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Účast: Kuba, Maru, Marta, Honzík, Hynek 
 

:: KOLEČKO:: 
 
REPORT Z DÍLNY OD JIRKY PO MARU 

 Report od Jirky z Dílny: Štokrlata momentálně stojí, kluci dělají na kampani, pak se to 
rozjede více, XY. vymyslel jak dělat židle,  Jiříkův tým frčí, otázka jak vymezit pozice 
lidí, to by dost prospělo, Honzík se s Jirkou potká příští týden 

 
KUBA 

 Řešil jak proběhlo poděkování sponzorům za Ramaton - proběhlo, otázka jestli řešit 
finální vyúčtování peněz - neřešit, už uběhlo moc času, spíše ponaučení pro příště 

 Chce vizitky on a Zuzka 

 
MARU  

 Report od Káji - shánění asistentů na Kepleru, žádný závratný odezvy, ale co by ne… 
vůle zkoušet to dál 

 Od září Terka přebírá koordinaci asistentů 
 Tábory jsou asistentsky pokrytý 
 Report z tábůrku: vše OK, legenda nebyla, ale hodně se řešila co by kdo chtěl jak 

dělat, Olga a Káča to skvěle pořešily, nabídlo se jim možnost dělat akce od podzimu, 
rozmyslí a pořeší 
 
 

MARTA 
 Řeší věci na tábor, dokoupí se na místě 
 Dává do kupy stavěčku, snad bude dost lidu 
 Řeší se Štěpánem přebírání dodávek 

 
 

MÍŠA 
 Nestihla poradu 
 Dlouho očekávané výplaty stagnují na účetní, snad to již v pátek bude na účtech 
 Humr tančí finančně: super skvělý, pokrytý, skončilo na nule - do budoucna se 

nemusí šetřit na malých pochutinách 
 Řeší platby za tábor 

 

 

HYNEK 
 Rekola: je s nimi v kontaktu, pošle návrh scénáře na spot, to se pak schválí spolu s 

Honzíkem a Deakem, vozíky se přes srpen přesunou do skladu nahoře a pak ke 
konci srpna Rekolům na přebarvení 

 Sklad: problém udržet to tam v nějakém rozumné stavu, furt tam někdo nechává věci: 
plán - odveze se vše na tábor a pak se to tam uklidí a uvidí se… 

 Výročka se rodí, první čtyři stránky hotový, tento týden už snad FAKT!!! 
 Doplnil fotky na web 

 
DISKUZE 



 V transparentním Ramus.je dost věcí nesedí, něco je tam dvakrát, něco chybí, co s 
tím? Není poctivější čistý data? Honzík udělá schůzku ohledně toho - Honzík, Hynek, 
Jakub / Zuzka, Míša, řekneme si co s tím 

 

 

 

 

 

 


