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Účast: Hynek, Matěj P., Bětka, Zuzka, Marta, Bára, Jakub, Deak 

 

 

>> ÚVOD MARTY 
- Je fakt potřeba, aby lidi (dneska Kája a Matěj) chodili na porady a vedli v 

patrnosti, kdy jsou 

- Odchází Hynek, dostává dárek 

- Dnes by bylo dobré se věnovat feedback bazárku a zítřejší aukci 

 

 

>> RESTÍKY 
- Laminace návodu na dodávku: udělá Jakub Š. hned jak bude hotová dodávka, 

tzn. cca do další velké porady 

- Vykomunikovat podobu jemných a legendových akcí s Vojtou a rodiči, udělat 

pravidla, mělo by se to rozjet od ledna, bude ideálně vymýšlet s Bárou Anča  

- Tisk ramusího kodexu: do konce listopadu 

- Úklid na Drivu se zasekl v e-mailové komunikaci, aktuálně se vyhodnocuje 

Doodle 

- Zprostředkovat přístup na Drive pro Jakuba Š. a Matěje G., řeší Marta 

- Vařiče ve skladu: vyzkoušet a něco s nimi udělat, Deak do 8. Prosince 

- Supervize: máme termín, bude posílat Bětka e-mailem 

 

 

>> KOLEČKO 

- Marta 

- Řešila průser s dodávku, shnilé brzdové trubky, ti kdo nám to prodali nás pěkně 

vyšplouchli, oprava bude dost drahá, ale udělali jsme maximum, měli jsme 

člověka co to s námi vybíral, prostě se nezadařilo, peníze nám asi nikdo nevrátí, 

nevyužijeme autorizovaný servis, ale jiného opraváře 

- XY, která nám už v minulosti vyjednala nějaké peníze, chce opět něco 

zprostředkovat, akce pro zaměstnance, půjde to na projekt přesunu dílny, třeba 

dodržet podmínky 



- Prostor XY: setkání s radním proběhlo dobře, ale zároveň je to pořád lehce 

nejasné, přepronajímání by mělo být OK, ale uvidíme, další spolupráce také 

otevřené ale musíme počkat, až bude hotová smlouva a bude nějaká jistota 

- Bára 

- Byla na dovolené, teď bude drsná víkendovka se čtyřmi klienty, bude víkend na 

Gigabytě, pozici po Báře patrně převezme Anička Š., psalo docela dost lidí, že 

dorazí na aukci a večírek 

- Báry táta pojal myšlenku, že by začal vařit pivo a rád by na tom spolupracoval s 

námi 

- Jakub 

- Znovu info o dodávce, zároveň je opravený klíč, snad to po opravě již vše bude 

OK, dnes dopředané info k PR, udělal transparentní účetnictví, řešil další merch: 

s ponožkami nemají již kapacitu, i došlo se k tomu že se bude dělat 50 kšiltovek 

a 50 kulichů, čeká se na návrhy od grafika a přesnou cenovou nabídku, mělo by 

to být do večírku 

- Hynek 

- Bazárek proběhl dobře, až se poplatí nafta tak to vyjde asi na nulu celá akce, 

předání PR Kubovi, ještě bude na příjmu a dotáhne výročku a další věci, aktuální 

situace věcí: foťák má Matěj G., projektor na GB, vše ostatní je již teď v garáži, v 

kanclu je jen jen merch 

- Matěj P. 

