
VELKÁ PORADA Ramusu 127
18. 02. 2020

Účast: Deak, Zuzka, Marta, Anička, Vojta, Bětka, Jakub, Matěj Go

>> RESTÍKY
- Daniel
- Potahy na sedačky - in progress, čekáme na nacenění od pani.
- Malej vařič Deak vyhodil, velkej se nepodařilo zprovoznit (možná tam něco 

chybí), v Plešivci Deak ještě nebyl.
- Matěj napsal gympl kvůli dobrovolníkům, snad je v kontaktu.
- Všichni dělaj věci na drajvu, ať je to předatelný!
- Výpomoc u paní R. - Marta popožene u Matěje, můžeme rozeslat mezi asistenty 

v infomailu
- Jakub dá do desatera k dodyně, jak se vyndavaj sedačky.

>> KOLEČKO
Marta

- Přišlo POV, stojí 18 000 Kč na rok. Zatim nás dody stála asi 60 000 Kč. 20.4.-
10.5. je dody na roadtripu, už je to rezervovaný.

- Dílna je pozastavena na půl roku, bude se vymejšlet novej koncept, noví lidi, 
nový místo.

- Pan A.- minipivovar v řeznictví. Hodně Martě volá. Pan A. zve Honzíka R. do 
Kunratic na stáž.

- Hynek přeposlal mail od H.M., chce do Santiaga se štábem. Každopádně 
možnost se přidat.

- Píše paní ze společnosti pro podporu lidí s mentálním s postižením - rodiče by 
chtěli vidět Gigabyt. Dáme kontakt na Spolubyt.

- Bára B. by chtěla dělat humr graffiti jam - asi v květnu. Jakub zjistí možnou cenu 
u firmy č.1, Bára zjistí možnou cenu u firmy č.2, Zuzka zjistí, kolik se dávalo 
posledně. Bude účastnický poplatek.

- Na březnovou víkendovku by mohl bejt matroš ve skladu (spreje, barvy).
Anička

- Proběhla schůzka s rodiči, proběhla komunikace ohledně legendových a 
jemných akcí. Pojede se v betaverzi do prázdnin, prázdniny zůstanou, jak jsme 
zvyklí. Do budoucna otázka, co se týče táborů pro jemňáky.

- Zítra ještě bude mít předávací schůzku s Bárou, všechno frčí.
- Výstava KV - Anička komunikuje s maminkou, nakonec nemají zájem, bude až 

velká oslava narozenin s vernisáží na podzim. Bude řešit Káča.



- Kyťákovi bude 40.
- První jemná bude dubnová víkendovka, je třeba domluvit s Lenku M.

Vojta
- Příprava březnový víkendovky jede, ale Vojta moc neni v obraze.

- Stojí o funkci skladníka, yay! Objemné věci do skladu - řešit s Vojtou.

Kája
- Víkendovka se povedla, bylo hodně klientů, málo kluků, takže dost náročný, 

večer zbylo málo lidí na ukládání. Vyúčto vyšlo fajn.
- Kája hledá člověka na březnovou víkendovku, sama má v práci službu, napíše 

post do asistentské skupiny. Bětka chce do pátku poslat mail, je třeba to dát na 
skupinu co nejdřív.

- Hledala přihrádku na jídlo ve skladu, neni tam. Vojta pořeší.

Deak
- Řešil potvrzení o daru.

- Posílal Hynkovi dotazy o Ramatonu. Ramaton už si pojede ve svý pracovní 

skupině.
- Bětka

- Matěj G.

Jakub
- Bude dodělávat nějaký věci k PR, webu, fb.

- Zejtra bude řešit Masopust, je výluka.

Bětka
- Na humru budou 2 noví asistenti, ale Bětka jde taky.

- Psala pani, že potřebuje potvrzení, že dělala humr tančí.

- Vlčkovice - možná by bylo lepší mít příště primárně vlastní termín. Věříme, že se 

lidi najdou. Bylo by fajn mít nějakou hezčí práci (ideálně venku), exkurzi a 
možnost spát vevnitř, kdyby pršelo.

- Do pátku potřebuje mít věci do mailu - shrnutí legendových x jemných akcí 

(sepíše Anička).
Matěj Go

- Řeší barák na Žižkově s levičákama. Dílna tam asi spíš neprojde, chtěj spíš 

setkávací místo pro ostatní.
- Čtvrtek humr - je tam vstupný. Každej klient vezme ZTP. Můžeme proplatit, pro 

příště lepší, aby si každej klient vzal třeba pade a složilo se to.
- Jeden svět - nabídka na humr od J.R., půjde se do kina.

- Moc v tom nemá systém, ale frčí to.

- Bude posílat infomail i Jakubovi, aby to dal na web.

Zuzka



- Dělala hodně účto, bude se uzavírat účetní rok, už to trochu tlačí.

- Chce od Matěje P.. klíče, cash a ještě nějaký papíry.

- Začíná řešit kontrolní komisi, protože sami se asi nezmobilizujou.

- Mluvila s Danielem ohledně dody - propojení s Jakubem.

- Dělala mzdy 01/20.

- Je třeba dořešit vimeo kartu.

- Potřebuje ještě nějaký info od Deaka ohledně aukce.

- Zaplatili jsme silniční daň.

>> DISKUZE

Dody klienti
- Chce si půjčit klient pro kámoše. Dvojnásobek asistentské ceny.
- Návrh - cena nad tržní, podpora Ramusu.

Minipivovar Au
- Akciová společnost wtf??
- Chcem vůbec vařit pivo? Asi spíš ne, ne?
- Marta může domluvit schůzku.

Santiago H.M.
- HM hledá filmaře.
- Propojíme s panem A!
- Napíšem do asist. skupiny.

Termín obvolávání
- 25.2.2020 od 17:00 v Malým Edenu.
- Jakub, Deak, Bětka, Anička.

Barák Žižkov
- Řeší Matěj, je tam i Šimon B.
- Klubovna, kavárna?
- V dalších patrech veřejná knihovna, přednášková místnost, ateliéry.

vimeo     
- Stojí to asi 1200,- za rok.
- Překlopení do youtube? Je to uživatelsky příjemnější.
- Chcem zazálohovat videa, vimeo asi nepotřebujem.




