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Účast: Kája, Terka, Matěj, Kuba, Zuzka, Káča, Marta, Bára, 

Hynek 

 

 

>> RESTÍKY 
- Zuzka udělala tabulku míst kde jsme už byli, třeba prolinkovat s manuálem na 

webu, tabulku budou po každý akci doplňovat lidi, co dělají akce 

 

>> KOLEČKO 
 

Marta:  

- představení porad pro Matěje, Marta je předsedkyně, Zuzka místopředsedkyně, 

členská schůze, vyřešíme někdy v budoucnu, co s tím, výhledově bude potřeba změnit 

sídlo, chodí se na pivo po poradě, ale Marta teď nechodí, zapijte si hodiny všichni!!! 

Máte hodiny, a zároveň to je dobrý pro Ramus. Porady by měly být věcný, ať to šlape a 

nestojí moc peněz .) Kontrolujte vždy akce v kalendáři na googlu 

- Plánovaná benefice na Salé vypadá tak, že nám poskytnou prostor a můžem si tam 

uvařit, můžeme s nima jet dumpstrovat 

 

Sháníme prostor! Marta se potkávala s BB. Budem vyčkávat. 

 

- bylo by dobrý udělat nějaký menší merch na vánoční večírek 

- VD se omlouvá že nestihla humr listopad, budou Humry na prosinec, poslala zatím jen 

Martě, vyladit aby poslala i Báře, Hynkovi, Terce, domluvit jak co kdo bude posílat 

- Marta komunikuje s lidma od tábořiště, řeší se přebrání, přebereme 4. 8. 

- řešila se asistentská pospolitost, nápad další skupiny na FB ale asi zbytečný, výstup: 

zkusíme rozvolnit pravidla stávající skupiny RAMUS // ASISTENTSTVO, aby to víc 

sloužilo k setkávání...  

 

Bára:  

- report za Gigabyt je nový na webu, budou pravidelný, jupí, tzn. Gigabyt dál součástí 

Ramusu, od ledna se možná odstěhuje Olga s Kartinem, ale Kartin to pojede dál asi! 

Chodí tam nárazově PS, PB, HH a další 

- Víkendovka plně pokrytá, proběhlo gigabytí setkání… 

- Furt se ozývaj nový lidi, co s tím? Třeba vyřešit! Dlouhodobé téma čekající na 



vyrešení. Bára říká, že na drsný nenabíráme nový lidi, jen ty, co známe, na legendový 

je potřeba si říct jak to je. 

- Bára řekla rodičům, že budou od listopadu humry, ale nebyly, trochu blbý, rodiče 

naštvaný.  

 

 

Hynek: 

- trable s bazárkem, více viz diskuze v závěru 

- aktualizace webu, díky všem co něco poslali... 

 

Kája 

- byla víkendovka, bydlení na faře, báječný celkově 

- co se týče peněz tak je to pětistovka v mínusu, utratilo se dost za kulturu 

- jedna asistentka se tam necítila dobře, více viz diskuze 

- parta si vydupala víkendovku na prosinec, bude to na chatě u někoho, otázka jak to 

udělat, aby se necítili mimo ty lidi, který tam nepojedou 

 

Terka 

- na víkendovku se přihlásilo hodně lidí, Terka měla ten luxus, že mohla odmítnout ty 

další, co chtěli přijet jen od soboty… 

- řešila kurzy zdravotníků, vybírá z několika, za tři nebo za čtyři litry, je Ramus v pohodě 

s tím, že by to někomu zaplatil?  

- Terka taky psala medikům, bude 3. Prosince prezentace pro ně, od 18:00 v Edenu 

- Terka plánuje setkání asistentů, bude to ve sport_baru_ začátek prosince nebo konec 

listopadu 

- spolek SpoluOlomouc, pojedou na víkendovku 

 

Matěj-dílna 

- ztratil se klíč od domu, trochu nepříjemný… jinak OK, člověk asistent se bude hledat 

na leden na pátky, pořád tam chodí X a Y 

- myslet na to, abysme někam zvali i kluky z dílny - píše si Kuba 

 

Kuba 

- byl na bazárku, Míša je ráda, že tam jezdíme a pomáháme 

- dáme jim tašky 

- nápad na aukci s fotkama na webu: napíše Jirkovi, jestli to zkusí udělat 

naprogramovat 

- je v kontaktu s někym, kdo by nám rád přispěl na Ramaton či na dodávku 

- čekání na definitivní termín těch fotek 

 



Zuzka 

- měla schůzku s Matějem, všechno si řekli ohledně dílny 

- měla schůzku s Káčou aby věděla jak vyúčtovávat akce 

- řešila administrativní obstrukce ohledně předsedkyně spolku 

- dostala tiskárnu od Báry 

- proběhne schůzka s kontrolní komisí 

- OŠ by chtěl udělat reportáž na Radio Wave z víkendovky 

 

Káča 

- 21 prosince bude vánoční večírek, Kaca planuje s Matejem 

- Kaca ma pak jeste vymysleny country_vecirek 

- chysta vikendovku s Kartinem a Martinkou 

 

 

 

 

>> DISKUZE 
 

Dodávka 

- Zatím možnost půjčovat si od Aničky M. 

- Zuzčina prezentace o tom, zda kupovat či nekupovat dodávku: Zuzka se koukla 

do účetnictví a zamyslela se: mít dodávku by znamenalo mít v tuto chvíli garáž, 

abychom měli kde parkovat, zároveň nemáme člověka na půjčování dodávky, 

kdybychom ho měli, tak bychom ho museli platit, … čísla z loňského roku hovoří 

takto: fixní náklad na auto za rok je 15 tisíc (pojištění, silniční daň, známka), za 

opravy jsme dali minulý rok 20 tisíc, garáž by stála třeba 15 tisíc, člověk, který by 

se o dodávku staral: tzn. miminálně umírněný odhad mít auto je 50 tisíc + ročně, 

kdybychom si dali budget na půjčování dodávky, vyšlo by nás to možná líp? 

- Kája: je to pro ní strašný práce shánět dodávku, je to voser, jde o ten čas který 

tráví tím, že shání dodávku 

- Káča: není si jistá, jestli potřebujeme dodávku,  

 

 

Další nápady: 

- Matěj si možná bude kupovat auto s dílnou kamarádem, tak bysme možní 

mohli sharovat 

 

 

Plénum s rodičema 

- Bude to 25. listopadu, řeší se místo, na starosti Bára 



 

Bazárek ještě přeplánovat 

- Vyřeší se zítra tak, aby jeli i klienti X a Y 

 

Asistentka na víkendovce se necítila dobře 

- Na drsné víkendovce byla nová asistentka X, necítila se dobře, potká se s 

Terkou a vysvětlí si co a jak, blbý chování Y a Z: třeba probrat s nima a říct jim!!! 

ETICKÝ KODEX!!! Je potřeba 