- Za Matěje G.: jestli bude nějaký Humr tak buď na večírku nebo vaření na Salé, 

za Matěje P.: chystá vánoční večírek s Káčou, kapely atd. v Zázemí, dílna: nic 

velkého, v pátek odevzdání 40x štokrlat 

- Deak 

- Závoz bazárku proběhl dobře, o víkendu proběhlo vyrábění tyčí na tee-pee, je 

jich 12, řeší aukci na zítra, zároveň se spustila virtuální aukce, otázka s výtahem 

na aukci, nějaké fotky nedobře vytištěné 

- Tichá virtuální aukce: se spustí zítra po té reálné aukci 

- Bětka 

- Na nadcházející drsné víkendovce je hodně asistentů, vyřešeno tím, že je pár 

náhradníků, bude tam i holka na praxi z Jaboku 

- Na základě besedy na Kepleru se ozvala potenciální asistentka, které je 15, ale 

teď komunikace stojí 

- Marie domlouvá tým-bilding ve Vlčkovicích 

- Koncem týdne bude Bětka psát prosincový e-mail 

- Zuzka 

- Příběh s klapkou: na táboře se ztratila klapka od XY, který byl následně velmi 

rozezlen, že klapku stále nemá (v listopadu), Káča (zodpovědná za věci na 

táboře) to řešila tím, že se klapka koupí nová z ramusích peněz, aby poté 



následně byla ta původní nalezená na velmi viditelném místě ve skladu... tedy až 

přijde nová klapka tak se vrátí 

- Ještě dotahuje vyúčtování jedné víkendovky, stejně tak se dotahuje účetnictví s 

Kájou 

- Tento čtvrtek se schází kontrolní komise, bude se tam dávat update co se v 

Ramusu děje pro ně 

- Finančně: ano, máme peníze, ale čeká nás opravda dodávky a pronájem prostor 

patrně, tedy není třeba veřejně vytrubovat, že bychom byli nějak extra za vodou 

- Zpráva od Káji 

- Byla na bazárku, hodně pomáhala 

- Na příští víkendovku se nechystá, poprvé tam nebude 

- Od další sezony uvažuje o předání někomu dalšímu 

- Povídala o Ramusu na Kepleru 

- Omlouvá se, že nepřišla, kvalitní posypání popela na hlavu 

 

 

>> DISKUZE 
 

- PR / dodávka 

- Je s tím poslední dobou zase hodně práce, je otázka, jestli když to takto půjde 

dál, jestli by se neměl hledat zase někdo na dodávku, aby Kuba za PR mohl 

dělat jen PR 

- Kuba je k tomu svolný, klidně by to předal, chopil se toho hlavně pro to, že to 

nikdo nechce dělat, ale jinak cítí, že k PR má větší vztah, tedy jestli se na to 

někdo nabízí starat se o dodávku, tak klidně předá 

- Zuzka se zeptá Daniela 

- Gigabyt víkendovky 

- Měly by se nějak propagovat někde v rámci Ramusu? Teď tam bude stejně lidí 

jako na drsné víkendovce třeba… 

- Kuba to zváží, pokud bude chtít zapromovat, tak by to měl poslat Bětce, ať to 

pošle e-mailem 

- Vánoční večírek 

- Padají nápady, jak to udělat aby tam nemizely věci, Matěj s Káčou promyslí, idea 

šatny, idea placenýho člověka u vstupu, ideálně vyřeší tyto věci do příští malé 

porady 

- Bětka by měla dát dohromady seznam lidí, kteří letos byli na více než čtyřech 

akcích, aby dostali merch 

- Merch 

- Chceme aby náklady na případnou věc byly maximálně do 220,- 

- Čapky by byly i jako dárky pro asistenty 



- Ještě by chtěl Kuba řešit kalendáře 

- Oprava dodávky 

- Kdo by jí měl opravovat? Možná zkusíme známé od Deaka. 

- Děti na akcích 

- Nabídla se sestra XY, že by ráda jela na akce, debata a výstup: platila by stejně, 

ve skupince by byla tak jakoby navíc, takové děti by měly “něco jako evidenčák” 

- Přihlašování na minulé akce 

- Přestože se hodně komunikovalo, tak přibývalo klientů, je třeba lépe nastavit 

mezi koordinátory, počítat třeba s převisem asistentů, s tím, že odpadnou, bylo to 

zbytečně napnuté, protože se dodatečně přidávali klienti 

 

 

 


