
 Schůze provozní skupiny Ramusu 051 
     16. 3. 2016 

Účastníci: Hynek Trojánek, Marie Palečková, Jiří Richter, Honza 

Rudolf, Štěpán Lopuchovský 

 

Restíky původní 

 Marta - koncept nové víkendovky -- víc procházek - hotovo 

 Vyřešení evidence 2 dodávek - hotovo 

 Pojištění odpovědnosti - dostali jsme návrh od pojišťovny - 

do příští porady 

Nové restíky 

 Dodávka malá, zjistit co je špatně (pás, povinná výbava, 

zalepení děr, spravení světla, rádia) a opravit -- Jiří 

25.3. 

Kolečko 

 

 Štěpán L. 

 Nová tábořiště -- 2 tábořiště objetý, jedno blízko 

Něničky (30 km), druhý někde u Plzně. Na obě by bylo 

třeba převézt típijovky. U obou je potok, jedno je 

přístupný dodávkou, druhý 50m od tábořiště. Na obou je 

pitná voda ze studánky. Obojí zadarmo. 

 Jedno tábořiště (to bližší Něničky - 15 km u 

Kaplice - Mirkovice) -- všechno by skoro bylo 

hotový (kamna, kuchyně), jen bychom udělali latry 

a týpka. Omezení -- 3 dny na stavěčku kvůli 

ostatním táborníkům. 

 Druhý tábořiště (Český les, hnedka u Německa) -- 

na dohled je nefrekventovaná asfaltka, budova 

starý pily, u tábořiště je cyklostezka. Není to 

zastrčený ale je tam hezkej terén. Muselo by se 

postavit všechno. 

 Štěpán pošle GPS souřadnice obou tábořišť do 17.3.2016 

 Jiří 

 Dodávka jde na technickou zítra 17.3.2016 

 Je vyřešenej ceník nový dodávky, je nová smlouva -- 

Jiří pošle veškerý info k dodávce Hynkovi 

 

 



 Maru 

 Na březnový víkendovky -- ultraproblém sehnat 

asistenty (na mega je jen 10 lidí, na druhou chybí 7 

lidí). V neděli musíme všichni poustnout na facebook, 

že ať lidi jedou! 

 Pokud se do pondělí neseženou lidi, tak se musí 

odvolat některý klienti. Když bude Bára v ČR, tak 

to udělá ona. Maru se ozve Báře, kdyžtak vyřeší, 

kdo to udělá. 

 Hynek 

 Udělal se spot, zítra se doladí s Jirkou H celá 

kampaň. 

 13+-1 den podle počasí bude vystřelovací den pro 

kampaň 

 Honza R. 

 řešil pojištění 

Debata 

 REPORT KONTROLNÍ KOMISE: 

o Dílna 

 Kdy bude dílna otevřená? 

 Kdo tam bude pracovat? Jakej je ideální stav 

pracovníků? 

 Kde budeme shánět mistry? 

 Jak je právně ošetřený prodej? 

 Jaký jsou podmínky pro platy mistrů, pracovníků a 

tak? 

o Účetní uzávěrka 

 Nestihlo se podat kontrolní komisi daňový 

přiznání 

o Fundraiser 

 Vyjasnění práce 

o  

 

 

 

 

 


