
 Schůze provozní skupiny Ramusu 063 
14. 11. 2016 

 

Účastníci: Jan Rudolf, Jirka Richter, Marta Píchová, Štěpán Lopuchovský, Marie 
Palečková, Hynek Trojánek, Kája Jeřábková, Jirka Hovorka, Bára Aunická 

Host: L. J. 

L. J. 

 příšla se podívat jak se poradujeme, chce nám pomoct s 
FR, potřebuje si odbýt praxi z JABOKu 

 Maru: L. bude částečně plnit praxi účastí na akcích, 
částečně možná i něčím organizačním 

 L.: ráda by chtěla organizovat víkendovku s Martou (asi 
březen duben) 

Restíky 

 Bára Au 
o Metodika Gigabytu je. 

 Maru 
o Kontaktník - zruší se veřejný kontaktník, Maru doplní telefonní čísla do interního 

kontaktníku asistentů → Infomejly 
 Hynek 

o V Asistenci jsou teď naše 3 vozíky 
 Honza 

o Dodávky - Honza H. teď je pod Radkem, veškeré věci ohledně dodávek směřujte 
na Radka (kromě půjčování - to dělá stále Honza) 

o Servis s dveřma - pojede 29.11. dodávka do servisu 
o  

Kolečko 

 Štěpán, Kája 
o Drsná víkendovka 

 XY vypadla z víkendovky, komunikovala Bára, maily byly hodně emoční,  
 Celkově bylo 5 klientů  
 Velkej fail, že jela XY, která přijela na víkendovku, ale ztratila se v pátek 

večer ke kámošovi a vrátila se až v neděli večer, hodně tam pak chyběla 
jako asistentka → Maruška jí napíše, že potřebujem mít spoleh na 
asistenty (restík) 

 XY - super, Štěpán jí rovnou podepsal praxi 
 M. slíbil, že sežene další asistentky 



 Prodělalo se 1169 Kč (vědělo se dopředu), na dost věcí ale nejsou účty. 
Stálo to 600 pro klienta, 300 pro asistenta.  

 Maruška 
o Přihlašování, komunikace s novejma / praktikantama 
o Na legendovou vík. za 14 dní ještě není dost asistentů (jen staff), chce to tak 10 

lidí do skupinek 
o Asistentská párty - na fb je naklikáno 18 lidí 

 Marta 
o Řeší s T. S. víkendovku v Litoměřicích / bejvalej vojenskej prostor, holky se jely 

dopředu podívat na ubytování, naplánovaly trasy 
o Humry - holky píšou reporty (předtim Milena, teď Terka). Hodně dlouho trvalo 

domlouvání na termíny listopadovejch humrů, bohužel byly jeden na supervizi 
PS, druhej na valnou hromadu Ramusu. 

o Humry - holky by chtěly peníze, zatím mají utracených 700, chtěly by 1500, je to 
ok. 

 Jiří R 
o Schůzka s T. H. ohledně dílny -  
o Předávání byrokracie Míše Hrubínový - první schůzka by mohla být v pátek. 

 Honzík 
o V. Š. by byl rád, kdyby někdo ve středu přišel na středečníky ČCE Žižkov 1 pustit 

film z roadtripu 
o Komunitní zahrada za mostem Barikádníků u Pelc-Tyrolky - návrh na Humr 

 Bára Au 
o Super prostor pro Humr na Jižáku - Mezi Domy 
o Přihlašování na víkendy: komunikace ohledně účasti s XY 
o Na legendovou víkendovku je 20 lidí 
o Gigabyt: Zítra tam spí XY na respitku, bude tam v listopadu asi 4x-6x. Rozeslali 

jsme maily až 1.listopadu, takže se zatím ještě úplně nehrnou. Jsou objednávky 
na prosinec, celkem projevilo zájem asi 18 lidí. Bylo nejasné, jak to bude s 
klíčema, nebylo to metodicky vyřešené. Bude se dělat prezentační video - je 
potřeba poukázat na to, že je zásadní vyzkoušet si tam delší žití, ne jen jednu 
zážitkovou noc. 

 Jirka H 
o Bazárek: měli radost, že jsme přijeli, bylo by dobrý, kdyby nás tam jezdilo víc. 

Maj radost z dodávky, ale hodilo by se víc rukou (klidně plná dodávka lidí) - je 
tam čim dál víc věcí práce. (honzik slíbil, že by tam příště jel) 

o Máme 6 dotazů od XY, která chce prezentovat Ramus v Unicredit 
 Hynek 

o Kolona - budou sudy piva pro příchozí, ostatní požitky za peníze. Nemůže se tam 
být moc před kolonou hlasitě. 

o Potkali se nad Shoďkilem, máme další návrh na triko od Matouše Valchára, web 
bude podobnej jako teď, jen trochu jinak barvy, nový tlačítka (trička, Gigabyt, 
atd..) 

Diskuze 

 


