
Postižený, upřímný, punkový!

RAMUS / 2011

Výroční zpráva je zvláštní typ dokumentu. Všichni už předem tušíme, co z ní na nás 
vybafne: pár stručných a uhlazených vět o činnosti za uplynulý rok, nějaká ta 
samochvála a poplácání se po zádech a hlavně prosím spoustu usměvavých a hezky 
barevných obrázků. Zaklínacím slůvkem je prezentace. Naše prezentace je zhruba 
takováto: černobílá, vyjetá na kopírce a secvaknutá sešívačkou.

Ramus je jako začínající punková kapela: tím, co dělá, se asi nikdy nebude živit, či 

to o sobě aspoň s radostí prohlašuje. Je zcela naivní, dle jeho optiky nejsou důležité 

zkoušky, ale koncerty. Možná z toho všeho jednou vyroste. Možná taky ne.

Ramus funguje již třetím rokem na zcela dobrovolné bázi. Nikdo neví, jakou má 
životnost ani jaké má plány do budoucna. Možná právě tato neustálá vzrušující 
nejistota je důvodem, proč se Ramus stal útočištěm pro několik desítek lidí...

Historie Ramusu

Občanské sdružení Ramus bylo založeno v listopadu 2009 partou mladých lidí 
s hlavním cílem pokračovat v tradici letních táborů pro mladé lidi s postižením 
v drsných podmínkách Novohradských hor, které do té doby pořádalo občanské 
sdružení Proutek. Návaznost na něj vyjadřuje právě latinský  výraz Ramus (větev).

Ramus vytváří platformu pro společné setkávání a aktivní 
využívání volného času mladých lidí s postižením i bez něj.

Oficiální struktura organizace

Členky a členové sdružení: Bára Aunická, Marie 
Palečková, Magdalena Poláková, Jitka Svobodová, Alena
Vyskočilová, Marek Růžička, Jan Hána, Milena Poeta, 
Martin Pfann, Theodora Voráčková, Ondřej Balík

Předseda sdružení: Matouš Glanc (od ledna 2012 Hynek 
Trojánek), místopředseda sdružení: Honza Rudolf 
(od ledna 2012 Jirka Richter)

Shromáždění členů sdružení je nejvyšším orgánem 

sdružení. Tvoří jej všichni členové sdružení, kteří se jeho 

zasedání účastní.

Orgány sdružení jsou:  shromáždění členů sdružení, 
předseda sdružení a místopředseda sdružení.

Poslání



Kromě již tradičního letního tábora na louce v Novohradských horách, pořádali jsme 

v roce 2011 na louce v Novohradských horách i tábor netradiční: na ten jsme zvali 

zejména ty, kteří jsou již starší a tematická hravá táborová hra (legenda) je již tolik 

neosloví. Při pořádání letních táborů klademe důraz na patřičnou drsnost.  Jsou 

náročné jak fyzicky, tak psychicky, věříme však, že právě v tom je jejich síla. Vzniká 

tak podhoubí pro zážitky, které nelze nazvat než doživotními. Spíme v indiánských 

týpí, vaříme na kamnech, chodíme do lesa pro dřevo a na latrínu. A baví nás to!

Letní tábory

Pravidelné krátkodobé akce jednou do měsíce stmelují náš rozmanitý 
kolektiv. Až ve čtyřech desítkách lidech pořádáme víkendové nálety 
zpravidla na menší města: jezdíme vlakem, spíme po farách, skautských 
klubovnách či nízkoprahových klubech. Někdy také zůstaneme jen v Praze, 
kde hrajeme městskou hru, venčíme se či vyrazíme za kultůrou.

Krátkodobé akce

CO DĚLÁ RAMUS?

V menším počtu jsme poprvé v historii Ramusu vyrazili za uměním. Jedna z našich 
asistentek připravila interaktivní program, takže to nebylo žádné nudné putování od 
obrazu k obrazu. Na konci jsme společně diskutovali, jak na nás výstava zapůsobila.

Po Sametu: výstava v Domu U Zlatého prstenu

Výroba triček

RAMUS V ROCE 2011

Protože leden je studený, raději jsme se věnovali činnosti tvořivé, v ateliéru Studia 

Dobeška vzniklo několik originálních Ramus-triček. Pracovali jsme po skupinkách 

a každá z nich měla zadané jedno téma související s naším letním táborem. Trička 

jsme prodávali na dubnové akci.

