
 Schůze provozní skupiny Ramusu 058 
6. 9. 2016 

Účastníci: Jan Rudolf, Hynek Trojánek, Marie Palečková, Jiří Richter, Barbora Aunická, Jitka 
Svobodová, Štěpán Lopuchovský, H. Š., Marta Píchová 
 

Témata 

 Kdo je provozní skupina, kdo by měl být na poradách 
 Feedback k táboru 
 Kdo a jak povede v následujícím roce akce (tábory, humr) 
 Předávání byrokracie 
 S čím půjdeme na supervizi 

 

Restíky staré 

  

Kolečko 
 

 Marta 
 Tábor proběhl úspěšně. 

 Maru 
 Praktikanti z Jaboku: potřebovali zpětnou vazbu k praxím, Maru jim to napsala, 

ještě nám ale dluží přijít na nějakou poradu dát nám zpětnou vazbu 
 Potřeba vyřešit termín brigádky u Něničků, počítá s tím, že do konce října se tam 

zbourá tábořiště 
 Na Humr se ozvala Milena + Terka Stopková 
 Tea říkala, že na PORGU bude nějaká akce, kde by chtěla prezentovat Ramus -- 

tak to se nám líbí 
 Asistentská schůzka před táborem byla SUPR! Hrozně přínosná. 

 Honza Rudolf 
 Ramaton - K+K: později na podzim si zavolají a uvidí se, jestli se jim ještě bude 

chtít 
 Hynek 

 Rambar vydělal 2300 Kč cca na poslední akci, od května 25000 Kč 
 Vozíky hnijou ve skládku, návrh nechat si 2 kvalitní vozíky, zbytek dát do 

asistence (což jde) 
 Proběhla oprava nůžkového stanu, návrh už ho vůbec nepůjčovat 
 Ztratila se velká sekyra, koupila se náhradní 
 Sklad: je tam teďka nově bar plus skautský věci (vrátit), Rozrazil má naše pláty 

na kamna u sebe ve skladu 
 Skládek: jsou tu tři ramusí prázdný sudy 



 Zbavit se agregátu 
 Do Salé jsme dali 4 knížky Hranice Ramusu 

 Jirka Hovorka 
  

 Bára Au 
 Po táboře samá chvála a spokojenost od klientů a rodičů. 
 Individuální plány na tábory/víkendovky pouze nemaj smysl, těžko se asi 

nějak závratně dá změnit přístup asistentů ke konkrétním lidem. Bára 
doplňuje k evidenčákům, vedoucí táborových skupinek vepíšou ke svým 
klientům do evidenčáků. Bára dourguje. 

  
 Jíťa 

 Gigabyt: 
 Jitka se byla podívat na Prahu 7 na byty, jeden je dobrej, jsou tam 

4 schody, pokud to bude ok tak se přihlásí do obálkový soutěže 
 Jeden nebytovej prostor na Malvazinkách, bezbariérovej, patří 

Praze 
 Pokud se do konce září nic nesežene, tak se odloží. Předtím to 

ještě vysypeme na facebook jaká je situace. 
 Štěpán 

 můžeme získat velký dar, je potřeba aby byrokrat zavolal E. P. 
 Skautky: rozbitý věci - je potřeba opravit. Zmanažuje Lopuch. 

 Kamna opraví H. Š. 
 Týpko hodí H. Š. Marušce domů 

  

Debata 
 RAMBAR 
 Provozní skupina 

o Musí být na poradách: KooAsistentů, KooKlientů, KooAkcí, FR, PR, Ředitel, 
Byrokrat 

o Nemusí být na poradách: Dílna, DrsnýAkce, JemnýAkce, Rambar, Humr, 
Gigabyt, Dodávky 

o HUMR: Marta pořeší dopříště, jak bude fungovat reportování -- ideálně kratičkej 
mejl po každý akci Martě, jestli je všechno v pohodě 

o Hierarchie reportování pro lidi co nemusej bejt na poradách: 
 Ředitel 

 Dílna, Rambar, Gigabyt, Dodávky 
 KooAkcí 

 DrsnýAkce, JemnýAkce, Humr 
o Lidi: 

 N. už nebude na úrovni provozní skupiny 
 Lopuch s táborem příště počítá, ale chce upouštět od víkendovek, zaučit 

někoho jako M. 



  
 

 Feedback z tábora 
o Drsný tábor (Štěpán) 

 XY nezaplatil za tábor, nereaguje na telefonáty 
 XY se po celou dobu tábora separovala, Neodcházela nicméně ve zlém. 
 Dva noví klienti, úplně přesně zapadli do typu akce. 
 Byly hry (losování, šifry, sporty ...), ne že by se jen felilo, tohle je dobré 

držet. 
 Odjezdy příjezdy se pořešily tak, že si to lidi museli pořešit sami, ale 

možná by to chtělo ještě zpřísnit. Do příště nejspíš jen 2 dny (příjezd + 
odjezd). Taky dopříště líp nastavit začátek konec tábora, aby to nebylo v 
půlce týdne (kvůli dovoleným) 

 Dodávkou se jelo jen 3x. 
 Peníze: zůstat u stejné výše účastnického poplatku za klienty i asistenty? 

Nebo ne? Od asistentů máme trochu stížností, že platili moc. → 
Rozhodnutí: Asistenti platí půlku co klienti (platí pro drsný tábory a 
drsný víkendovky). 

o Legendární tábor (Marta) 
 Co se týče asistentů, tak supr, předtáborová schůzka byla hodně 

prospěšná 
 Moc nefungoval provoz, nedostatečně rozdělený role od Marty, i nějaký 

neštěstí typu R. šlápnul na hřebík…. 
 Místo si všichni pochvalovali, jak příští rok se uvidí, dost náročná byla 

příjezdová cesta, tahání těžkých věcí na kárce – M. táta má nějakou 
louku, ale je volná až od druhýho týdne v srpnu 

 Marta by chtěla do budoucna být víc direktivní a víc delegovat, snížit 
svoje vlastní suplování všech možných rolí 

 Ve výsledku fakt supr akce 
o Legendární tábor (H. Š.) 

 Tábor se povedl, v organizaci byly velký chaosy, nevyužívali se vedoucí 
skupinek pro plánování dne 

 Honza by se chtěl nějak věnovat i táboru příštímu 
 Nový místo dost pomohlo novýmu vedení 
 Příjezdovka ale byla fakt neskutečně zbytečně vyplejtvaná energie 
 Klidně jet ještě jednou na totéž místo 
 Honza má ještě nějakou louku k dispozici možná… 



 Blbá logistika, náročný zprocesování všeho, ale možná by šla energie 
ušetřit nějak organizačně…. 

 Fakt blbá byla stavěčka během tábora skautek 
 


