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Účast: Míša, Marta, Maru, Kuba, Honzík, Zuzka, Bára, Hynek 
 
 

 

 
:: KOLEČKO:: 
 
MARU 

 ve čtvrtek je Rambál, zatím je přihlášeno málo asistentstva, ale snad to dojde 
 
MARTA 

 Holky vymýšlí tábůrek, chystají to, chtěli na konci jet na fesťák do Boskovic, otázka 
jestli na to dát extra peníze nebo ne, vyřeší Maru 

 Týpijovky se převáží teď ve čtvrtek, bude to stát 10-15 tisíc, Štěpán shání lidi, 
případně je zaplatíme 

 Legendu řeší na tábor Vojta, bude letos spíše v módu utajení, netřeba do toho 
zapojovat více lidí 

 M., Marta s ní vyřeší peníze 
 
 

 
MÍŠA 

 Budou se počítat hodiny na výplaty, otázka jestli někdo nechce zálohu dopředu na 
léto 

 Přijata konečně naše změna sídla zapsaného spolku 
 Řeší platby za tábor 

 
 
HYNEK 

 Trabl s taškama, vytiskl jich 70, tzn. dražší 
 Ve skladu bordel, vyřeším před tábory, prosím fakt nikdo nic nedávat bez předchozí 

konzultace s Hynkem 
 Nápad na řešení výletů 
 Řeším vozíky s Rekolama už zítra sraz s Filipem 
 Gigabyt video je připravený k publikaci, jak moc s Ramusem spojit 

 
 

 
BÁRA 

 Řeší přihlašování na tábory 
 Trabl se stanem z Ramatonu, který se rozbil, je třeba dořešit, co s tím, jestli jim to 

zaplatíme nebo jak 

 
JAKUB 

 Řeší spolupráci s Amnesty, kteří si chtějí půjčit dodávku 
 
 
HONZÍK 

 Dodávky: busík ok, skříňáku se mění světla 



 Co se týče dílny: Jirka říkal že pošle informace prý je toho spoustu novýho, ale report 
spíš od Honzy: je nová pila, oni jsou spokojení co jsme zatím udělali, zapojení klientů 
se zatím ladí… Předpokládaná bilance je v plusu 

 
 

 
::DISKUZE-RAMATON:: 
 

 Cosepovedlo: přišli lidi, na místě se to povedlo sbalit a ošéfovat, dal se rychle výstup 
peněz ven, komunikace s Kristýnou se Zuzkou super, Rambar fungoval, medaile, 
Kuba jak zahrál, Ramaton jako hlavní akce vytvářející Ramus-komunitu 
 
 

 Cosenepovedlo: pomalá registrace, která se ale časem vyřešilo, na Stopnito příliš 
nefungovalo info kdo zaplatil nezaplatil, na místě to fungovalo na důvěře kdo řekl že 
platil či ne, obecně celá organizace pozdě, rozbitý stan, nebyli dopředu domluvený 
lidi na balení nakonec - štěstí že tam zůstali, kdyby se dělalo jídlo v Rambaru tak 
potřeba víc lidí 
   

 Honza je dost nespokojený s tím, jak to probíhalo, že jsme přišli o hodně peněz, 
protože jsme se pozdě dozvěděli místo 

 

::DISKUZE-TERKA S. 
 

 Se ozvala, že se doslechla že chystáme transformaci, měla by zájem o koordinaci 
asistentsva… co s tím: ať vydrží do září a pak jí řekneme více, na základě toho co se 
mezitím uděje 

 
::DISKUZE-TRANSFORMACE 
 

 Řešíme na příští poradě 

 


