
MALÁ PORADA Ramusu 122 
03. 12. 2019 

 

 

Účast: Deak, Bětka, Zuzka,Bára 

 

>> RESTÍKY 
- Kodexy už jsou v tisku. 

- Zuzka oslovila XY 

- Věci kolem supervize vyřešený. 

- Bára dorazila o 20 minut později, tak nevíme, jak se to s jejíma restíkama 

aktuálně má, ale na všechny má ještě čas min. do 15.12. 

 

>> KOLEČKO 

- Marta 

- Báry tatínek objevil nějaký prostor k pronájmu na Kobylisích, volala jsem týpkovi, 

ale řekl mi, že to bude aktuální až za tři měsíce (Bára řekne víc). 

- XY: čekám na větičku od právníků, abych ji mohla poslat na radnici, kde ji 

zakomponují do nájemní smlouvy. 

- Dárky za 3000 Kč - budeme mít nože. 

- Bára 

- Na víkendovku se pojede do Komořan k Jendovi, řešila přihlašování. S dodávkou 

nepočítají. 

- Na příští poradu by přišla Anička, předávají si agendu. Budou se scházet i s 

Vojtou, nejspíš až v novém roce. 

- Jakub 

- Už mám více méně přebraný píárko. V případě problémů mi Hynek pomáhá po 

telefonu a vše je v poho. 

- Na web a facebook jsem nahrával poslední 3 posty: fotky z country víkendovky, 

fotky z humru a transparentní vyúčto léta a září. 

- Dále jsem řešil merch, máme objednaný kulichy a snap-backy, dohromady jich 

bude 85 s tím že jsem vzal 50 kulichů a 35 kšiltovek. Barevné kombinace jsou 

teda žlutá čepice - černé logo, černá čepice - růžové logo. Už je to ve výrobě, 

takže to tu bude doufám brzy. 

- Kalendáře jsem neřešil, počítám s tím že je řeší Deak, ale kdyby chtěl jakoukoliv 

pomoc nabízím se, jen je třeba mě v tomhle směru zaúkolovat. 

- Diagnostiku dody od autorizovanýho servisu nedostaneme, prej máme oslovit 

soudní znalce. Dody půjde do servisu, co dohodil Deak, a uvidíme, jak dál. 



- Deak 

- Řešil dodávku servis - kamarád to moc na reklamaci nevidí, prej je to normální u 

takhle starýho auta. Rádi nám dodávku opraví. Teoreticky bychom neměli 

dodávku opravovat, dokud chceme na bazaru něco vymáhat. Cenovou nabídku 

ze servisu zatím nemáme. 

- Vyšla mega levně drsná víkendovka, Kája tam nebyla, ale nevybralo se skoro nic 

na účastnických poplatcích (platilo se asi 150,-/os. - řešil Ratlík), což je škoda, 

protože na minulé víkendovce se dost peněz provařilo (cca 5000 Kč). 

- Přemýšlel o kalendáři a možná je to zbytečný, z aukce zbyly malý fotky, můžou 

se vzít na večírek za dobrovolný příspěvek. Nápad století - na příští rok diář s 

fotkama a termínama víkendovek! 

- Udělá celkový vyúčtování aukce (náklady-výnosy), až bude po online aukci. 

Náklady odhaduje na 10 000 Kč. Pomohl termín v listopadu. Pořád bylo nejvíc 

lidí z Ramusu, moc se to nedaří dostat ven, jinak vydařený ročník, všichni 

chválili. 

- Řešil fungování online aukce - snad už ok. 

- Přemýšlí o Ramatonu, ale nechce být hlavním člověkem, na kterým to stojí, bude 

mít jiný povinnosti. Rád s organizací vypomůže. Osloví Maru a Hynka, mohl by 

se vytvořit organizační tým, reálně je to třeba řešit už od února. 

- Bětka 

- Supervize šla mailem, lidi se přihlašujou (zatím 4). 

- Na zdravotnický kurz se zatím nikdo nepřihlásil. 

