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Účast: Marie, Marta, Míša, Hynek, Kája, Štěpán, Honza H., Bára 

 

 

 

KOLEČKO 

 

Honza H. 

- Přišla se podívat paní do kanclu NAŠEHO, měla by zájem tu být, stejně je 

dlouhodobě neudržitelný, aby v kanclu byl jen Ramus, tzn. přesunuli bychom si 

všechny věci dopředu a naše místnost by bylo volná… vypadá to, že se to tak stane, 

pokud Honzík nebude mít něco zásadního k tomu 

- Ramaton: Honza je zmatený, jak to je, tak to Bára vyjasnila, viz Bára 

 

Honzík 

- Dodávka má rozbitý okénko, řeší to M. a R. 

- Volal K. kvůli dodávce, že dá vědět, jak je na tom trh s dodávkami, zatím to vypadá, 

že 150 000 Kč je málo 

- Tlumočil návrh od Amnesty, s půjčováním dodávky 

 

Maru 

- Řešila málo asistenstva na drsnou víkendovku, z nějakého důvodu přihlášení na 

drsnou platí pro lidi mnohem méně závazně, bude to téma na SP 

- Finálně potvrzený masopust, 4. Března 

- HUMR tančí je přihlášeno už pár lidí, ale není jich dost, bylo by dobré nějak 

nakopnout ten první 

- Trabl se stanovama, někde jsme měli jinou adresu, týká se praktikantů z ČZÚ 

 

Míša H. 

- Měla schůzku s účetní a všechny doklady z minulého roku ji dala 

- Psala Jítě R. že by se měli sejít jako kontrolní komise  

- Měla spoustu účtenek jen s razítkem kde není napsaný co tam je, Míša připomíná, 

že takhle ne 

- Míša nečekala, že bude mít tolik práce, ale teď je ráda, že byla uzávěrka, křest 

ohněm, je za to ráda, baví jí to 

- Napadlo jí jak řešit Rambar: že by se fakt dal nějaký budget, který by Rambar dostal, 

a pak už do konce roku neřešil a dělal si s tím jak chce dle svého uvážení, počítá se 

s tím!  

- Na příští poradě přinese potvrzení o zdanitelných příjmech za 2016 

- Ozve se humristkám, ať do konce února dají vědět jak s prachama 

 

 

Marta  

- Řešila s Lenkou M. Humr tančí, ta z toho má trochu obavy, ale snad se na to těší 

- Viděla se s Milenou: spolupráce s Jedním světem možná, rozeslala by to Bára 



- Bude humr vždy jeden za březen duben květen, Marta navrhne Mileně možné 

termíny 

- Přesunuli jsme dubnou víkendovku na 21-23  

 

Štěpán 

- Sehnal místo na SP (strategické plánování), Vavřinec, 50 kilometrů od Prahy, stará 

rozbořená fara, Honzík to schválil tím pádem asi jedeme tam! Hurá 

- Štěpán navrhuje vzít Káju s sebou na SP, jelikož a nýbrž s ní teď dělá drsné akce 

- Víkendovka drsná, první letošní: výsledek: pravý zadní sklo velké dodávky je prasklé, 

vyřeší do 14. Února doufáme, dodávka je u R. na zahradě, jelo se na sáňkách z 

Ještědu, celou dobu se to muselo tahat, přijela záchranná horská služba, celkový 

průběh: všechno se povedlo a stihlo jak bylo plánované, v zásadě víkendovka tedy 

proběhla dobře, finančně to dopadlo zhruba MÍNUS 2000 Kč, je to dáno hlavně tím, 

že odpadli asistenti, nemocní 

- Storna: obecně jsou zavedené, ale neposlalo se to e-mailem, co s tím ? bude to 

téma SP 

 

 

Bára 

- Ramaton bude 6. 6., K + K nechtějí tam, kde loni, Stopnito nechtějí v Šárce… 

obecně vize vrátit Ramaton více k Ramusu, Ramaton řeší Bára, všechno na ní, 

Bára bude dělat pravidelný schůzky Ramatonu, dát vědět ostatním, (ideálně 

směřovat na úterý, aby mohl Honza), sešla se tedy každopádně poprvé s Karlem a 

Kristýnou 

- Bude mít schůzku s nějakou holkou, nějaká neziskovka, co připravuje lidí s 

postižením na práci, mají teď peníze, ale nemají klienty… 

- Humr tančí je pokrytý klientama 

- Gigabyt frčí dobře 

 

Hynek 

- Pokračuje s doplňováním fotek na web 

- Řešil Humr svůj tričkový 

- Trička hotový rozdistribuovaný 

 

 

 

DISKUZE 

- VĚTŠÍ INFORMOVAT ASISTENTUJÍCÍCH NA AKCÍCH 

- STORNA ASISTENČNÍ: bude se řešit na strategickém plánování, s tím souvisí 

problém neježdění asistenčních na drsné akce, probereme na SP, proč tomu tak je,  

- TÁBOŘIŠTĚ: tam kde jsme byli minule to nepůjde, nový tábořiště řeší Štěpán+Marta 

- SPOLUPRÁCE S AMNESTY: buďto ať je konkrétní návrh co nám konkrétně dají a 

co my jim za to konkrétně dáme, a nebo smůla nic 

- HUMR: Hynek založí email humr@ramus.je, z toho udělá humr únorový, pak už si to 

bude řešit Milena 

- SPOLUPRÁCE S JEDNÍM SVĚTEM: Bára vyzjistí údaje od Mileny a rozešle to, 

bude tam napsáno, že to není akce Ramusu ani humru, ať se lidi případně domluví s 

Milenou 

mailto:humr@ramus.je

