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

>> RESTÍKY

- Správce dodávky nejistý – XY, který se původně nabízel, možná nakonec 
nebude mít kapacitu. Zuzka se s ním sejde 12. 4. a uvidí se. Bylo by fajn, kdyby 
nám aspoň zařídil parkování na Vinohradech, což původně nabízel.

- Marta má schůzku s člověkem, co by nám mohl pomoct sehnat dody.
- Evidenčáky online - stáhneme online verzi a převedeme do databáze na disku. 

Bára kontaktuje XY.

>> KOLEČKO

Martička
- Má domluvenou schůzku s XY (řeší dodávky z Německa).
- Měla schůzku s Vráťou a lidma z potenciálního prostoru (X, Y, Z, W,), Martička 

chce s projektem pohnout, teď se 2 týdny budou shánět nekomerční prostory, 
potom i komerční. Další sraz je na konci března. Martička obeslala různé MČ.

- Martička by chtěla na manažerský kurz - jednodenní 1800 Kč nebo dvoudenní 
3200 Kč. Když si někdo najde relevantní kurz, Ramus mu ho proplatí.

- Máme svačinky na víkendovku, juch!
Hynek

- Hynek je na horách.
- Pohrotil by Ramaton, chtěl by mít do 24. 3. sponzory.

Bára
- Na GB se shání lidi do jednoho velkého pokoje (1 za 8000Kč nebo 2 po 4000Kč).

Bylo by fajn najít holku (asistence klientkám). Olga odchází na konci března. GB 
víkendovky budou pokračovat, po víkendovkách budou schůzky s Bárou. Pokud 
se nikdo nesežene, tak je v záloze XY, který by platil celý pokoj, ale nechtěl by 
asistovat, což by byl problém i u XY.

- XY by chtěl pracovat v dílně, možná i další klienti.
- Měla schůzka s týpkem, co má pronajatý vlak a dělá zážitky, jsme zvaní na výlet 

poslední víkend v červnu (drsná víkendovka), odjezd ve čtvrtek, návrat v neděli. 



Jeli by i jiný lidi, Ramus by měl vagón. Jelo by se do Polska, párty vlak, muzička, 
přednášky, v podstatě pojízdnej festival asi. To chcem! Bára vyzjistí další info.

- Na legendovou víkendovku je možnost ještě přidat pár klientů.
- Možnost jet na výlet za XY (napíše Verče), který teď bydlí za Prahou.

Verča
- Je nemocná.
- Vaření na Salé - bylo hodně asistentů, takže luxus, všechno bájo. Lidi, co jeli na 

závoz, nakonec nevařili, což bylo ok. Už se několik lidí nabídlo na duben. Byla i 
XY, s Bárou jsou domluvené možnosti zapojení kliošů. 

Terka
- Pošle v březnovém mailu přihlášky na tábory.
- Navrhuje Avokaduo na Ramaton.

Kája
- Na víkendovku se pojede na Říp, shání bydlení a asistenty. Možná se pojede 

busem, dá se půjčit dodávka od XY (kontakt Káča).
- Přesunula se dubnová víkendovka na květen (v termínu dubnové je roadtrip).

Matěj
- Řeší potenciální přesun dílny na Hybernskou, zatím nic moc nevíme.
- Má další zájemce o práci v dílně, pokud by byla v Praze.

Káča
- S XX a YY vymýšleli víkendovku, vypadá to pošéfeně.
- Shání poker-byznys kufřík, poptá v asistenstvu.
- Dělá promo HUMRům, jsou fakt super. Bylo by dobrý, kdyby akce na fb skupině 

hajpoval i někdo jinej než ona s Terkou, aby to mělo větší efekt.
- Shání výtvarné potřeby, asi si nakoupí.
- Sehnala parádní místo na dubnovou víkendovku - fara Chotěborky.
- V květnu by chtěla udělat víkendové putování.

Deak
- Byl se sbírkovou kasičkou, spočítalo se překvapivých 83 000 Kč
- Přišel dar od paní XY.
- Má narozeninovou výzvu na darujme, už se vybralo 10 000 Kč.
- Kontaktoval pana e.voxe.
- S Martičkou se domluví na XY.
- Kontaktuje Káji kámoše, co nám chce strašně dát peníze.

Zuzka
- Ladí účto 2018, abychom byli ready k podání DP.
- XY. už má od nás proplacenou část zdrav. kurzu, na který jde v březnu, od 

dubna budeme mít o zdravotníka navíc, juch!  



>> DISKUZE

Jak má vypadat dodávka
- 9 míst, vyndavací sedačky, sundavací potahy?
- co největší (6,7 m)
- do 250 000 Kč
- rozumnej technickej stav - necháme si poradit

Zapojení klientů v potenciálním podniku
- ----TOP SECRET----- 

Strategické plánování
- Aktuálně nepotřebujeme, budeme řešit až s případným projektem.

Vaření na Salé pro kliniku
- Souhlasíme s mailem, co psal Hynek - je nutný předem komunikovat, že Ramus vaří pro

Kliniku.
- Ramus je apolitický, tak je otázka, jak moc podobné dost politické projekty podporovat. 
- Zvážit, jak moc tohle dělat jménem Ramusu, můžou to udělat i lidi z Ramusu, ale sami 

za sebe, ne nutně jménem organizace.
- Je třeba promyslet, jak to komunikovat.
- Žádné větší benefice neplánujeme dělat.
- Součástí Ramusu jsou i lidi, kteří s Klinikou nesouhlasí, a to bychom měli respektovat.
- Další možností je udělat vaření na Salé jako poděkování.
- Pořešíme na malé poradě.

Sbírka pro klienty
- Podpora sociálně slabších klientů - ze strany Ramusu nebezpečný precedent, pokud se 

bude něco takového dělat, mělo by se to nabídnout všem.
- Možnost využít Vaření na Salé - asistenti z Ramusu.
- Jak komunikovat? Jak nastavit systém? Dělat to jménem Ramusu? K čemu jsou 

účastnické poplatky?
- Nadhodí se členské schůzi a probere na další poradě.