- Asistenti se neodhlašujou včas před víkendovkama (naposledy 2 lidi 4 hodiny 

před odjezdem), Bětka to bude důrazněji komunikovat (musí se na poslední 

chvíli odhlašovat klienti atd.) 

- Řeší prosincovou, je tam napsaných 16 kliošů, ale zatím je jen 9 asistentů. Bude 

řešit s Vojtou, jestli se lidi můžou přidat i v průběhu, do Komořan je snadný dojet.  

- Zatim nemá seznam lidí na dárky, udělá do příští porady. 

- Zuzka 

- Účetnictví teď bylo v stop stavu - kontrola zálohy účetního programu paní účetní. 

Už má upravenou zálohu zpátky, bude se tomu věnovat v pátek. 

- PF - zadáme Jakubovi, může oslovit Káču. 

- Řešila vyúčtování drsných akcí s Kájou, bylo to nepříjemný, protože peníze 

nevycházely a chybí doklady. Nakonec snad všechno domluveno, ale Kája je z 

toho dost unavená a je vidět, že už se těší, až to nebude muset řešit. 

- Oslovila Daniela kvůli správcování - viz diskuze. 

- Proběhla kontrolní komise - doporučení ohledně docházky na porady, info o 

personálních změnách, debata o baráku a nájemní smlouvě. Nově v KK Maru 

Palečková. 



- Hynek vzkazuje, že můžeme na víkendovku (asi spíš legendovou) k XY na 

zámek. Bětka řiká - až bude teplo. 

 

 

>> DISKUZE 
 

Dodávka - správce 

- Daniel si řekl o půjčování zdarma místo mzdy, chtělo by to zastropovat počtem 

kilometrů nebo dnů měsíčně s tím, že ramusí akce a výpůjčky za peníze mají 

přednost. Do zahraničí výpůjčka ne. 

- Nájem pro PS bychom výlučně nesnižovali, je to kastovní mor. 

Ramus twitter 

- Jednou přišel přes twitter asistent, ale pak jsme ho museli vyhodit.  

- Jakub by twitter klidně zrušil - nikdo to moc nesleduje, jsme pro. 

Dárky asistentům 

- Budou čepice, na kalendáře prdíme. Příští rok na diáře! 

PR neramusích akcí 

- Jakub se ptá, jestli na fb chceme referovat o neramusích akcích, kterých se 

účastní i klienti. 

- Spíš ne - nejezdí se takhle zdaleka se všema, takže by nám to mohlo nadělat 

problémy. 

- Pokud se chce někdo podělit o fotky, máme asistentskou skupinu. 

Potahy do dodávky 

- Na míru stojí 7000 Kč, jinak se dají koupit “košilky” (autotrika) za 2000 Kč. 

- Autotrika asi moc nesplňujou požadavky (nepropustnost atd.), spíš by bylo dobrý 

zainvestovat a nechat ušít. Péče o potahy bude v gesci správce dodávky. 

- Bára může poptat u kolegyně z Nautisu, vyrábí to přesně pro tyhle účely. 

Potřebuje vědět rozměry. 

Pivovar 

- Bářin táta by chtěl pivovar pro lidi s postižením. 

- Bára to vidí dost neurčitě a spíš do budoucna. 

- Kdyby nám to přišlo jako dobrej nápad, šel by do toho s náma. My bychom 

dodávali zaměstnance, příp. s nima pracovali. Jaká by jinak byla naše role? 

- Zatim je to spíš v hlavě než na papíře, ale Bářin táta to bere vážně a i 

kdybychom my zájem neměli, půjde do toho s někým jiným. 

- Rozhodnutí, jestli je to pro nás zajímavý, nechávám na velkou poradu. 

Prostor v Kobylisích 

- Kousek od metra, bezba, asi by tam šla i dílna. 

- Majitel bude teď 3 měsíce mimo, nedá se do té doby nic vyřešit. 

Dudlík fest 



- možnost propojení s Ramusem, řešil Deak s Jakubem. 

- Všechno je ve hvězdách, Deak zjistí víc do příští porady. 

 


