
Zápis PPS Ramusu 083 

26. 9. 2017 

 
Účast: Zuzka, Olga, Marta, Kuba, Terka, Honzík, Maru, Bára, 
Hynek 
 

 
 
 
::RESTÍKY Z MINULA:: 
 

 
• Výročka 2016: posílají se texty Hynkovi a maká se na tom 

 
• Proběhl sraz ohledně transparentního účetnictví Honzík Zuzka Kuba 

 
• Předání pozice skladu Hynek Kátě Kozáková: tzn. Jestli něco se skladem, tak na ni 

 
• BOZP v rámci dílny provedl Kuba - bude se řešit 

 
 
 

:: KOLEČKO:: 

 

HYNEK 
- předání skladu Káče K. 
- upravení kontaktů na webu 
- Rekola: teď na to sami nemají kapacitu, je to na nich, Filip se ozve a snad 
realizujeme během října 
- příprava výročky 2016 
- fotky z táborů nahodí na web 
- v kontaktu s XY - je možné, že vyjde barák Šatovka, že ho parta dostane, pokud se 
tak stane, tak máme nabídnuto to využívat 
- budeme něco říkat na Jaboku, přes pí Ortovou 
- přehození besedy na Pláni na Terku 
 
MARU 
- předání pozice humru Léně, ta se případně obrací na Maru, do budoucna se obrací 
na Olgu 
- předání pozice Terce, vše ok 
- provádí reflexi tábora, to doplní Olga / Bára / Terka 
- report dílna:  schůze s Majdou a Jirkou, Honza K. odpadl, jak to teď je: Majda na 
starost sekci práce s klientama, až se přihlásí asistenti, tak je Majda zaučí a jednou 
týdně tam jezdí a koordinuje, je potřeba tam aktuálně verbovat další klienty, Jirka má 
na starosti vše ostatní - zakázky, rozpočet, deadliny, hlavní je teď verbovat i asistenty 
a odkazovat na Majdu, Štokrle aktuálně - během října se bude rozjíždět kampaň, 
budou to předobjednávky, do konce roku musíme udělat sto kusů Štokrlat, židle do 
Zázemí: do konce týdne se budu vědět, do kdy bude patnáct židlí, dřevo je od pana 



XY, potřeba o něj popečovat, dává nám to dost levně 
- komunikace s lidma co se inspirují Gigabytem a chtějí dělat něco podobného 
 
 
BÁRA 
- přihlašování na víkendovky, budeme se snažit, aby tam byli vždy nějací noví klienti, 
máme dost nových klientů, který byli odmítnutý 
- sraz s XY a Kájou, hodnocení tábora a motivace jezdit na akce 
- dotazník na GB 
 
ZUZKA 
- oslovil ji Jiří že by chtěl zlegalizovat dílnu, Zuzku napadá jedna paní, zkusí ji oslovit, 
plus potřeba pročíst zákon, jak bychom to měli udělat, poptat se jinde 
- ponořila se do toho a je zmatená, členský příspěvky 90 000 vůbec nechápe co je, 
Zuzka navázela spolupráci s novou účetní,  budeme mít i nový program, Zuzka bude 
mít s pani účetní proškolovací schůzku k novému programu, kam Zuzka bude 
zadávat účetní položky.  
-V pátek má předávání s Míšou.  
-Zpráva pro FR: Lenka Markvartová byla Zuzkou oslovena zda nechce zopakovat FR 
akci ve své práci, až to bude aktuální, tak se Lenka ozve, ale nebude tomu věnovat 
tolik energie a bude ráda za spolupráci s Ramusem. 
 

OLGA 

- s Martou proběhlo zaškolení a spolu s dalšími (KAs, KAK) probrali schema 
víkendovek 

-na říjnové víkendovce se sešel velmi akční organizační tým (Bára M., Marie R.), 
který je hodně samostatný, takže Olga zatím nemá moc práce:-) (starají se o 
program, zařizují místo) 
- téma zdravotník na akci - Olga by se cítila dobře, kdyby to dělal vždy někdo, kdo k 
tomu má nějaký vzdělání, Terka Stopková si myslí, že to není nezbytně nutné kvůli 
rozdávání léků ale bylo by dobré, aby vždy na akci bylo na papíře přesné dávkování 
léků na akci, Honzík je pro to, že požadujeme na akci někoho, kdo má zdravotnický 
kurz nebo je po 3.ročníku na medicíně. Je potřeba vždy tomu danému člověku, který 
na akci bude v této pozici, předem zavolat a ověřit, že je s tím v pohodě. 
 

MARTA 

-Zítra schůzka s organizačním týmem víkendovky, rozhodne se tam i jestli do týmu 
chtějí zapojit někoho z řad klienstva 

 

KUBA 

- výstupy ze zadání úkolu pro FR jakou strategii zvolit pro získání dodávky co 
nejlevněji 

- automobilky: spíš podporují sportovní události (z webů), ale bude to první 
krok, který chce udělat. Je však potřeba rozmyslet, co jim za to můžem nabídnout 
(polep? Hranice etiky FR vůči klientů - natáčení videí?) 

- velcí dealeři: v druhém kroce osloví je,  
- obměna vozových parků a získání vyřazených modelů 

- nabízet se může polep, propagace na webu a další možnosti toho, co jim můžeme 
nabídnout dořeší v užší skupince po mejlech (FR, Honzík, PR, Zuzka?) 
 



TERKA 

• Přebírá pozici, cítí se v tom bezpečně 

• Komunikuje s Hybernskou ohledně jarmarku, ale jejich nabídka byla mít tam 
stánek hroozně dlouhoou dobu,  

• HUMRtančí bude, budou od ledna, Bára má tendenci jich udělat víc, což je na 
rozvážení s ohledem na zájem klientů a asistentů 

• Nábor Gymnázium nad Alejí: na poslední chvíli organizátoři změnili čas a byli 
až uplně poslední po oficiálním programu, ale bylo tam asi 12 lidí (15-20let), 
hodinová prezentace Ramusu je bavila, neočekává efekt náboru asistentů 
(zatím se nikdo neozval) ale přijde to Terce jako dobrá forma osvětové 
činnosti, Bára A. navrhuje přibrat k tomu někoho z řad klientů 

 

HONZÍK: 
• Proběhla schůzka ohledně spojení sil s Vráťou a dát vzniku nějakému 

prostoru, Vráťovi se líbí představa hospody, kde budou přes den pracovat 
klienti, Vráťa se do ledna rozhodne, jestli se mu do toho s Ramusem chce jít, 
do té doby se sejdou s GD a dalšími od kterých by se dala získat inspirace a 
užitečné know-how. Do té doby nemá cenu shánět prostor jen pro escape 
room, rozpikne se to tedy v lednu. 

• Schůzka k účetnictví: současná podoba ramus.je transparentní nebude, 
protože není plně funkční a dostatečně kvalitní pro účel toho, aby se někdo 
mohl důkladně prohrabat našim účetnictví a přinášelo by to nějaké 
vypovídající informace, ale stále vidíme přínos v tom sekci udržet jen v jiné 
podobě - přehledněji, zjednodušeněj a v určité periodicitě (čtvrtroku? půlroku?) 
bychom dávali na web do téhle sekce přehled hospodaření po jednotlivých 
tematických sekcí. Přecházíme k nové účetní paní Marii, se kterou Zuzka 
vytvořila seznam středisek činností 
Co se týče zapisování do výkazu práce je potřeba, aby všechny pozice 
přiřazovali v novém seznamu činností, co nevíce možného k  konkrétním 
aktivitám  

 

 
 
 

:: DISKUZE:: 

 

•  

  
 


