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Milí příznivci Ramusu,

možná se trochu bavíte tím, že 
naše výroční zpráva za rok 2012 
vychází na sklonku roku dalšího. 
Možná nad tím kroutíte hlavou, 
a možná je vám to docela 
jedno. V každém případě vás ale 
můžeme ujistit, že to, co se za ty 
poslední dva roky v Ramusu dělo 
a děje, za to zdržení stálo. 
   A protože je k tomu poslední 
příležitost před velkými právními 
změnami v občanském a hlavně 
neziskovém sektoru, tak si můžeme 
nonšalantně hrát na to, že 
vlastně výroční zpráva se jmenuje 
výroční, protože se přece vydává 

k nějakému výročí, ne? A to my 
máme. Čtvrtého listopadu slavíme 
už čtvrté výročí narození Ramusu! 
Ponořte se proto do divů a zákrutů 
dění toho našeho zvláštního 
lidského uskupení, kterými vás 
provedou následující stránky.

   Rok 2012 byl pro nás především 
o jedné věci. Uvědomění. Všimli jsme 
si světa okolo nás. Byť jsme si 
nepraskli naši bublinu snů (nebo 
ideálů, možná iluzí), začali jsme si ji 
rozebírat a zkoumat a jako malé děti 
jsme zjišťovali, které z našich 
vnitrobublinových dílečků by snad šlo 
spojit s těmi venku. Uvědomili jsme si, 
na jakých principech existujeme.

   Především je to náhoda 
a improvizace. Znova a znova se 
nám dostává jasných signálů, že 
ty nejlepší události se nedají 
naplánovat. Tak jsme po 
náhodném setkání s Xavierem 
Baumaxou o prázdninách 2011 
(no, setkání – stopli jsme si ho 
na cestu přes půl republiky!) 
v jeho dodávce načrtli nápad 
na benefiční koncert na vlastní 
dodávku, která nám poslouží 
k tomu, abychom byli soběstační.    
   A to jsme provedli, jediný 
koncert v jediném dni nám přinesl 
tolik peněz, že jsme si tu dodávku 
byli schopni pořídit.

ÚVOD    A to uvědomění, o kterém 
jsem mluvil? Uvědomili jsme si, že 
nechceme být závislí na tom, jestli 
se nějaké ministerstvo dohodne 
nebo nedohodne a blahosklonně 
udělí hubenou dotaci. Kolem nás 
padají jiná podobná uskupení jako 
hrušky a my se proti tomu chceme 
ubránit tím, že naše činnost bude 
samoudržitelná. Zároveň víme, 
že se chceme především dál 
kamarádit a společně vytvářet 
příležitosti pro setkávání nás všech 
– a to si nesmíme nechat vzít. 

Jiří Richter
místopředseda o. s. Ramus 

5.  listopadu 2013



HISTORIE

RAMUSU

Stejně jako v roce 2011 i v roce 2012 jsme 
pořádali na louce v Novohradských 
horách dva letní tábory pro mladé lidi 
s postižením. Kromě toho jsme opět 
pořádali víkendové výlety, které nás 
stmelovali ve větším počtu. Ještě 
pravidelnější, avšak ne tak početný, 
byl HuDr., hudebně-dramatický 
kroužek, který se konal jednou týdně. 

   Zásadní novinkou tak pro nás byl 
zejména testovací týmbilding pro 
asistentky a asistenty. Akcí ještě 
většího významu se ukázal být 
benefiční koncert na dodávku.

poslÁní

STRUkTURA
ORGANIZACE

akTiVIty

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. 
Právě na něj Ramus (latinský 
výraz pro větev) navazuje.

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

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: Hynek Trojánek
Místopředseda sdružení: Jirka Richter
Členky a členové sdružení: Bára Aunická, Matouš Glanc, Marie Palečková, 
Magdalena Poláková, Honza Rudolf, Jitka Svobodová, Alena Vyskočilová, Marek 
Růžička, Jan Hána, Milena Poeta, Martin Pfann, Theodora Voráčková, Ondřej Balík 



ÚNOR
2012

V lednu se uskutečnilo menší setkání, na kterém pokřtil svoji sbírku básní letitý 
účastník ramusích akcí Marek Holeček, ale hned v únoru nás čekal těžký úkol! 
   Blížil se den D, benefiční koncert, na němž jsme se chtěli ukázat v co nejlepším 
světle. Po krátkém vysvětlení si, cože to ten benefiční koncert vlastně je, jsme 
začali vyrábět trička, jež bychom na místě mohli prodávat.
   Každá skupinka dostala za úkol vyrobit tiskátko s motivem konkrétni události,
kterou Ramus prožil v roce 2011. Díky průběžnému kolektivnímu hudebnímu
jamování práce příjemně ubíhala. Několik motivů můžete vidět v této zprávě.

tovÁrna na 
triČka



Ani těsně před koncertem jsme 
nechtěli ponechat nic náhodě, a tak 
jsme důsledně zmapovali oblast, ve 
které jsme koncert pořádali - Letnou!

