
MALÁ PORADA Ramusu 108
19. 02. 2019

Účast: Marta, Zuzka, Kuba, Terka

>> RESTÍKY

- Přeskakujem (není tam nic aktuálně k řešení).

>> KOLEČKO

- Serem, jedem rovnou témata.

>> DISKUZE

STRATEGIE K DODÁVCE
- Styčnou osobou pro nákup dodávky je Marta.
- Chcem mít koupeno do 15.04.2019.
- Chceme 9 míst, velkej kufr, do 230 000 Kč, nemusí být nová, musí být spolehlivá.
- Výdaj musí schválit ČS.
- Sejdeme se s kontaktní osobou (brácha XY z KK, někdo od Lopucha), domluvíme se, co

chceme.
- Parkujeme u XY
- XY by byl správce - ideálně servis, opravy, technická, přezouvání, možná půjčování. 
- Vyřešit pojistku POV + havarijní.
- Je třeba se s XY spojit, vyzjistit jeho kapacity a co si vlastně představuje/m. Zuzka se s 

XY sejde a vyzjistí, nabídne DPP.

Kasička sbírka
- Zuzka zjistí na úřadě MČ P10 kontaktní osoby a co je třeba, předá instrukce Deakovi.
- Deak si domluví termín, s kasičkou na úřad zajde, kasička se rozpečetí, spočítá, znovu 

zapečetí. Sepíše se protokol. Peníze se hned vloží na sbírkový účet. Dík moc!

Změna razítek (nové sídlo)
-  Zuzka koukne na drive a pořeší.

STRATEGIE K RAMATONU



KDO CO DOKDY

Kristýna/Deak připomíná zábor, trasa, oslovení Stopnito (elektřina?) 28.02.2019

Hynek Dojednání schůzky s Containallem (může jít Deak, Marta) - zeptat se 
na elektřinu, odpad, zvuk, jídlo (+ případně oslovit Střechu)

05.03.2019

Deak Zaktualizovat a rozeslat materiály pro firmy 15.03.2019

??? (na příští poradě) Oslovit a pořešit kapely a Jonáše (zvuk) - asi bude zájem o Kohoutí 
stopu, jinak je to jedno

31.03.2019

Deak Vymyslet medaile a říct Karlovi 15.04.2019

Deak Půjčit stany (šatny, registrace) - YMCA 15.04.2019

Hynek/Deak PR - video, merch, plakát, propagace na webech. Oslovení Deakovo 
kámošky z PR agentury.

Verča, Bára, Terka Šířit mezi klienty a asistenty, propojit s HUMRem

??? Zajistit moderátora, zdravotníka + přípravný tým na místě dubnový 
infomail

Terka Pořešit, co má mít zdravotník.

Masopust
- Terka si sype popel na hlavu, oslovila pár drsných kliošů - měli jet XY+XY, XY a XY, ale 

dost jich na poslední chvíli odřeklo. Byla v kontaktu i s XY, ale pak se mu zapomněla 
ozvat, omlouvá se všem, komu pak XY volal.

- Báře volali ještě rodiče XY, která obvykle jezdí a teď nebyla pozvaná.
- Příště řešit přes Báru (teď byla v Itálii).
- Do webové sekce akce zformulujeme větu o tom, že občas akce nejsou předem na 

webu (řeší Hynek).

Noc kostelů Domažlice - prezentace pro ČCE 23. 05.
- Pojede Hynek, zatím necháváme otevřené, jestli se někdo přidá.
- Nabídneme časem v asistentské skupině, ale v květnu bude asi masakr.

Svačinky
- Marta nabízí výborný raw bars, co byly k ochutnání na asist. víkendovce.
- Vychází to dráž, asi by k tomu ještě bylo třeba jabko nebo něco.
- Marta by je ráda dělala.
- Zkusíme, uvidíme, jak to bude vycházet finančně a jak budou všichni spoko.

Objevy
- Našli jsme na stole výpověď nájmu kanclu k 28. 02. 2019.
- Doufáme, že je to jen nějakej hoax.



Účastnické poplatky - víkendovka GB
- Byli jsme požádáni, abychom jako Ramus zadotovali ½ účastnického poplatku XY., 

celou částku si nemohou dovolit.
- I když je nám to líto, tak Ramus na účastnické poplatky jednotlivcům nepřispívá - špatný 

precedens. Nehodnotíme finanční situaci klientů, v momentě, kdy přispějeme jednomu, 
není důvod nepřispět i ostatním.

- Nabídneme postupné splácení., příp. kdyby na GB chtěli dát slevu, je to jejich věc.

CO VŠECHNO NECHCEM ANEB UČÍME SE ODMÍTAT PŘÍLEŽITOSTI

Jeden svět
- Nabídka od Jíti R., ale vlastně moc nevíme, jak konkrétně by se tam Ramus měl zapojit. 
- Možnost dobrovolnické práce pro klienty (trhání lístků za vstupenky na filmy). Marta 

navrhne Báře, jestli nechce poslat nabídku po klientech (Terka by příp. zkusila zařídit 
asistenty).

- Levný vstup pro ZTP/P, asistenti zdarma - HUMRy na březen už jsou naplánované, 
navíc dokumenty asi naší cílovku úplně neba.

Stánek čáry
- PR dopad v podstatě žádný.
- X a Y na fb projevily zájem, ale asi si úplně nepředstavujou, že by to měly na 

zodpovědnost. No, stejně jim to nabídnem (Terka), když budou chtít, tak super, když ne, 
tak na to pečem.

Akelerační program Vodafone 
- Nebudem se zapojovat, museli bysme tam chodit.

Žižkovská noc 22.-23.3.
- Máme možnost zapojit se do doprovodného programu, ale je drsná víkendovka. Prdíme 

na to. Maximálně je možná pasivní aktivita (aka felení) lidí, co nejedou na víkendovku.


