopisů a neopakovatelných gastronomických požitků až k speciálně vytvořené únikové místnosti a nočnímu volnému pádu lesem. Ukázala se také ne
tak často viděná něžná stránka íček v podobě kouzelně ojedinělé „Vílí vesničky“, kde nás
jako finální bod Peťárny uvítalo v lesíku magicky vyzdobené tábořišťátko s personifikovanými hamakami. Kdybych si to mohl dát znovu, tak neváhám!
„Za slávu Vědlic!“
Romeo
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RACHOD
27. – 29. 9. 2019, Liberec – Praha, Petr Konečný (Hans)
Letošní Rachod se docela povedl, až na nízkou účast z důvodu svátků. Přesto až na pár
odpadlíků, 13 cestovatelů zdárně dokončilo výpravu z Ještědu až do Prahy. Moc se těším
na další Rachod, tentokrát snad s vyšším počtem účastníků.
Hans
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OSTATNÍ AKCE
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ROZHOĎ SÍŤ! – 1. FÁZE
3. 2. 2019, Praha, Lukáš Beran (Beris)
12 ratabáků sedí v jedné místnosti u počítačů a zuřivě kliká… Zdá se vám to jako dystopie? Ne! To jenom potřebujeme dostat webovky do stavu hodného roku 2019. Proto se
nás tucet sešel v Praze na matfyzu a strávili jsme den plánováním a hledáním šablon. Náš
hostitel Beris navíc poskytl skvělou kulturní vložku v podobě prohlídky laserové laboratoře. Reputaci u těch, které laborka nezaujala, si pak spravil vlastnoručně objednanou
pizzou.
Pštrósa
POHYBOOKÉNKO
28. 4. 2019, Liberec, Dita Culková
Pohybookénko byla příjemná vzdělávací akce, na které si účastníci pod vedením Dity
zkoušeli různé typy pohybových her – například předávání zprávy pomocí těla. Krom
pohybových aktivit byla část programu zaměřena na návrh vlastní pohybové hry s určitým cílem (koordinace, fyzická výdrž, hbitost, psychické odreagování pomocí pohybu).
Třetí blok se skládal z reflexe, nízko strukturované hry a pohybové meditace. Nízko
strukturovaná hra se velmi vyvedla, protože účastníci pohybookénka byli zkušení ratabáci a dokázali vymyslet spoustu jednoduchých her z „vody“. Třešničkou na dortu celé
akce byla již zmíněná pohybová meditace, při které si účastníci mohli volně rozpohybovat své tělo do rytmu hudby, ale všichni měli zavážené oči, a proto si každý vyklepal své
tělo do álelůja a cítil se skvěle.
Mára
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HROUBLÍŽ
25. 5. – 26. 5. 2019, Dolní Řasnice, Ála Čechová
Proč chodit pořád hrou dál, když můžeme jít hrou blíž? Blíž ke hře, blíž k Ratabu, blíž
k sobě. O tom totiž letošní HrouBlíž byl. O cestování do nitra našich účastníků a skrz to
i do nitra nás, instruktorů. Povídali jsme si o psychických rizicích na táboře, připravili
jsme noční psychohru, vyzkoušeli jsme si reflexi, dozvěděli jsme se, jak stavět program
s ohledem na psychické strasti účastníků. A tohle všechno během dvou dní! Hrou zase
o krok blíž!
Lenka
GASTROTOUR
31. 5. – 2. 6. 2019, Jizerské hory, Doubravka Šimáňová a Lůca Poloprutská
Prosluněný třídenní trek v ideálním počtu 6 ratabáků plus pes začínající u Obřích knedlíků se zdejšími nefalšovanými jizerskohorskými Borůvkami, dále vedoucí přes polské
Sladké i Slané Nálešníky, opět se vracející k poctivému českému Smažáku s Hranolky
a vrcholící zaslouženou Svíčkovou se Šesti. To byla Gastrotour de Jizerky.
Zombík
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SVATOMARTINSKÝ KŘEST
17. 11. 2019, Liberec, Ála Čechová
Výroční 10. svatomartinský křest se uskutečnil za příjemné desetistupňové neděle.
Vzhledem ke koliznímu datu s 30. výročím Sametové revoluce není divu, že na Tajch dorazilo jen pár odvážlivců. Konkrétně 3 plavci, 1 otužilec, který se smočil do půli těla,
a 3 fanoušci.
Majka
PŘESPÁVAČKA NA FX
19. 12. 2019, Liberec, Vojtěch Černý (Igor) a Lukáš Kmoch
V rámci letošní přespávačky se studenti nižšího gymnázia odpoutali od zemského povrchu a kolonizovali jiné planety v rámci zachování lidské rasy. Letos instruktoři podrobili své svěřence mnohým změnám: změnil se dozorující pedagog a mohli jsme se pohybovat i před bytem školníka (nebyl tam). Někteří jedinci za celou noc oka nezamhouřili,
takže večer to byl, myslím, povedený.
Lukáš
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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. 2019
v tisících Kč
POPIS
A.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
B.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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Příjmy
Prodej zboží
Prodej výrobků a služeb
Příjmy z veřejných sbírek
Přijaté peněžní dary mimo veřejné sbírky
Přijaté členské příspěvky
Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů
Ostatní
Průběžné položky
Kursové rozdíly
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
Materiál
Zboží
Služby
Mzdy
Pojistné za zaměstnavatele a zaměstnance
Ostatní osobní výdaje
Ostatní
Průběžné položky
Kursové rozdíly
VÝDAJE CELKEM
Rozdíl příjmů a výdajů

Hlavní činnost

Hospodářská
Celkem
činnost

11
5

11
5

374
283

374
283

673

673

268

268

63

63

283

283

614
59

614
59

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH K 31. 12. 2019
v tisících Kč
POPIS
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
01
02
03

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek
Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny
Peněžní prostředky na bankovních účtech
Zásoby
Pohledávky
Úvěry a zápůjčky poskytnuté
Ostatní majetek
MAJETEK CELKEM
Závazky
Úvěry a zápůjčky přijaté
ZÁVAZKY CELKEM
Rozdíl majetku a závazků

k 1. 1. 2019

k 31. 12. 2019

0
0
0
34
68
0
0
0
0
102
0
0
0
102

0
0
0
14
147
0
0
0
0
161
0
0
0
161
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