
Zápis PPS Ramusu 073 

4. 4. 2017 

Účast: Míša, Štěpán, Marta, Maru, Bára, Honzík, Hynek 
 

 
ŠTĚPÁN 

 Drsná víkendovka paraglidovací: pořešena bezpečnost, XY dodal potvrzení od 
neurologa, že se může zúčastnit paraglidingu 

 Všichni kdo chtěli, tak si odlítali, klienti i asistenti 
 Dostali jsme o něco lepší cenu 
 Aby se ušetřilo, jela část lidí vlakem 
 Kromě létání se hlavně dívalo, nic moc jiného se dělat nedalo, ale nikomu to nevadilo 
 ZV byly hodně pozitivní, šlo by domluvit skákání i mimo Ramus 
 Finančně dopadla víkendovka MÍNUS 1800,- (dáno špatným naplánováním cesty), 

příští víkendovku bude dělat Kája, bude vůle, aby vyšla v plusu 
 
 
BÁRA 

 Už se hlásí lidi na tábory, některým nevyhovují termíny, jak je to přehozené 
 Na příští poradu přijde Kristýna s Karlem ohledně Ramatonu 
 Ramaton: v řešení Stromovka, snad to klapne 
 Gigabyt: jsou termíny na víkendy, je o to hodně zájem, večer bude mít schůzku s 

Jíťou, kde se uvidí více o GB 
 
MARU 

 Hromadný e-mail asistentstvu si všichni chválí, nicméně výrazně větší responzivita 
není 

 Se zemědělkou domluveno, že na akce na které se může jet, je tábůrek a drsná 
víkendovka, poptávka na zemědelce je jinak veliká, na drsném táboře Štěpán nechce 

 Humr tančí: tak zvláštně spadl na Maru, všichni se kvůli tomu na ní obrací, smlouva s 
Kamilem (měla by vyřešit Marta) 

 Víkendovka v sobotu večer, říkali se novinky, probrání infomailu, něco se řešilo 
 Maru hodně trápí, že na formulář o účasti akcí často neodpoví ani někdo z provozní 

skupiny 

 
 
MÍŠA  

 Máme podané daňové přiznání, už volali: Jiřímu, Jiří volal Míše, Míša paní účetní, 
chyběla tam příloha, jinak je všechno OK 

 Byla rozčílená kontrolní komisí, měli schválit kontrolní uzávěrku, ale dlouho trvalo, 
než se k tomu všichni vyjádřili, Míša na to měla poslední tři dny a průtah KK jí to dost 
zkomplikoval 
 
 
 

HYNEK 
 Doplněny fotky z obou víkendovek, video z drsné 
 Chystá se veliké video Gigabytu 
 Řeší dva lidi co se ozvali se školami ohledně nového asistentstva, zkusí je, plus 

napíše do skupiny asistentujícím, na příští poradě si řekneme, jestli nezvolit jiný kanál 
na to 

 



HONZÍK 
 Za Radka: potahy nejsou 
 Za Jíťu tábůrek: bude 
 Ozvala se maminka od klienta XY, že má neziskovku Z, žádali o grant, chtěli, 

abychom se za ně zaručili jako Ramus - Honzík zaručil 
 Proběhlo výběrové řízení na FR, ozvalo se 7 lidí 
 Oťas si chce půjčit tee-pee, je zapojený do nějakého festivalu tam u nich, vyjdeme 

mu vstříc, půjčíme, ale chceme mít jistotu, že budou do táborů OK, vyřeší Honzík 
 Ozvala se holka, že by chtěla dělat dílnu, více viz diskuze 

 
MARTA 

 Řeší s Milenou, jestli vůbec dál bude dělat humry, či ne 
 Na víkendovce byl větší důraz na šéfování skupinek, lépe to fungovalo, větší klid 

všech 
 Řeší tábůrek s Káťou 
 Tábor budě dělat s Vojtou 

 

DISKUZE 
 DÍLNA: Honzíkovi se ozvala kamarádka XY, má plán: chce mít chráněnou dílnu, její 

nabídka je, že sežene prostor, od nás by měla záštitu, klienty… co s tím? POTKÁME 
SE S NÍM  

 KK (kontrolní komise): navrhneme jí schůzku 30. Května, pokud nebudou moct, tak 
uděláme doodle a domluvíme, abychom se s nimi potkali a vyříkali si to všechno, jak 
dál 

 Výběrové řízení na FR: Marie s Honzíkem četli CVčka, budou dále probíhat 
pohovory, přihlásilo se 7 lidí 

 

 


