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Přítomni: Honza Maru Hynek Jíťa Bára Jiří Anča 

Tabulka úkolů => Trello, sekce Porady   

REPORTY 

1.  ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ 

a) Nastaly 2 problémy z liknavosti 

a. Logo ČMSS jsme zapomněli dát na weby 

b. Ještě není sjednaný pojištění odpovědnosti na tábory 

b) Dále chybí manuál na akce 

2.  FUNDRAISING / ROADTRIPY 

a) Potřeba ještě dořešit Crazy Tomato 

b) Proč se odhlásili lidi z roadtripu? 

3.  PROPAGANDA 

a)  

4.  KOORDINÁTOR ASISTENTŮ 

a) Maruška navrhuje týmbuildingovou brigádku u Marušky 

b) Maruška se potkala s holkou, restaurátorkou, chce se hodně 

věnovat dílně 

c) Cena drsnýho tábora je moc vysoká (1.600 na 7 dní) 

d) Psáryfest – dostali jsme nabídku na spolupráci na benefičním 

festu pro ústav Psáry, termín zatím neznámý – hodit to na 

Rambar nebo Humr 

5.  KOORDINÁTOR KLIENTŮ 

a)  

6.  HUMR 

a)  

7.  DODÁVKA 

a) Okna stály 15.000 Kč, 14.000 z toho platí pojišťovna 

b) Další opravy (brzdy, lak) = cca 30.000 Kč 

8.  RAMBAR 



          ZÁPIS 

          z porady provozní skupiny o.s. Ramus 

          20 /2014 16. 7. 2014 

2/2 

 

a)  

9.  KOORDINÁTOR AKCÍ 

a) Tábůrek bude ve vile Vallile, protože to bylo suprový 

10.  DRSNÝ AKCE 

a)  

11.  SBOR 

a)  

12.  DÍLNA 

a)  

13.  IT SEKCE 

a) Je hotová aplikace na evidenčáky klientů na adrese 

evidence.ramus.je 

DISKUZE 

Jak řešit organizaci? 

a) Scházet se např. Honzík, Anička, Jiří v kanclu častěji – domluvit se 

alespoň na konkrétních „úředních“ hodinách 

b) Honza musí vyřešit systém tudúček tak, aby všichni všechno viděli – 

do září 

Cena drsnýho tábora 

a) Vysoká cena vychází z toho, že se používaly podklady pro legendární 

tábor, kterej je výrazně dražší 

b) Na podzim musíme zrekapitulovat cenu tábora z nákladů – potřebujeme, 

aby byla takováhle? 

Roadtrip – proč se to nepovedlo? 

a) Mělo by se to říkat lidem mnohem víc dopředu 

b) Chtít platby předem už při přihlášení 

Půjčování pípy a stanu 

a) Pípa 400 den, 600 víkend 

b) Stan 600 den 