   Po řádném zahřátí těla i mysli jsme 
se rozeběhli a rozjeli do ulic s letáky 
a lákali lidi na blížící se událost! 
   Skončili jsme kde jinde než v místě 
události samotné - v Bio Oku!

Letná je naše! bře
zen
2012



Vše začalo v srpnu roku 2011, kdy jedné ze skupinek stopujících na tábor (Petr 
se svým vozíkem, Adélou a Hynkem) zastavil zpěvák Xavier Baumaxa. Xavier 
nejenže zmíněnou trojici odvezl o mnoho kilometrů dál, ale také přislíbil účast na 
případném benefičním koncertě, který už se v té době chystal. A na co jiného 
by to měl být koncert než právě na dodávku, kterou sdružení Ramus potřebuje 
na své aktivity? Ke Xavierovi se připojil rapper Bonus a duo Kopec Šišek. 

   Odolat této hudební kombinaci nebylo jednoduché a Bio Oko tak ve čtvrtek 
22. 3. zaplnily téměř čtyři stovky lidí. Za pomoci Nadace Divoké Husy tak Ramus získal 
více než 120 000 Kč a do našeho týmu přibyla zásadní posila - modrá dodávka!

BENEFIČNÍ KONCERT NA DODÁVKU
bře
zen
2012



Venku už je hezky, čas vyrazit poznat kraje neznámé! Nebudeme troškařit, 
a tak se vydáváme na cestu kolem světa! Cesta to však není jednoduchá, 
co kontinent, to jiný mrav. Ale ani to pro nás není překážkou a večer se 
vracíme unavení zpátky do naší vlasti. Všude dobře, s Ramusem nejlíp.

cesta kolem svĚTA

DUBEN
2012



HISTORIE
RAMUSU

Bez asistentek a asistentů by Ramus nemohl fungovat. A protože počet asistentujících 
nikdy nemůže být naplněn a protože žádné vztahy nejsou tak dobré, aby nemohly 
být ještě lepší, rozhodli jsme se otestovat moderní nástroj všech lidských kolektivů 
zvaný týmbilding. Objevilo se mnoho nových tváří a my jsme tak mohli pozorovat, jak 
vlastně Ramus působí navenek a jak to udělat, aby se ho lidé nebáli...

TÝMBILDING

DUBEN
2012



Tři dny v České Lípě jsme strávili coby potomci Rychlých 
šípů. Zažili jsme zábavné hry v temném městě, ale 
i vyhrožování od našich nepřátel...

Nenechali jsme se však zastrašit a dospěli jsme tak až 
k rozkrytí velikého tajemství: Jan Tleskač nevymyslel jen 
létající kolo, ale především invalidní vozík!

TÝMBILDING

KVĚ 
TEN
2012 rychlý šípy 

z český lípy



Konečně je tu měsíc, na nějž se všichni celý rok těšíme. 
Srpen a s ním i letní tábory v Novohradských horách! 
   Poté, co hromadnými silami postavíme naše tee-pee na 
louce, kterou nám každoročně propůjčuje tamní farmář pan 
Něnička, přijíždí skupina drsňáků a začíná první tábor. 

srpen
2012

drsný
tábor (1)

Na tomto táboře usilujeme
o naprosté zničení hranice
mezi lidmi s postižením 
a (takzvaně) bez postižení.
Kolečka nekolečka se putuje 
po okolních krásách přírody 
a vyvrcholením je hromadné 
hudební vystoupení na 
náměstí blízkého městečka. 



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. 

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: Hynek Trojánek, místopředseda sdružení: Jirka Richter

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 

Stejně jako v roce 2011 i v roce 2012 jsme pořádali na louce v Novohradských horách dva letní tábory pro mladé lidi s postižením. To bylo největší akce. Kromě toho 
jsme pořádali zase víkendové výlety, které nás stmelovali ve větším počtu. Ještě pravidelnější avšak ne tak početný byl HUMRpokračoval také projekt HUMR, hudebně-
dramatický kroužek, zahrnující hudbu výtvarno i rétoriku. Novinkou tak byl zejména benefiční koncert, na který jsme se hodně připravovali.

První Ramusí skupinu 
střídá mladší parta. Ta se 
v tomto roce coby 
skupinka turistů z celého 
světa těšila na hotel, 
místo toho však musela 
vyřešit problém 
vymírajícího amerického 
městečka. Nakonec se 
jim povedlo zlomit starou 
indiánskou kletbu, založit 
nové městečko Lostoun 
a vrátit se zpět do svých 
domovů.

srpen
2012

LEGENDÁRNÍ tábor (2)



Podruhé využilo sdružení Ramus nabídky a zapojilo se do festivalu Živé město, který 
tentokrát proběhl pod hlavičkou celopražské sousedské slavnosti Zažít město jinak. 
Ramus si připravil pro kolemjdoucí městskou bojovku s názvem Ramustrach, během 
níž se účastníci festivalu měli možnost zbavit strachu z neznámého.

