
 Schůze provozní skupiny Ramusu 049 
     4. 2. 2016 

Účastníci: Hynek Trojánek, Marie Palečková, Jiří Richter, Jitka 

Svobodová, Marta Píchová, Jiří Hovorka, Jan Hána, Štěpán 

Lopuchovský 

 

Restíky původní 

 Kodex fundraisingu - smazáno  

 Servis - zavolat autorizovanejm servisům Ford - smazáno 

 Sledovat granty pro vzdušnej zámek - smazáno 

 Rozhovory s 15 lidma - hotovo 

 Bára dá vědět jak je to s pravidly legenďáků na drsnym 

 Nikča/Jirka ošéfuje zoot - ve vývoji 

 Bára se ozve kamarádovi co děla pojištění - Jirka vyřešil 

 technická: dodávka busík (stará modrá) má technickou, 

dodávka skříňák (stará nová aka Mikeš) bude mít technickou 

v březnu 

Nové restíky 

 Poslat Zkušebnám info o Ramusu, ať mají na webu (Hynek) 

 do konce února vymyslet, kterou víkendovku zrušit (Štěpán) 

Kolečko 

 

 Honza Hána 

 dodávka: dodávka busík je po technický, Eda ještě musí 

zajistit opravu dveří, dodávka skříňák  

 Ramaton: dělá Honza s Kristýnou a Karlem, bude to asi 

na jižáku, zjišťujeme možnosti, řeší se grant se 

Zkušebnama na koncert, Zkušebny nám zajistí produkci 

během Ramatonu, za pronájem se nic neplatí, projednává 

se spolupráce s Prahou 11, když to odsouhlasí, tak ve 

všech kanálech nás budou propagovat  

 Jirka Richter 

 zjišťoval pojištění dodávky, dostali jsme levnější 

povinný a havarijní na skříňák, busík se řeší, probere 

Jirka s Honzou, závěr: mámě nějakou nabídku pojištění 

a ty auta budou pojištěný, a je to! na účtu máme 

aktuálně 80 000 Kč 

 

 



 Maru 

 dává do kupy informace od všech garantů projektů, 

ohledně schůzky 17. února asistentů, aby se všem 

předem mohli poslat nějaké informace o možnostech se 

zapojit (poslat do neděle), přibylo několik nových 

lidí asistentů asistentek 

 Marušce psala nějaká paní ohledně dobrovolníků, hnutí 

za solidaritu, že jich má hodně, jestli bychom nějaké 

nechtěli, Maru jí asi napíše, že super, máme spodní 

hranici 16 let 

 humr: měla schůzku s Jituš a Bárou ohledně humru, 

vymysleli, jak postupovat s humrem: čiliže tak, že do 

června to povede Jíťa, s tím že se úplně znemožní 

doprovody, budeme zároveň shánět někoho, kdo by se 

toho chtěl ujmout, od září by mohl být humr v jiné 

podobě, promítání doma a spolupráce s dalšími 

organizacemi  

 Hynek 

 vymyslel setkání asistentů propojené s projekcí, jinak 

nic nad rámec běžných povinností 

 Jirka Hovorka 

 ptal se v Hračkotéce, jestli nechtějí prodávat knížku 

Ramusu, uvidíme, vyfundraisoval plátno na promítání 

 nápad oslovit sportovní klub s tím, aby někdo místo 

posilování vozil vozíčkáře na výlety  

 Marta 

 nic zásadního, Marta zkouší sehnat zápis od skautů, 

Marta shání místo na březnovou víkendovku, zkusí 

vymyslet nový koncept víkendovek 

 Jíťa 

 dotazník pro klienty týkající se bydlení, je to 

dostupné, PS se na to může podívat, odpovědělo zatím 8 

lidí, počkáme do příští porady, bude více odpovědí a 

bude Bára, příští porada prezentace výsledků ankety 

 Jíťa teda dělá humr 

 

Debata 

 ŠTĚPÁNŮV FEEDBACK DRSNÁ VÍKENDOVKA: problém s dodávkou, 

půjčovala se jiná, zapomněli jsme batohy u KFC, ale dobře 

to všechno dopadlo, Ondra Balík se obětoval a přivezl nám 

je, moc díky, supr chata, můžeme příště dostat slevu, 

bohužel nebyl sníh, ale povedlo se vstát, kdyby byla větší 

dodávka, nemuseli bychom porušovat zákony, vyšli jsme na 

Ještěd, super zážitky, přestože nebyl sníh, komplikace s 

cestováním, příliš spojů, ale šlo to, řešení logistiky, 

Radek dost pomohl tím, že navařil, oproti minulým 



víkendovkám klesla spotřeba alkoholu z obvyklých šesti bas 

za jeden večer stačilo šest bas na víkend, co se týče 

legendových lidí: skvělá pomoc, určitě by to tak mělo být 

do budoucna, počet asistentů: bylo to dobrý, ale kdyby bylo 

méně lidí, tak možná problém, informace pro nový 

asistentstvo: Štěpán si vzal nové asistenty / asistentky a 

řekl jim na začátku, co a jak, je možné jim ale říkat více 

 

 JIRKA A FUNDRAISING: Jirka říká, že si asi musí udělat 

nějaký pravidelný režim, že by se tomu věnoval jedno 

dopoledne jednou za 14 dní + pravidelná komunikace, pak se 

uvidí 
 

 

 FR KAMPAŇ: Hynek a Jirka H představili fundraisingovou 

kampaň. Je to teď tajné a neveřejné! 

 

 

 

 

 

 


