
Zápis PPS Ramusu 076 

16. 5. 2017 

 
Účast: Zuzka, Marta, Míša, Jakub, Hynek 
Host: Štěpán 
 

 
Jak teď funguje FR: Zuzka bude teď na pár poradách, všechny věci jdou jinak přes 
Jakuba a Zuzka je mu k ruce, jinak spolu kooperují. Časem si s Honzíkem řekne, jestli 
DPP nebo jak. 
 
 

 

 
:: KOLEČKO:: 
 
 
HONZÍK 

 vyřešil jsem smlouvy od Honzy Hány G +, s.r.o. 5000 (došlo) 
 Baloo agency/Erste, 10 000, zkontrolovat jestli došlo (došlo) 
 Pokud ano, mělo by FR dárce informovat a poděkovat. 
 Radek zčekoval dodávku před roadtripem 
 s Míšou jsme se nesešli na fin. analýzách, neměla čas 

 

MARU 
 pokrytí víkendovky je opět mordor (po týdnu přihlášeno 8 lidí, po osobních urgencích 

momentálně na 14ti, dnes dopotvrdí snad dalších pět  
 průběžně budu aktualizovat složku k víkendovce, pak rozhodim skupinky 
 do čtvrtka večer jsem v Ostravě, ale +- na telefonu (kdyžtak zavolám ve volnejch 

chvílích zpět a po večerech na emailu) + pro Martu info: v pátek si beru volníčko z 
práce + můžu klidně dodávkovat bude-li třeba 

 závoz bazárku byl skvělý, nový fudraiser představen, naverbováni Míšini potomci, že 
možná někdy s námi pojedou 

 Terka Stopka projevila ze své iniciativy zájem o pozici koordinace asistentstva, 
probrala bych na další poradě, až bude přítomnej Honzík i já, je to spíš otázka naší 
další strategie co se týče obnovy PS 

 tábůrek asistentsky pokryt, pro další zájemce bude pouze možnost na vlastní náklady 
dojet/odjet v průběhu, ale ještě tuhle variantu doladim s Olgou a Káťou 

 prosím nahlaste se na HUMR u XY, všechny nás srdečně zve a je to pro něj velká 
věc 

 Ramaton: na registraci jsem si k sobě sehnala L. J., průběžně oslovuju lidi, abych 
zajistila šatnáře/šatnářky 

 
ŠTĚPÁN 

 Zlobila dodávka před roatripem, teď dobrý 
 Týpijovky řeší, bude to stát třeba osmičku 

 
BÁRA 

 Pořešeny ceny za tábory 
 Rozeslány přihlášky na tábor, adresy do kanclu, budou posílat peníze za legendový 

(4000 legenda, 2000 drsný, 1200 tábůrek) 



 
 
MARTA 

 Řešila s Milenou Humr před Ramaton, bude od pěti, zaurguje jí po víkendovce 
 Víkendovka se organizačně daří, pojede se busem 
 Rozdělili si s Lopuchem věci ze skladu 
 Organizačně nikdo není na program, dá to Marta s Vojtou, bude asi dobré pomoct 

tam S. Pencovi na statku, pojede se to víc ve stylu je hezky pohoda než hrotit 
legendu, Marta nějakou extra legendu nedá 

 Lidi už fakt nechtějí moc jezdit na víkendovky to vypadá 
 Přemýšlí nad plánováním legendy, jak to udělat 
 Sehnaný místo na tábor 

 
HYNEK 

 Byl s Rambarem na bazárku, čistý zisk 1070, jediný náklad 1067 na naftu 
 Řeší trička, udělá nakonec 80 pro nás, 20 pro bazárek, ubrat motivy, od dvouch 

motivů prodávaných udělat S a XL 
 Dodělává video Gigabyt 

 
JAKUB / ZUZKA 

 Vyfiltroval indivudální dárce přes Shodkilo, který osloví na Ramaton, několik skupin 
podle toho jak přispívají, se Zuzkou dolaďují text, do konce týdne to budou poslat  

 Mluvil s paní XY: chtějí se něčím pochlubit, potřebují udělat nějaký projekt s 
bydlením, říkala, že jestli nemáme vizi, tak nějakou má, Jakub jí řekl, že musíme mít 
vlastní vizi, za kterou si stojíme 

 
MÍŠA 

 Stará účetní se ozvala jestli s ní chceme spolupracovat dál, asi chceme 
 Na dobrý popud Zuzky se řeší transparentní účetnictví, že by to šlo nějak filtrovat do 

tabulky, vítá podobné podněty od FR sekce 

 

 

:: DISKUZE - RAMATON :: 
 

 Potvrzený DJs (budou od pěti), kapely taky 
 Hynek dnes nahodí mapu atd 
 Pak vytiskne plakáty a dá vědět ostatním 
 Hynek udělá video tak týden před tím 
 Udělat veliká panel s infem o Ramusu tam (Hynek) 
 Zuzka řeší nějaké peníze od školy 
 Zuzka ještě zkouší oslovit nějaké další firmy 
 Jakub zkouší oslovovat lidi další na Ramaton, propagovat aby si šli zaběhat 
 Přijde tam někdo s dronem a bude točit 

 


