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2. 4. 2019

Účast: Marta, Zuzka, Bára, Káča, Matěj, Verča, Hynek, Deak

>> RESTÍKY
- Hynek zařídí mail pro Matěje dilna@ramus.je.

>> KOLEČKO

Marta:
- Schází se s lidma kolem prostoru, aktivní je i XY
- Předvybraná dodávka nebyla v dobrém technickém stavu, XY vybírá dál. Káča 

ohledně dodávky na dubnovou víkendovku napíše XY
Terka:

- Hlásí se jí praktikanti. Zatím odsouhlasila 2 na legendový tábor. Měli by jet 
nejdřív na víkendovku nebo aspoň na HUMR. Na drsné akce se praktikanti brát 
nebudou, můžeme se ještě pobavit s Kájou, pokud by chtěla.

Matěj:
- Měl schůzku s novými dřevaři, domlouvá se s Bárou na klientech.
- Teoreticky na směnách 2 asistenti + 4 klioši, XY vypadá slibně.
- Matěj by chtěl k sobě někoho, kdo by mu pomáhal s organizací/koordinací. Bára 

by mohla pomoct s asistencí/plánováním cca 1x za měsíc.
Verča:

- Od poslední porady proběhly 3 humry, na posledním bylo spousta asistentů 
poprvé a tváří se, že by mohli asistovat pravidelně.

- Nestihla odeslat infomail, pro klioše pozdější odeslání zas tak nevadí, hůř se 
shání asistenti.

- V dubnu budou 3 HUMRy.
- Vaření na Salé bylo super, pomáhala XY. Když bude dost asistentů, oslovíme 

vždycky i někoho z klientů.
- Posílala nabídku zahrádky v Divoké Šárce, viz diskuze.

Bára:
- Proběhla drsná víkendovka.
- Měla splín nad smyslem.

Hynek: 
- Dokud nebudou informace k Ramatonu, tak nebude plakát.
- Někdo nám chce udělat fresku, škoda že nemáme prostor. Freskovací HUMR?



- Ramusí kodex - Kája neměla čas, protože bylo málo lidí na víkendovce. XY. k 
tomu nic nemá. Hyn pošle mailem Terce k rozšíření mezi asistentstvo. Bára 
rozešle i klientům/rodičům k vyjádření.

Káča:
- Napsala jí holka z Jednoho světa, budou mít dobrovolnický večírek 17.5., mohli 

bychom mít prezentaci Ramusu (šla by Káča, možná i XY).
- Téma legendového tábora bude XY, plánovat se bude tento víkend.
- Probíhá plánování dubnové víkendovky, moc lidí se nehlásí (4 dny, Velikonoce). 

Hynek dává k dobru moudro, že na tenhle termín se nikdy lidi nehlásí a vlastně je
možná blbost tam víkendovku tradičně pořádat.

- Řeší s Terkou pozvánku na tábor.
- Rapová víkendovka byla skvělá, supr program, všechno pořešeno. Verča má u 

sebe přebytečný vypálený CD.
Deak:

- Ramaton, viz diskuze.
Zuzka:

- Podali jsme DP, děkujeme paní účetní Marušce!
- Proběhlo setkání KK, nabídli jsme členství v KK Honzíkovi.
- Je třeba aktualizovat na webu sekci Ramus je vděčný 2018 a psychicky se 

připravit na VZ.
- Káča udělala supr vyúčto víkendovky.
- Doména za shoďkilo je záhadně uhrazená, uvidíme, jestli se ozve Jirka a 

zkusíme ohlídat příští rok.
- Ramaton - viz diskuze.

>> DISKUZE
Ramaton

- Před Ramatonem se dělal vždycky fandící HUMR.
- Kristýna na HUMRu nebude, povolení na 16.5. máme.
- Hynek potřebuje info na plakát. Čekáme na logo. Do pátku na něj můžeme čekat,

pak už potřebujeme plakát ready.
- Stopnito je ready, registrace spuštěná, startovné 200.
- XY zaplatíme za zvuk 3000 Kč (vystaví nám fa), kapelám dáme otevřený 

zastropovaný účet v Containallu podle počtu osob a merch.
- Martička osloví Marušku, jestli by nechtěla pomoct s registrací.
- Martička osloví XY, jestli by nechtěl moderovat.
- Elektřina - Deak navrhuje mít agregát.
- Nově budeme mít kategorii “děti”.
- Ceny - merch, Bára zkusí oslovit Decathlon.
- Medaile - vyrábí Karel, asi v souvislosti s výročím. 



- Šance pro zapojení rodičů - Bára pošle mail.
- Nemáme zajištěné občerstvení - poptáme organizace, co dělají catering.

Zahrádka HUMR
- 2x - 3x do roka by se to dalo zvládnout.
- Není tam bezbariérový vstup.
- Řešilo by se v rámci HUMRu ve spolupráci s XY.
- Nejdřív vysondujem zájem.
- XY s Verčou tam budou mít záhonek, péče o ramusí úrodu by byla asi docela 

zajištěná v rámci komunity, haha.
Maily podle funkce:

- Řešíme maily, co chodí na nefunkční adresy (faktury, vyúčtování). Řešením by 
mohly být mailové adresy podle funkce, budeme řešit s výměnou dalších lidí v 
PS.

Fresca
- Kontakt přes XY.
- Možná by se dala domluvit spolupráce v budoucím prostoru?
- Káča navrhuje, že by mohly pomalovat něco za peníze a ty pak dát nám. 

Prezentace Ramusu na dobrovolnickém večírku Jednoho světa
- Půjde Káča, Bára a někdo z klientů. Deak pošle Káče prezentaci Ramusu.

Podpora soc. slabších klientů
- Jsou klienti, kteří si nemohou dovolit účast na našich akcích (důvody jsou různé -

jsou soc. slabší, neumí hospodařit s penězi, příp. klienti z ústavu).
- Káče by se líbilo, kdyby na akce jezdili lidi z ústavu.
- Názory z ČS - v minulosti už se to řešilo, před několika lety se dělal výzkum mezi

rodiči, ze kterého vyplynulo, že je to po finanční stránce ok. Ramus není nadace 
- mohli bychom odkazovat klienty na nadace a NF. Pokud chceme klienty 
podporovat, museli bychom mít jasnou strategii a poohlédnout se po inspiraci 
jinde. Mohla by vzniknout pracovní skupina, která by celou věc analyzovala a 
navrhla řešení. Teoreticky by se mělo týkat i asistentů na drsných víkendovkách. 
Netýkalo by se víkendovek na Gigabytě.

- Není úplně jasné, jestli s námi jezdí v podstatě výhradně stávající klioši nebo 
chceme brát i nováčky.

- Bára na Ramusu oceňuje flexibilitu a odlišný přístup.
- Bára svolá pracovní skupinu.


