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Účast: Terka, Kája, Zuzka 

 

>> RESTÍKY 
- Terka záskok - Matěj Goláň bude měsíc na Terčině mailu, pošle 1 velkej infomail, 

bude se scházet s novejma asistentama, tábory asi moc řešit nebude (nejspíš 

nebude třeba). Na příští poradu ještě Terez přijde, poslední by se s Matějem 

domluvila dle potřeby. 

 

 

>> KOLEČKO 

 

Marta:  

- Příští poradu nebude (zájezd k moři). 

- Řeší dodávku a příp. správce (VT spíš ne). 

- Řeší prostor pro Ramus, soustředí se na Křižíkovu, kde je nyní rekonstrukce a 

může to být na dýl, nevíme, co družstvo, kam barák patří. 

- Pujčujeme stejně jako loni 3 týpí do Novohradek, za  5000, řeší Jíťa S. 

- Je třeba udělat feedback za Ramaton (viz témata). 

Bára 

- Pracuje na přihláškách na léto, řeší s rodiči klientů. 

- Drsná víkendovka pořešená, ví Kája. 

Hynek 

- Byl prezentovat v Domažlicích na Noci kostelů - 4 hodiny cesty, 10 minut 

prezentace a ztracená mikina - paráda! 

- Fota z víkendovky na web, fotky roadtrip až napíše Mára text. 

- Navrhuje dotazník pro asistenty - Terka si myslí, že to moc k ničemu nebude. 

- Navrhuje koupit chatu a dělat tam pravidelné pofely, vždy třeba pro 5-10 lidí. 

Terka 

- Dneska prezentuje na JABOKu, asi tam nikdo nebude, je to až od 9. 

- Asistenti na drsnou víkendovku jsou pořešený, Kája lví podíl, je to pokrytý. 

- Setkala se s novým asistentem, co ví o Ramusu z fb a ze Salé, kde byl na jídle. 

- Předá červen/červenec Matějovi G., dá mu svůj přístup na mail. 

- Léto vidí pozitivně - zítra bude ověřovat, jestli přihlášení platí. 

Kuba 

- Posílal svoji ZV k Ramatonu 



Kája 

- Víkendovka naplánovaná, je super, že máme dodávku. Všechno vypadá bájo, 

supr sleva na rafty. 

- Další víkendovka v řešení 

Zuzka 

- Má trochu stavy jako Honzík v emočně vypjatých momentech - jakože na velký 

poradě 3 lidi wtf?? Na to si dělám přípravu a chvátám z práce? Tři lidi ani nedali 

předem vědět, že nepřijdou, a tak dále a tak podobně…  

- Dílna - do Greendoors přišla nabídka dílny (sdílení prostoru na Florenci), 

přeposláno Matějovi, řeší to (nevíme cenu). 

- V neděli 4 hodiny učetní práce, smlouvy, účty, Ramatony, legrandičky. 

- Rami DPP vyřešeno. 

- Z bazárku přišlo 60 000. 

- Chybí účtenky z víkendovek - legenda duben, chybí smlouvy z dílny. 

- Potřebuje vědět kolik bude stát tábor, hlavně legenda. 

- Vloží peníze z pokladny na účet. 

 

 

>> DISKUZE 
 

Ramaton - zpětná vazba: 

 

 Deak: spolupráce s Hynkem, Zuzkou, Kristýnou dobrá, chopili se rolí, mohl jsem 

být lepší manažer, chtělo by to světla ke kapelám, opruz s 1 povolenkou k vjezdu, 

Containall super, na místě přehlcen, myslet dřív na převlíkárnu, dobře, že registrace 

předem, na šatnu příště 3 lidi, Jonáš zvuk supr, stany od YMCA ok, opět faily s 

umístěním lidí na vozejku  

 Terez: Měla pocit, že se jako každý rok řešilo, že je třeba všechno začít plánovat 

včas, ale nedělo se to. Přišlo jí to nepříjemně vyhrocený, dlouho se nevědělo nic. 

 Kája: Příště větší pozor na registrace, bylo trapný, že jsou v jiný kategorii, chaos. 

Jak to, že v kategorii na kolečkách pak není na bedně ani jeden vozíčkář? Muži v 

kategorii ženy atd. Pozor na to. Na cizí lidi, běžce, to nepůsobí dobře a třeba už příště 

nepřijdou. Jídlo Envira supr. 

 Zuzka: Začalo se řešit zas nějak pozdě, termín byl na poslední chvíli, u plakátu 

se handlovalo o dnech, dost času se tomu věnovalo na poradách místo pracovní 

skupinky, která se bohužel na začátku neurčila. Na místě skvělé. Hynek připravil skvěle 

PR, psaní o Ramusu, samolepky, ceny, myslel na detaily a bylo to hodně vychytané, 

skvěle zmanažováno, Deak v totálním nasazení, jezdil na kole s povolenkou a řešil tunu 

potřebnejch věcí. Příště by bylo dobré, aby dobrovolníci předem věděli, co konkrétně 

tam budou dělat. Envira byla spoko s námi, rádi by i příští rok. Spolupráce s VŠE bez 



problému, příští rok chtějí zas. Škoda, že pohledy nebyly dotaženy - např. třeba 

sponzorům. Pozor, unikla nám sponzorka R. T. - dar se neobjevil ve vyúčtování, 

nevíme, zda s ní někdo komunikoval, poděkování, objeví se v dubnovém vyúčtování. 

Pozitivně hodnotí registraci předem - menší chaos, snazší, hodně lidí i předem zaplatilo, 

což je super. Přišlo by jí dobré nějak nahnat firemní dárce, víc to diverzifikovat - 

tentokrát nám jeden dárce dal 50 000, což udělalo polovinu výnosu. To, co jsme loni 

vydělali Rambarem, jsme dali za pronájem/odpady/záchody Výstavišti, takže řešení s 

Conťákem na pohodu. 

Paní běžkyně: Na Ramatonu se jí moc líbilo, přišla s 20 člennou skupinou 

běžců, moc příjemná akce, přijdou zas i s Jiřím Ježkem!  

  

Dody  

- Je potřeba na příští dvě drsné víkendovky. 

- Marta řeší dodávku a příp. správce (VT spíš ne - nedá se mu dovolat), domluven 

servis dodávky (10.6., řeší Vojta Z.), parkování Jenda B. v Komořanech, je to 

daleko, ale prozatimní řešení do tábora. 

- Honza H. navrhuje, zda by nešlo parkovat u Alarmu tady v sokolovně Na 

Květnici. 

- Polep by byl super! 

 

Asistenti  

-  23.6. se na “strategické plánování” nesejdem, Kája ani Terka nemůžou, je třeba 

se před sezonou sejít a řešit nejen asistenty a kde, ale i celej koncept akcí - kolik 

jezdí lidí, jestli stálí či noví klienti, systém podpory, není jiný termín než 7.-8. 

září!!! 

 

Zrevidovat týpí - téma 

 

 