Leden

Hudebně-dramatický kroužek se odehrává jednou týdně, vždy na hodinou a půl 

v zapůjčené skautské klubovně. Je ideální přípravou na život v šoubyznysu: 

pravidelnými návštěvami získáte vhled do světa divadla, hudby, výtvarna, rétoriky. 

Stranou nezůstává ani pořádná meditace či tělesné cvičení!

HUDR



Tajemný detektiv nás požádal o pomoc, musí se zdržet vyšetřování, protože je 
v ohrožení. Jediné, co nám dal, byl klíč s číslem. Protože jsme se nacházeli na 
Masarykově nádraží, dovtípili jsme se, že nejspíš půjde o klíč od úschovny zavazadel. 
No, a jak to dopadlo, se dozvíte ve filmu z naší videotéky!

Kdo je vrah: detektivní hra po praze

Jaro jsme letos jeli přivítat v netradičním stylu - s kolťákem nízko u pasu 

a kloboukem nasazeným hluboko do čela. Na radonickém ranči jsme se proháněli 

na koních, stříleli bizony a večer v Saloonu propadli karbanu. Nechyběly ani pravé 

kaubójské fazole z ešusů. Z videa, které na akci vzniklo, je vidět, jaká vládla nálada.

Kaubójský víkend: Divoký západ na jízdárně v Radonicích

Čáry máry: Lodičkou po Vltavě

Únor

Zajímalo nás, jak se asi cítí pražští turisté – ráno jsme se pod Karlovým mostem 

nalodili do malebné dřevěné loďky a pluli jsme a kochali se a poslouchali, co povídá 

průvodce. A když jsme dopluli, rozdělili jsme se na dvě veliké skupiny a rázem 

jsme se stali turisty tak trochu neobvyklými. Putovali jsme na místa vyznačená 

v mapě, ke každému místu byla připojena obálka s úkolem a pověstí k němu se 

vázající. Pravděpodobně záživnější způsob než jaký nabízejí průvodci se vztyčeným 

deštníkem, ne? Den jsme zakončili na Čarodějnicích na Pankráci v Café na Půl cesty!

Březen

Duben



Stahaní jako koně jsme se vrátili z dvoudenní túry po Brdech. Zjistili jsme, že tamní 

kopce jsou strmé a že to není žádná legrace se po nich plahočit s batohy s veškerou 

výbavou na zádech. Ale o to víc nás víkend uchvátil – v našich vzpomínkách zůstane 

táborák na kraji lesa, nocleh pod plachtou, čaj z jehličí, ranní ovesná kaše i odpolední 

zmrzlina, na kterou nám přispěl náhodný kolemjdoucí, děkujeme!

Drsnej vejkend: Putování brdskou krajinou

Kvůli velkému zájmu o letní tábory v Novohradských horách, připravili jsme 

v roce 2011 poprvé tábory dva. Tábor první byl určený těm zkušeným, kteří se již 

dost nabažili celotáborových her (legend) a spíše ocení neformální týden v přírodě 

v mladém kolektivu. Na tábor jsme jeli po skupinkách stopem, na tradičním tábořišti 

jsme si poté společně vařili, bavili se, odpočívali, krom toho všeho jsme nacvičovali 

hudební vystoupení, které bylo realizováno poslední den na náměstí v Kaplici.

Zkušení na tábor 1: stopem!

Květen

Srpen !



Letní tábor 2: FBI, Oddělení paranormálních jevů

Na středisko FBI v Novohradských horách přijíždí mezinárodní skupina agentů 

a agentek, aby se zde zabývala paranormálními jevy. 12 dní plných mimozemšťanů, 

pravého vesmírného moru, bádání a hraní všemožných podivných her z cizích 

planet. No ale nakonec jsme zachránili celý svět a všechno dobře dopadlo... 

O našem pobytu a konání byl dokonce natočený dokument do televize!



Stává se tradicí, že si atmosféru táborů připomínáme i v Praze a to u táboráku. Letos 

to bylo díky zázemí klubovny o. s. Argo i s promítáním (někdy speciálně marťansky 

upravených!) fotek a premiéry filmu o FBI. Nelze opomenout ani výborné občerstvení 

– čočkovou polévku s kokosem, která byla hitem letošního tábora.

Planeta Ramus

Děčín je důležitou železniční křižovatkou – to nás inspirovalo k tomu udělat 

průzkum spokojenosti se službami ČD. Jelikož názory mezi tamními obyvateli byly 

spíše negativního charakteru, tři pracovní týmy popustily uzdu fantazii a založily 

nové drážní společnosti, na konci akce je divadelní formou prezentovali. Škoda, že 

jsme domů jeli zase normálním vlakem... Za ubytování děkujeme o. s. Slunečnice!

