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Účast: Marta, Zuzka, Anička, Deak, Jakub, 

>> RESTÍKY
- Deak nic moc nestíhá, potahy na sedačky chce vyřešit do tábora, ale dost možná

to už reálně nikdo nestihne. Provizorní řešení - kryty na matrace?
- Dary má Deak číselně zpracovaný, ale analýzu nemá, update databáze taky ne.

>> KOLEČKO

Marta
- Marta cení souhrn z porady v mailu.
- Marta bude dělat velkej hygienickej manuál pro tábory, doladí se na stavěčce.
- Mluvila s Péťou D., která by si chtěla půjčit 2 týpka.
- Ondra Balík si půjčoval pípu, dneska si bude půjčovat Asistence - půjčovný?
- Karlín nic novýho.

Zuzka
- Téma: práce s evidenčáky na táboře - znovu zavedeme čtení na táborech.
- Téma: tábůrek kdo a co řeší (nákupy, hygiena) 
- Udělala hyg. manuál na malý akce (vékendovka, tábůrek).
- Koupila nějakou dezinfekci na tábůrek, bude to v tašce ve skladu, ještě chybí 

roušky a rukavice!
- Vyřešila s Bětkou účast na akcích pro zdravotníky (4 akce ve 2 letech).
- Sešla se s Danielem, finančně se vyrovnali za pronájmy a opravy dody. Máme 

letní gumy, na podzim nás asi čeká oprava spojky za 8 000 Kč.
Deak

- Rodiče nabízí laminovačku - bere Půlka, Jakub může laminovat pro Ramus.
- Zamýšlel se nad podzimním ramatonem, ale spíš to nevidí. Maru s Hynkem do 

toho takhle jít nechtěj.
- Řeší svoji pozici ve FR - mimino a fulltime jsou hodně, rozmyslí se do tábora. 

Máme horký tip - Lenka Mark!

Anička
- Komunikace humru, tábůrku, táborů.



- Richardovi poslala hyg. manuál, je s ním ve spojení. Kouknem do skladu, co 
máme z čistících prostředků. Dezinfekce je, mýdlo a ostatní čistící prostředky 
nevíme. Chybí roušky a rukavice.

- Anička děkuje Zuzce za zpracování přihlášek a bezinfekčnosti.
- Řešila drsnou víkendovku - pohoda, ale možná štěstí na asistenty. Umí asi 

hlavně delegovat, haha. Byl v klidu, sám si to užíval, což je super. 2 klienti 
nemohli jet kvůli počtu asistentů, osvědčil se poměr 2:1. S vyúčtováním asi 
Zuzka bude mít co dělat. Nejvíc se osvědčil rozprašovač s anticovidem.

- Pokračuje v agendě evidenčáky.
- Potřebovala by znát cenu táborů.
- Téma: ztráty a nálezy
- Na humru bude nový klient.
- Co bezdotykovej teploměr?

Jakub
- Člověk, co nám slíbil web, na to kašle.
- Dal fotky na web.
- Zapromoval graffiti jam, má to asi 4 000 shlídnutí.
- Zalaminoval desatero a dal ho Danielovi!
- Foťák bude mít Zuzka na Křižíkovo 76/61, je možný vyzvednout!
- Na zítřek by bylo dobrý vzít merch (čepice), dost jich je v Děčíně.

Matěj G.
- Řeší graffiti jam, je z toho střídavě nervózní a netěšenej. Počet lidí je neznámej, 

klientů je asi 7. Potřebuje pořešit peníze - 1200,- aparatura + 300,- plakáty + 
nafta v dody + peňauze na pití za dobrovolnej příspěvek.

- Jak využít pro PR - banner (kde je?), povídání o Ramusu.

- Hodně to organizuje Bára B., bere to ve velkým stylu, dost možná tam bude víc 

lidí, co neznají Ramus - Marta by mohla pronést slovo ředitele.
- S umčo částí pomáhá Marča.

Bětka
- V pátek má státnice, myslíme na ní!
- Zdravotníci - v příštím mailu upřesní požadavky, reálně se to týká Káči K. a JIřího

H.
- Řešila asistenty na tábory, početně to vypadá ok. Kdyby někdo věděl někoho do 

kuchyně od 23.8., napište Bětce!
- Tábůrek početně ok.
- Téma: poloklient poloasistent

>> TÉMÁTKA

SMS Daniel



- Na podzim náš servis oprava spojky 20 000 Kč. Chce si udělat srovnání se svým

servisem. Děkujeme!

Graffiti JAM
- PR vstup? Marta něco řekne.

- Hygiena asi nic.

- Možná nás budou hrotit policajti. Jedinej teoretickej zádrhel je pivo.

Půjčovné týpko, pípa
- S Asistencí reciproci, jinak dobrovolnej dar na sbírkovej účet.

- Párty stan asi spíš nechceme půjčovat, snadno se zničí

Cena tábory + teploměr
- Zůstává jako loni, protože to nikdo neřešil.

- Drsnej by se mohl navýšit o nějakou stovku. Legendový necháváme 4200 Kč, 

drsný navýšíme klio na 2800 Kč, asistenti zůstávají.
- Teploměr bezkontaktní - koupíme (zkusíme Terku Stop)?

Ztráty a nálezy
- Anička si bere jako challenge.

- Všichni všechno podepsat, je to mor.

Týpek poloklio poloasist
- Anička se spojí se s Jíťou S., pořeší, jakou by měl na táboře roli.

- Pokud nebude Jíťa 100% za, tak tábor až po víkendovce.

Tábůrek
- Richard komunikuje s Aničkou, vypadá to, že to zvládá.

- Anička mu připomene vaření a nákupy, Marta mu zavolá ohledně platební karty.

Humr - promítání fotek v září
- Je třeba pošéfovat, Marta připomene Matějovi.


