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založení RAMUSu
Sdružení RAMUS bylo založeno v listopadu 

2009 partou vysokoškoláků s hlavním 

cílem pokračovat v mnohaleté tradici letních 

táborů pro děti s postižením v drsných 

podmínkách Novohradských hor.

  

Ramus je latinský výraz pro větev.

Vyjadřuje návaznost na o. s. Proutek, pod 

nímž se tábory pořádaly do té doby.   

poslání
Ramus vytváří platformu pro společné 

setkávání a aktivní využívání volného času 

mladých lidí s postižením i bez něj.
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STRUKTURA ORGANIZACE
ORGÁNy SDRUŽENÍ JSOU:

ShROMÁŽDĚNÍ ČLENů SDRUŽENÍ

PřEDSEDA SDRUŽENÍ A MÍSTOPřEDSEDA SDRUŽENÍ

Shromáždění členů sdružení je nejvyšším 

orgánem sdružení. Tvoří jej všichni členové 

sdružení, kteří se jeho zasedání účastní. 

Předseda sdružení: MATOUŠ GLANC

Místopředseda sdružení: JAN RUDOLF

Členové sdružení: hynek Trojánek, Bára 

Aunická, Marie Palečková, Magdalena 

Poláková, Jiří Richter, Jitka Svobodová, 

Alena Vyskočilová, Marek Růžička, Jan hána, 

Milena Poeta, Klára Chrastinová, Martin 

Pfann, Theodora Voráčková, Ondřej Balík
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NAŠE ČINNOST

Se založením vlastního sdružení přišlo 

i rozšíření našich aktivit. 

V době působení pod o. s. Proutek bylo zvykem 

pořádat pouze dvě víkendové akce do roka. 

V roce 2010 jsme počet jednodenních 

a víkendových akcí navýšili. Zájem klientů 

i asistentů o tento program je vysoký, 

setkává se s pozitivními ohlasy. Pustili jsme 

se i do organizace pravidelných kroužků: 

kurzu vaření a huDru (hudebně-dramatického 

kroužku).
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Posláním programu je dát příležitost dětem 

a mladým lidem s postižením zažít letní tábor 

se vším všudy. Dostat se do situací, které při 

životě ve městě nemají možnost zažít. 

Každý účastník získává pocit příslušnosti ke 

skupině, schopnost spolupracovat, navazuje

nová přátelství. Tábor zároveň učí 

samostatnosti a posiluje sebevědomí.

Pravidelné krátkodobé akce mají za cíl 

stmelovat náš kolektiv. Pořádáme zpravidla 

jednu akci měsíčně. Na tu jsou vždy zváni 

klienti i asistenti. Prostřednictvím akcí 

mohou do kolektivu nezávazně nahlédnout 

potenciální zájemci, kteří o účast na našich 

aktivitách projeví zájem.

Vaření v kolektivu je nejen poučné, ale 

především zábavné. Cílem kurzu proto není 

memorování receptů, ale spíše sdílení radosti 

ze společného kulinářského úsilí. 

hudebně-dramatický kroužek si klade za 

cíl rozvíjet kreativitu i soustředěnost 

účastníků.

LETNÍ TÁBOR

Jednodenní / víkendové akce

KURZ VAŘENÍ / HUDR
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ramus v roce 2010

ČTyřhODINOVÁ ZÁŽITKOVÁ AKCE OPřENÁ O REÁLNé 

SITUACE Z NAŠÍ NEDÁVNé hISTORIE

V ulicích Prahy tři skupinky potkávaly 

různorodé postavy z dob komunismu: strážníky 

StB, disidenty i řadové občany, kteří nám 

dávali úkoly. řídili jsme se i pokyny 

z magnetofonové pásky!

hra končila v Komunitním centru Kampa, kde 

na nás čekal horký čaj a kytara. 

Zde jsme si vzájemně sdělovali zážitky ze 

hry: jednoho z nás totiž zajali estébáci!

ÚNOR 2010 / HRA PO PRAZE

JEDNODENNÍ AKCE VE STUDIU DOBEŠKA, PřEDEVŠÍM 

VýTVARNĚ ZALOŽENÁ, SEZNAMUJE S ČESKýMI TRADICEMI

V zázemí Studia Dobeška jsme se nejprve 

bavili o slovanské mytologii, poté jsme 

vyráběli Moranu a masky na průvod. 

Průvod byl zakončen u Vltavy, kde jsme 

Moranu spálili a hodili do řeky.

BŘEZEN 2010 / VÍTÁNÍ JARA
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VÍKENDOVÁ AKCE V OKOLÍ BEROUNA, Z NÍŽ VZNIKL 

DALŠÍ Z řADy KRÁTKýCh FILMů O. S. RAMUS

Aniž bychom věděli kam, vydali jsme se 

v sobotu brzy ráno vlakem na cestu. Až 

ve vlaku jsme se od televizní reportérky 

dozvěděli, že se máme rozdělit do tří skupin 

a pro TV Zoom natočit díl do jejich

reality show. 

V přidělené obálce našla každá ze skupin 

obrázek mostu (mlhavý cíl mise) a seznam 

úkolů, které měla po cestě plnit. Úkoly jako 

koupání v Berounce, komunikace 

s kolemjdoucími, pohybové, tvořivé či 

dramatické aktivity jsme zaznamenávali na

kamery. 

