
VELKÁ PORADA Ramusu 117 
24. 9. 2019 

 

 

Účast: Marta, Hynek, Jakub, Kuba, Matěj G., Zuzka, Kája 

 

>> RESTÍKY 
- Updatováno - viz tabulka. 

- Kája svolá úklidovou skupinu na drive. 

 

>> KOLEČKO 

- Marta:  

Kladně hodnotí strategický plánování, zopakujeme určitě příští rok! 

Vyúčtování léta necháme na příští poradu, až Zuzka zpracuje doklady.  

10 let byla povedená akce, i když finančně jsme úplně nevyšli.  

Marta čekala, že na poradu přijde Terka s Bětkou, ale nejsou tu ani jedna. 

Pojďme všichni chodit včas na porady! Pokud nemůžete, hlásit Martě. Je 

povinný napsat report do kolečka. 

Jenda B. chce vrátit klíče od Komořan. Vyřeší Jakub. 

X. Y. nám chce dát dar 30 000 Kč. Řeší Deak. 

Maruška P. s Matějem dělají na projektu nádraží Bubeneč. Bylo by fajn mít od 

lidí reference formou pár vět. 

Termíny akcí se určí před asistentským setkáním. 

 

- Matěj G.:.   

Vyřeší si humří mail s Hynkem. 

Řešil hodně projekt, cení pomoc Marušky. 

Humry zatím moc neřešil, ale chtěl by něco venkovního (oheň). Měl by se sejít s 

Terkou ohledně agendy. 

 

- Deak: 

Řeší dar a loga s Jendou. 

9. - 10.11. bude závoz bazárku a 16.11. bazárek, je třeba tomu uzpůsobit 

termíny víkendovek!   

Řeší prostor a termín tiché aukce. Nespojoval by to s vánočním večírkem, spíš 

by to udělal dřív (třeba v listopadu). Na večírku by se daly předávat fotky z 

internetové aukce. Ještě možnost udělat z ramusích fotek kalendář - dárek pro 

asistenty? 



Kristýna Lojková nebude dělat Ramaton, ale propojila Deaka s lidma ze stopnito 

a předala agendu. 

 

- Hynek:  

Dodělá společně s Jakubem výročku. Asi ji bude zpracovávat profi grafik. 

Příští rok už dělá výročku radostně Jakub. 

Hynek zreviduje koutek ramusího bordelu v kanclu. 

Včera se setkal s Jakubem. Od listopadu už by asi nechodil na porady. Chce 

dokončit svoje resty. 

Oslava 10 let nestála plánovaných 10 000 Kč, ale spíš 20 000 Kč. No, co už. 

 

- Kája:  

Tábor je v plusu 4600 Kč. Asi jsme hodně v plusu za alkohol, počká se, až Zuzka 

zpracuje doklady, pokud by to tak bylo, Kája obepíše lidi z tábora, ať se přihlásí, 

pokud mají pocit, že platí moc. Pokud to pro ně bude ok, nechají se peníze 

Ramusu k dalšímu využití. 

První víkendovka bude 18. - 20.10., legendová 11. - 13.10. 

 

- Zuzka:  

Parkování dody je vyřešený, parkuje se za CNPC za 1200,- měsíčně, je třeba 

tam vyzvednout smlouvu (řeší Jakub). 

Kdo pořádá akci, shromažďuje u sebe všechny účtenky a ty pak v jednom 

úhledném balíčku předá Zuzce. Doklady za tábory byly mordor, zpětné 

proplácení účtenek X lidem, dodatečně odevzdané účtenky etc., fakt bordel. 

Vyfakturovala štokrle, má DPP pro Matěje a uvítala by, kdyby se někdy objevil na 

poradě! 

Odeslala vyúčtování sbírky. 

Zařídí Jakubovi a Matějovi přístup do výkazu. 

V živnosťáku je jako provozovatel Rambaru napsanej X. Y. 

Ramus transparentní už fakt dlouho nebylo, ale nebyly ani doklady, co k tomu 

dodat. Léto zas bude souhrnně. 

Oslovila kontrolní komisi, který 3.10. vyprší mandát, jestli chtějí pokračovat. Už 

přislíbila Lucka S. a Maruška P. 

Bude se dávat zápis ze strat. plánování veřejně? Spíš ne. 

 

- Bára 

Je blbost bez Káči rozjíždět nový koncept jemné-legendové akce, začlo by se až 

od 2020, kdy bude akce vést Vojta. Ještě je varianta 2 lidí, co by akce dělali 

(jemné x legendové). 



Jde na kurz sexuality přes Asistenci, Terce se nikdo nenahlásil. 

Domlouvá schůzky s klienty. 

Chtěla by posunout porady, budeme řešit na příští velké poradě. 

 

- Jakub:  

Půjčování dodávky je pořešený, zbývá jen doladit smlouvu. Je rozbitej central, 

bude se muset řešit v autorizovaným obchodě asi. Jakub zařídí asap. 

Jakub měl sraz s Hynkem ohledně PR, potřebuje ujasnit, co všechno a kdy by 

přebíral. 

Od novýho roku bude mít asi v Asistenci kurz PSS, nejspíš to bude v úterý, tak 

uvidíme, jak to bude s poradami. 

Každej bude psát Jakubovi termíny, kdy bude potřebovat dody - platí pro 

závozy, víkendovky, soukromý výpůjčky i jiný akce! 

Bude řešit i merch. 

 

 

>> DISKUZE 
 

- Bubeneč, reference 

Napíšem lidem, ať o nás napíšou pár vět. Zahrneme i lidi ze soc. sféry 

- Asistentské setkání 1.10. GB 

Výroba týpíovek 

Seznámení s Bětkou 

Půjčování dodávky (podpis smlouvy asistentem) 

Humry 

Termíny víkendovek 

Nabídka supervize? 

Info o rozdělení akcí od nového roku? 

Instagram 

- Kolaudace Asistence 

Bára posílala pozvánku. 

Deak nesouzní (elitářská akce). 

Zuzka souzní (je to prezentační akce, holt to není večírek pro asistenty, který 

bude o týden později). 

- Soc. sítě 

Hynek je moc nedělal, Jakub by klidně třeba instagram taky nedělal, ale dával by 

fotky do galerií. Fotky se dávaly na web, aby tam chodili lidi, web je furt primární. 

Může se dávat třeba 3-5 fotek z akce. Instáč by měl smysl, kdyby se do toho 

chtělo akcařům. 



- Disk s fotkama 

Máme disk, kde jsou zálohované všechny fotky a viea, co kdy v Ramusu vznikly. 

Deak převezme od Hynka, projde kvůli aukci a předá Jakubovi. 

 

 

 


