Zápis PPS Ramusu 077
30. 5. 2017
Účast: Zuzka, Kuba, Honza R., Bára, Marie
Host: Honza Hána, Kája Jeřábková, Filip Dominec

:: KOLEČKO::

HONZA H.
 Sušenky Opavia budou na Ramatonu
 Rekola - vozíky (reinkarnace Hynkova nápadu dát jim 2-3 vozíky), z jejich strany bude
hype, proběhne domluva s Hynkem a Filipem Jeţkem z Rekol (ideálně do začátku
prázdnin)
 Papíry v dodávce “kde je co” jsou zařízeny (v přihrádce)
 Asi rozbitá světla na skříňáku (chyba není v ţárovkách) - domluvit s Radkem
 Tisky plakátů zadax u Míši - cokoli, je třeba na to myslet
KÁJA J.
 Má fotky z roadtripu v Itálii, domluví s Hynem předání
 Bude chtít DPP, kůli vizi drsnovíkendovek (setkávání s kamarády)
 Roadtrip byl super, XY udělal velký posun
 Doplácelo se 10 eur na osobu (rozšoupli jsme se)
 Nabídka na roadtrip na Sicílii (pán z Palerma)
MARTA
 Víkendovka proběhla OK - 2k1 v plusu
 Nutnost něco udělat s Humrama
 Stavěčka bude OK
 Legendu na tábor dělá Vojta Z.
MÍŠA


Není ještě v rejstříku nová adresa Ramusu (nutno zřejmě poslat znovu)

ZUZKA
 Nabízí se jako řešení při změně adresy v rejstříku
 Nabídka programování spolubydlícího (web na mobil? - spolupráce s Hy. a J.R.,
rozesílač upomínek z restíkové tabulky)
KUBA



Řešení darů probíhá, zjišťuji dar 11k z 12/2016 (Míša, zápis z porady jako moţné
vodítko)
V kooperaci se Zuzkou byly odeslány maily dárcům a běţcům, děkujeme a pojďte si
zaběhat / pojďte si zaběhat

HONZÍK
 Jíťa R. a reflektování kontrolní komise neproběhlo
 Dílna koupila špatný dřevo, došly peníze. Jde to pomaleji, neţ se čekalo - výsledkem
je vyúčtování dalšího provozu dílny + zajištění dvouměsíční finanční rezervy (aby
bylo na provoz dílny). Test kvality proběhne.



Půjčují se týpka Oťasovi 1 tisíc / kus

BÁRA








Přihlášky na tábory běţí, ozývají se noví klienti - dát na web naše podmínky (vyřešit
přes Hynka a dát na web)
O něco málo méně lidí neţ loni (ideální počet je 20 kamarádů - tak nějak to bude)
Drsný tábor se dořeší se Štěpánem
XY jede na víkendovku do Plešivce, na tábor nejede
XY na drsný tábor? - Zkusíme na drsnou do Plešivce a pak se zreflektuje?
Gigabyt se střídá a vymýšlí, stále není náhrada za Jíťu R. - spatná organizace
schůzek ze strany lidí z GB - začíná nás to pálit - do 15.6. by měla být schůzka
Pustí se do PS finanční výsledky GB? Zatím to vychází.

MARIE



Problém s posledním Humrem
je potřeba zreflektovat dosavadní fungování Humru, probrat vizi PS a od září nového
Humrystána

:: RAMATON ::
MARIE






Šatna a registrace je pokrytá
Víno by bylo fajn
Erární deky? Vozíky na půjčení?
Humr na Ramatonu dělá Lenka P. a je nutné přihlašování kamarádů (asistenty řeší
Maru přes Doodle a přihlašovací formulář)
Sehnat deky na sezení

BÁRA









Je potřeba v pátek dojet pro stany (Kuba)
Udělá Doodle na přihlašování kamarádů - sraz 17:30 u Výstaviště
Sehnat deky na sezení
DJové budou 17-20, pak kapely (mají ošéfováno)
Kristýna má kamarády, kteří by něco mohli napéct - není potřeba
Kristýna a Karel dají vědět počty lidí na trať
Popostrčí Kristýnu s propagací na běhacích portálech
Seznam věcí a TODO list na Ramaton

KUBA




Zařídí v pátek stany z Braníka (dohodneme ještě s Bárou Au.)
Ramatoní spam v Asistenci, předávání diplomů kurzu 150 hodin od 17,00 ve
Stromovce
Správce Ramusu na FB, kůli spamování na Ramaton

ZUZKA
 Startovné MVZ VŠE je zadarmo - pošéfí Maruška (díky jejich daru cca 9k5)
 Oslovení agentury Ipsos - jdou někteří jejich zaměstnanci
 Zkoušíme prorazit v Ţelezné kouli, jsou nakloněni, ale řešení je pomalejší - jsou free
 Má plakáty a rámci moţností to šíří
HYNEK
 Ramaton PR je OK






Spam běţeckých / sportovních / tělocvičnových webů, moţno i na FB pod hlavičkou
Ramusu (zařídí Kuba)
Na Ramaton trička budou, nálepky téţ
Rambar na Ramatonu je OK (nikdo další není třeba, pivo, limo, jídlo, ovoce, Milanovy
dobroty - na půlce stanu Rambaru, Maru domluví s Hynem víno)
Na Ramatonu bude snad premiéra filmu o Gigabytu

FILIP


Rambar ve špatném stavu - potřeba opravit (domluví se s Radkem a zajistí nákupo
spojového materiálu u Rouska)