ZÁŘÍ
2012

RAMUSTRACH



Na podzim jsme se 
ponořili do tajuplné 
krajiny Českého ráje 
a celý víkend strávili 
s Alenkou z říše divů 
a jejími prazvláštními 
přáteli. Závěrem 
víkendu se nám 
podařilo společnými 
silami pokořit 
nadvládu zlé 
královny!

ŘÍJEN
2012

ALENKA 
V ŘÍŠI DIVŮ



Koncem roku jsme se zamysleli 
nad tím, jak bychom zvěčnili 
naši činnost, a rozhodli jsme se 
pro nafocení kalendáře. Během 
focení jsme se seznámili s prací 
bulvárních plátků. Proto jsme dali 
přednost seriózní verzi kalendáře. 
Kalendář
je ke stáhnutí na našem webu
a je jakýmsi letmým exkurzem
do filozofie našeho fungování.
Z celé akce vzniklo krátké 
a zábavné video!

LISTO
PAD
2012

FOCENÍ 
KALENDÁŘE



Těsně před vánočními svátky jsme vyrazili na kapří víkend. 
Nechyběly tradiční vánoční zvyky, hry, rozbalování dárků 
a jak název víkendu napovídá - kapři! S kapry v životní velikosti 
jsme se nejen setkávali, ale také s nimi hráli divadlo a hovořili
o tom, jak prožívají Vánoce...

PROSI
NEC
2012

KAPŘÍ 
VÍKEND



FINANČNÍ 
ZPRÁVA

DĚKUJEME

Za finanční či materiální pomoc děkujeme:
nadaci Divoké Husy, Michaele Grimm a jejímu 
týmu, který spolu s ČCE Domažlice pořádá 
charitativní bazar, Ctiradu Hájkovi a Hájek 
Reklama, firmě Crazy Tomato, Olze Voráčkové 
a AmosTypo, Robertovi Mehrlemu a Lokacni.cz 
a samozřejmě panu Něničkovi, který nám již 
několikt let propůjčuje louku na tábory.

Slova díků za realizaci benefičního koncertu
putují na adresu: Xavier Baumaxa, Bonus 
& Martin Tvrdý Trio, Kopec Šišek, Michal 
Růžička, Smyslov. S přípravou koncertu 
poradili a dále vypomohli: Matěj Kočí, Lenka 
Malá, Kristýna Čermáková, Pavla Milová.

Za spolupráci díky: divadlo Archa a Akcent 
festival, Tereza Mašková a festival Živé město, 
festival Mezi ploty. Za propůjčení prostor 
děkujeme: Alfred ve dvoře, kavárna Podkůvka, 
Klubovna, divadlo Dobeška, Bio Oko. 

Dále děkujeme: spot na koncert vytvořili: Bára 
Šiklová, Michail Verner, Radim Lapčík, Michal 
Böhm, Adam Voneš, Vojta Polák. Spot na 
asistentování vytvořil Vladimír Škultéty, další 
videa do ramusí filmotéky obstarali Martin 
Bartkovský a Honza Kyncl, DVD s filmy pořešil 
David Toušek. Nejlepší web umí udělat Jakub 
Hrab, nejlepší letní kino Reichovi-Štětkovi 
a nejlepší atmošku v kuchyni vytvoří Edita 
Metličková. Za neutuchající podporu díky lidem  
z Asistence a Honzovi Kostečkovi!

Speciální poděkování patří všem 
lidem, kteří se účastní akcí Ramusu a dělají ho tak Ramusem.



FINANČNÍ 
ZPRÁVA

ROZVAHA 
(v tisících Kč k 31. 12. 2012)

Aktiva
dlouhodobý majetek                     91 
dlouhodobý hmotný majetek    114
oprávky k d. m.                             -23
krátkodobý majetek                      67
zásoby                                                1
pohledávky                                       3
krátkodobý finanční majetek       63
aktiva celkem                               158

Pasiva
vlastní zdroje celkem                   158
jmění celkem                                  91
výsledek hospodaření                   67
pasiva celkem                              158

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY                          
(v tisících Kč k 31. 12. 2012)               

Náklady
spotřebované nákupy celkem                       71
služby celkem                                                   80
daně a poplatky celkem                                  2
ostatní náklady celkem                                   13
odpisy, prodaný majetek atd.                        23
náklady celkem                                              189

Výnosy
tržby za vlastní výkony a zboží celkem        181       
ostatní výnosy celkem                                     23
přijaté příspěvky celkem                                   9
výnosy celkem                                                213

hospodářská

hlavní činnost

Stejně jako v letech minulých,
i v roce 2012 jsme přijali 
přesně 0 korun z veřejných zdrojů.

13

výsledek hospodaření před i po zdanění      24        13



www.ramus-os.cz


