
                Zápis PPS 043 
27. 10. 2015 

Účastníci: Hynek Trojánek, Jan Rudolf, Anna Šrubařová, Marie 

Palečková, Jiří Hovorka, Jitka Svobodová, Marta Píchová, Jirka 

Richter 

 

Restíky původní 

● Kodex fundraisingu 

● Hynek: výročka se dodělává: poslat finál Honzíkovi a 

Jirkovi 

● Mail autorizovanému servisu: pošle Jirka do konce října 

● Zprovoznit vozíky Jíťa: máme tři vozíky s vysokými madly 

(jeden v garáži dva v asistenci), jeden rozbitý s malými 

madly, jeden má u sebe Jíťa, tři jsou sbalený v dolním 

skladu 

● Jíťa vymyslí jednodenní akci na konec roku: Jíťa neví, máme 

to už tak dost nacpané, ale ano udělá se to 

● Strukturovaný rozhovor 

 

Nové restíky 

● Honza Hána půjčuje vozíky, Jíťa mu pošle informace o 

vozících 

● Jíťa napíše do Alty a dá vědět datum a zkusí kapely na 

vánoční akci 

● Jirka H. dá do kupy seznam lidí z Ramatonu  

● Jíťa: klíče od kanclu Martě a spol 

● Hynek v pondělí pošle náhled knihy 

● Honzík pošle mailem do 30. Připomínku že se mají poslat 

dárci do tabulky 

 

 



Kolečko 

● MARTA 

○ Víkendovka, proběhla v pohodě 

○ ale na další víkendovku zatím není organizační tým 

○ řeší se s týmem skautů hra po Praze na leden, cca na 

tři hodiny, 23. Ledna sobota, Marta se s nimi schází, 

Marta zajistí prostor, oni hru stanoviště, Jíťa se 

poptá na Dobešku, skaut má zároveň nějaký kontakty na 

možný tábořiště 

○ Bára: zjistit platbu T. S. za víkendovku 

● MARUŠKA 

○ Noví asistenti se na víkendovce velmi dobře zapojili, 

pomohla jim rovnou získání role, každý v jiný 

skupince, Marie se o ně starala a všímala si jich, 

fundraisingový brainstorming na víkendovce byl velmi 

dobrý, na každé víkendovce by mohlo být něco takového, 

zapojení asistenstva do dění v Ramusu, ověření si 

myšlenek provozní skupiny na vzorku asistentství 

○ Moc se zase nechytají lidi na drsnou víkendovku, 

Honzík pomohla by sms brána? Těžko říct,  

● ANIČKA 

○ Funkce FR se z větší části přesunula na Jirku, bazárek 

ještě udělají společně, pak vše převezme, na bazárek 

jede Jirka/Honza/Štěpán/Vašek/Žaneta/Monča + 1 + dva 

klienti, Anička na vlastní pěst 

○ Anička zkontrolovala údaje dárců-kamarádů, jinak končí 

a odchází 

● HYNEK 

○ Práce na knize, v pondělí bude náhled 

● JIRKA 

○ Poznámky z brainstormingu na víkendovce: řekla se tam 

celá paleta všech možných řešení, které nás také 

napadly 

● JIŘÍ 

○ Skoro nic neudělal, přihlásil Jirku na kurz 

fundraisingu 

● HONZA 

○ Schůzka ohledně hostelu, budeme hledat partnera pro 

hostel, potkat se s vytipovanými lidmi, či najít 

inspiraci ze zahraničí 



 

 

Debata 

○ Víkendovka: vše proběhlo bez problému, finančně to 

vyšlo v plusu, Marta využila před tím Honzíkův systém 

na výpočet – kalkulačku, pošle Honzíkovi, podle 

manuálu na víkendovky se asi nikdo moc neřídil, 

v manuálu není, aby se vzaly evidenčáky, nebyla 

mlčenlivost – nemají nové lidi, info k víkendovce se 

mohlo posílat dřív, posílalo se později než čtrnáct 

dní předem, T. S. posílal peníze na účet, o čemž nikdo 

nevěděl, pár dní před tím poodpadali asistenti, přesto 

se to zvládalo, odpadli klienti, i díky skladbě 

asistentů to bylo v pohodě 

 