Živé město: Výtvarný workshop

Září

V rámci festivalu Živé město na Praze 6 jsme při posezení v kavárně Vypálené 

koťátko vytvořili výzdobu do nedaleké léčebny dlouhodobě nemocných. Jednalo se 

o repliky děl slavných umělců, věříme, že potěšily. Přizváni byli i účastníci festivalu, 

kterých však dorazilo pomálu.

Říjen

Do Děčína!



Stromovka patří pejskařům. A protože jsme si i my chtěli vyzkoušet, jaké to je a né 

každý z nás má opravdického pejska, část z nás se na jeden den v pejsky proměnila. 

A pak už následovaly činnosti, které k pejskaření prostě patří: vybrat jméno pro 

svého mazlíka, správně ho vycvičit a samozřejmě umět po svém pejskovi řádně 

uklidit….

Venčení: Hravá procházka po Stromovce

Je Ústí hnusný? : Vánoční víkend plný hrdinských činů
Vydali jsme se do Ústí nad Labem, abychom společně strávili poklidný předvánoční 
víkend. Avšak když jsme dorazili do Ústí, zjistili jsme, že Ježíška unesl zlý 
a nepřemožitelný lotr Sparkynson. Shodli jsme se, že na něj jsme i my krátcí a že si 
na pomoc přivoláme nějaké superhrdiny. Kteří to budou, bylo jen na naší fantazii. 
A proto se brzy objevil mocný Plameňákomeťák, Modrooká Olga, statečný 
Dobromet a Zorka Těhulka. Hned, jak se zlý Sparkynson dozvěděl, že nám přišli 
na pomoc, zalekl se jejich superschopností a propustil Ježíška na svobodu. A tak 
se Ramus zasloužil o to, že Vánoce 2011 proběhly v klidu a pohodě. Za ubytování 
děkujeme nízkoprahovému klubu Orion!

Listopad

Prosinec

RAMUS 2011: SEČTENO PODTRŽENO

AKTIVA                                                                                              

Dlouhodobý majetek celkem                         0,00

Zásoby celkem                                                 500,00

Pohledávky celkem                                    3 500,00

Pokladna                                                      10 878,63

Ceniny                                                                  640,00

Účty v bankách                                         14 467,33

Aktiva celkem                                      29 985,96

Rozvaha (v haléřích k 31. 12. 2011)

PASIVA
Jmění celkem                                        13 196,83
Výsledek hospodaření                       16 271,13
Dodavatelé                                                   518,00

Pasiva celkem                                 29 985,96

Spotřeba materiálu                                 69 222,00

Prodané zboží                                            10 304,00

Cestovné                                                         8 792,00

Náklady na reprezentaci                         1 081,00

Ostatní služby                                            23 751,50

Manka a škody                                          13 432,20

Jiné ostatní náklady                                  3 043,00

Finanční náklady celkem                            830,50

Poskytnuté příspěvky celkem                 3 750,00

Náklady celkem                               134 206,20

Tržby z prodeje služeb                        17 000,00Ostatní výnosy celkem                            109,69Přijaté příspěvky celkem                   98 360,00

Výnosy celkem                             115 469,69

Výkaz zisku a ztrát (v haléřích k 31. 12. 2011)

Hospodářský výsledek               - 18 736,51



Všem rodičům za projevovanou důvěru, o. s. Proutek, bez kterého 
nebylo by Ramusu, panu Něničkovi za půjčování louky na tábor, 
ústeckému klubu Orion, o. s. Slunečnice a studiu Dobeška za 
poskytnutí prostor, Živému městu, Freeze festu a Akcent festivalu 
za kulturní spolupráci,  firmě Pícha za darování pomůcek na letní 
tábor, Lucii Turnerové za Pražské Benátky, Kristýně Čermákové 
a Pavle Milové za účetnictví, Kubovi Hrabovi za web, všem těm, 
kdo nás jakkoli podporují a fandí nám... Díky, vážíme si toho!

Díky!

WWW.RAMUS-OS.CZ

Občanské sdružení Ramus

Telefon: 776 453 926

E-mail:  info@ramus-os.cz

IČO: 22830065, DIČ: CZ22830065

Adresa: Volyňská 1, Praha 10 - Vršovice, 100 00
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RAMUS/ logotyp

ochranná zóna loga
ochranná zóna loga

1) barevnost loga pro tisk ve CMYK
2) barevnost loga pro tisk černou

www.ekd.cz


