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Účast: Jakub Š., Zuzka, Marta, Bětka, Hynek 

 

>> RESTÍKY 
- Kodex je hotový je na webu, je potřeba vytisknout (Jakub Š.) 

- Výročka: hotový je text a připravený fotky, čeká se na opoznámkování a může to 

jít grafikovi 

- Ponožkový merch: Jakub Š. příště podá výsledky bádání 

 

>> KOLEČKO 

- Marta:  

hot news: projekt Bubeneč pro nás nevyšel, nepostoupili jsme do dalšího kola 

- Sešla se s XY ohledně prostoru, ten by měl zájem tam mít divadlo, zatím to ale 

není extra rozjetý, zítra tam má Marta sraz s holkama z XY, který by tam mohli 

mít studio, taky v jednání a komunikace probíhá s XY a XY 

- Marta se byla podívat v baráku na Žižkově, to hodnotí jako velký strašidelný 

dům, do toho také nejdeme, složité výběrové řízení, ale Marta tam potkala 

pornoherce Rosenberga 

- Martě volal někdo, že by si u nás udělal praxi, delegováno na Bětku 

-  

Zuzka: 

- Hotové vyúčtování za tábory, ale teď se ještě ozval Matěj, že mu něco chybí, 

nutno dořešit, celkově dopadlo léto + 7 500 Kč, dobrá a vyrovnaná bilance. 

- Chybí účtenky asi za 7 500 Kč, někde je to zbytečné, ale do jisté míry se s tím 

počítá, platby kartou celkově lepší než minulý rok. 

- Celkově Zuzka lidi za léto chválí, dopadlo to dle možností dobře, akorát je třeba, 

aby akcaři vypláceli lidi hned na místě a nestávalo se, že na podzim chodí lidi za 

Zuzkou s tim, že na táboře platili něco ze svýho a chtějí to proplatit. 

 

Jakub 

- centrál na dodávku zatím není, měl by být do drsné víkendovky 

- Volal Vojta že se sekl volant, ale snad už dobrý 

- Řeší se systém rezervace, resumé: na všechny akce co jsou teď v kalendáři je 

automaticky dodávka booknutá, Jakub bude průběžně kontrolovat kalendář 

- Vyladit předání PR, teď vznikly omylem dva plakáty na jednu akci… 



-  

Hynek 

- Dodělaná výročka, ještě proběhne předání s Kubou Š., jinak asi víceméně 

hotovo 

- Návrh poslat e-mailem info o aukci a vánočním večírku co nejdřív  

 

Bětka 

- Pošle e-mail o aukci a večírku 

- Lékárnička je v opravdu špatném stavu, Bětka si bere za úkol že se jí ujme a 

nějak ji “vyřeší”, do konce listopadu 

- Snažila se sehnat zdravotníka na akci, domlouvala XY, ta prý ale kurz nemá 

proplacený od Ramusu, možná se ozve Zuzce 

- Ozvala se ségra XY, že by ráda jezdila s Ramusem, viz diskuze 

- Nový asistent XY na stáži na víkendovce, co dál, měl by jet ještě na drsnou 

- XY: otázka, jestli si to na akci užil, jestli to pro něj mělo smysl 

- ZV z poslední víkendovky: vyhovoval celkově menší počet lidí 

 

Kuba A. 

- O víkendu je závoz bazárku, lidí má dost 

- Na tee-pee tyče je dost lidí, ale shání se poříz 

- Máme šířit aukci maximálně 

 

 

>> DISKUZE 
 

- Finance za léto 

- Vyšlo to tak že bouračka a stavěčka byla vlastně placená z přebytku 

legendovýho tábora, je otázka jestli by finanční výsledek drsného tábora neměl 

být vyšší a podílet se na tom více, výsledek debaty: nebudeme to řešit, měly by 

si hlídat koordinátoři aby to vyšlo, ale více se v tom šťourat asi nemá cenu, je 

těžké odhadnout počet asistentů atd... 

 

Počet asistentů na akcích 

- Poslední víkendovka: ve výsledku asistentsky v pohodě, ale blbé bylo, že ještě 

dlouho se navyšoval počet klientů, přestože už asistentů bylo málo, myslet na 

lepší komunikaci, více to ladit 

 

- Sourozenci klientů na akcích 

- Viz zápis ze Strategického plánování: 

 



DĚTI NA AKCÍCH RAMUS 

- Rodič musí být Ramusák 

- Všechny víkendovky přístupné 

o Určuje vedoucí akce ve spolupráci s koordinátorem asistentů 

- Maximálně 2 děti na akci 

- Feedback po akcích 

- Koordinátor akce myslí na potencionální konflikty s klienty (XY a jídlo) 

- 0-10 let jezdí s rodiči 

- 10-15 let bez rodičů  centrální matka 

- DRSNÝ 

o malé děti do 6 let neplatí, rodič 2/3 klientského poplatku 

o 6-15 let platí jako klient, rodič jako asistent 

- JEMNÝ a LEGENDOVÝ 

o malé děti do 6 let neplatí, rodič ½ klientského poplatku 

o 6-15 let platí dítě i rodič ½ klientského poplatku 

- TÁBORY 

o individuálně dle potřeby 

- HUMRY 

o přístupné bez rozdílu 

- Výstup: rodiče by asi musely něco podepsat, ještě se to prokonzultuje s 

Bárou a dál vyřeší 

 

- Má cenu aby na akce jezdili lidé, pro které to zrovna v danou chvíli dost 

možná nemá moc smysl? 

- Patrně téma na SV, často u nějakých lidí přemýšlíme, jestli jsou pro ně akce 

vhodné a jestli si je užijí… Bětka navrhuje dávat vždycky do skupinky jednoho 

člověka navíc, pojede-li XY 