Z pořízených záběrů posléze vznikl film 

Survival Disability Show. Nocleh nám poskytl 

TJ Sokol v Berouně.

květen 2010 / SURVIVAL DISABILITY SHOW

LUBOŠ ANDRŠT A JEhO BLUES BAND ZAhRÁLI PRO RAMUS 

V KLUBU LAFABRIKA

Akce posloužila nejen k získání finančních 

prostředků pro stavbu táborové kuchyně, ale 

i ke společnému setkání rodičů a přátel 

Ramusu. O této akci natočila krátkou 

reportáž AlternativaTV.

Květen 2010 / BENEFIČNÍ KONCERT
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DESETIDENNÍ TÁBOR V NOVOhRADSKýCh hORÁCh

Podmínky drsnější než bývají na dětských 

táborech, spaní ve stanech tee-pee, večerní 

oheň, soužití s přírodou, putování 

a samozřejmě nocování pod širým nebem - to 

jsou hlavní pilíře již tradičního 

letního tábora.

Každý rok vznikne jiná táborová legenda, 

díky níž se náš pokaždé trochu obměněný 

kolektiv naučí spolupracovat. Vzniká 

atmosféra, která nám dovoluje zapomenout na 

všední problémy, odreagovat se, uvolnit.

Letos jsme se ocitli v Itálii - staly se z nás

mafiánské klany. Vzájemné potyčky, které se 

mezi rodinami odehrály, se ukázaly jako 

nesmyslné a zvítězila touha po vzájemném 

respektu. hráli jsme fotbal, stříleli, vařili 

těstoviny a mluvili italsky.

Týden před začátkem tábora jsme letos 

vlastními silami postavili novou táborovou 

kuchyň. Odolná stavba výborně posloužila 

a dodala nový rozměr louce, kterou nám 

již několikátým rokem propůjčuje nedaleko 

farmařící pan Něnička. Děkujeme!

SRPEN 2010 / LETNÍ TÁBOR
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VEČERNÍ TÁBORÁK U hOSTIVAřSKé PřEhRADy

Na akci byli pozváni i rodiče, společně jsme 

opékáli buřty a hermelíny, zpívali písničky 

a vzpomínáli na tábor.

ZÁŘÍ 2010 / TÁBORÁK VE MĚSTĚ

VÍKENDOVÁ POZNÁVACÍ AKCE V MĚLNÍKU

Tento víkend jsme měli z úkol prozkoumat 

Mělník. Pomocí smajlíků jsme vymýšleli 

vhodné turistické trasy pro exotickou 

delegaci. Připletla se nám však do cesty 

komerční cestovní kancelář a vyhrožovala 

nám likvidací. 

Tak se také stalo: na evangelickou faru, kde 

jsme přebývali, nainstalovala bombu! Tu jsme 

pak za velikého soustředění a spojení našich 

sil zneškodnili a vše dobře dopadlo.

ŘÍJEN 2010 / PRŮZKUM MĚLNÍKA

ODPOLEDNÍ AKCE V ŠÁRECKéM ÚDOLÍ

Absolvovali jsme procházku za větrného 

počasí, pouštění draků, ale i vysílání 

tajných vzkazů na heliem nafouknutých 

balóncích. Čaj na zahřátí v zahradní 

restauraci a závěr procházky za deště.

LISTOPAD 2010 / POUŠTĚNÍ DRAKŮ
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VÍKEND NA FAřE VE hVOZDNICI, VÁNOCE V SEVERSKýCh 

ZEMÍCh

Díky tomuto víkendu víme, kdo nosí dárky 

v Norsku, Švédsku a Finsku. Také ale už víme, 

že není na škodu předem prozkoumat cestu 

k cíli - zda například není zapadaná sněhem.

Po akčním příjezdu, kdy jsme do nočních hodin

čekali na odvoz v nádražní restauraci, se 

průběh akce již zklidnil: hráli jsme 

divadlo, dostávali i vyráběli dárky 

a brouzdali zasněženou krajinou.

prosinec 2010 / VÁNOČNÍ VÍKEND

16





finanční zpráva

ROZVAHa (V KČ K 31. 12. 2010)

výkaz zisku a ztráty (V KČ K 31. 12. 2010)
VÝNOSY

Tržby z prodeje služeb  26 200,00

úroky                                   32,51

Přijaté příspěvky (dary)   156 755,00

Výnosy celkem                182 987,51

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK     35 007,64

NÁKLADY

Spotřeba materiálu            71 338,67

Cestovné                           13 841,17

Náklady na reprezentaci        495,90    

Ostatní služby                  56 788,13

Daně a poplatky                 2 328,00

Ostatní náklady                  3 188,00

Náklady celkem                147 979,87
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PASIVA

vlastní jmění                     17 400,83

výsledek hospodaření       35 007.64

Pasiva celkem                   52 408,47

AKTIVA

DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM      0,00

Ostatní pohledávky             3 500,00

Daň z přidané hodnoty       13 432,20

Pokladna                            1 462,63

účty v bankách                 34 013,64

aktiva celkem                   52 408,47



Základní údaje
Název: Ramus

Právní statut: občanské sdružení

Adresa: Půlkruhová 36, 160 00 Praha 6

IČO: 22830065

DIČ: CZ22830065

Číslo účtu: 2190149349/0800

Webové stránky: www.ramus-os.cz

E-mail: info@ramus-os.cz

Telefon: 776 453 926 (hynek Trojánek)
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme zejména rodičům našich klientů za 

jejich projevovanou důvěru, o. s. Proutek, 

bez kterého by nebylo Ramusu, o. s. Asistence 

za spolupráci, panu Něničkovi za zapůjčení 

louky na tábor a dále pak všem těm, kdo nás 

jakkoli podporují a fandí nám.



WWW.RAMUS-OS.CZ


