VELKÁ PORADA Ramusu 105
11. 12. 2018
Účast: Marta, Hynek, Kuba, Kája, Káča, Terka, Zuzka

>> ÚVOD
- Marta děkuje, že jí ostatní pomohli vpravit se do vedoucování, jedeme makáme,
hlavně děkuje Káče, že toho měla moc, a že volala, když nevěděla: poselství - když
něco někdo má, nechť volá Martě

>> KOLEČKO (feat.: řekni přání pro Ramus do dalšího
roku případně feedback Martě)
Marta
-

řešila sídlo, asi to šoupne k rodičům, na Praze 8
Dílna: se řešilo kdo tam kdy je, dávat vědět rodičům J., aby věděli
Přání: jít na školení ve vedení!
Marta je ráda, že Zuzka různé věci urguje
Schůzka s kontrolní komisí super

Hynek
- Zapalovače a hrnky jako merch hotový
- Řešil nějaký události na web a FB
- Dneska Vráťa má nějakou akci, kam jsme poslali merch
- Feedback pro Martu: dost dobrý, že do toho tak přirozeně a autenticky naskočila,
respekty
- Přání na příští rok: Ramus bude slavit deset let, musíme k tomu zaujmout nějaký
postoj, ale bylo by nemilé tím trávit nějak extra moc času: neulpívat v minulosti,
hledět do budoucnosti!
- Kluci ze štokrlat: psali e-mail ohledně PR, napsal jsem jim, že za jakých
podmínek by to šlo a za jaký ne
Kuba
- Do příštího roku by si přál pro Ramus prostor!

-

Káča
-

Web tiché aukce je téměř hotový, nerad s tím otálí, ale lepší už teď počkat, ať je
to top, než to pustit ven rozdělaný, nejpozději ve čtvrtek se to pošle ven
Plakáty na aukci: Kuba má seznam, patnáct plakátů, kdo ví kam to hodit, nechť
to tam hodí
Kuba pozval na aukci individuální dárce, kluky ze štokrlat, ještě firemní dárce,
kterých je ale pár

Přání pro Ramus: aby to šlapalo jako doteď a aby se méně bála
Feedback na Martu: super, spokojená, ale nemá srovnání s Honzíkem, ale super
Matěj za dílnu si myslí že chybí pro to, že o tom nevěděl dost možná…
Domluvila se s Matějem že by nějaký horší štokrlata mohli být na vánočním
večírku
Řeší dodávku, zase trable, co s tím?
K řešení víkendovky přizvala Štěpána a mají sraz zítra v Unijazzu

Kája
- Ramusu přeje na další rok hlavně dodávku! Za sebe si přeje aby si nastavila aby
jí někdo pomáhal, aby to zvládala
- Jak to vede Marta se jí dost líbí, milý příjemný
- Proběhla víkendovka drsná: bylo to moc fajn, byli v drážním domku u kolejí, šli
do Blat ve sněhu, tak to bylo docela náročný, cesta přes lávky, do kterých
zapadají kola, jediný problém s tím, že Káju nikdo neposlouchal, když bylo
potřeba uklízet… ráda by sdílela pohodu s ostatníma, ale nemohla
- Příště Kája pohrozí, že je potřeba aby se ostatní zapojili, má z toho nervy
- Víkendovka vyšla - 125 korun
- Problém s ČD, Kája jim zatopila a poslala stížnost
- Sešla se s kamarádem, který chce nám dát nějaký love
- D. S. se nabízí že pořeší dodávku, bude půjčovat
Verča
- Poprvé na poradě, feedback tím pádem zatím nemá, zatím je spoko
- V pátek byl první humr, trable s prostorem, ale nakonec super
- Musí si doladit komunikaci atd.
- Před večírkem bude pečení cukroví v Salé
- Ozvala se J. R. ohledně Jednoho Světa, že by se promítal nějaký dokument atd,
bude nejspíš v TaKavárně, polootevřený Humr
- Na leden chystá pak ještě jednu akci
- Verča řešila hodně místa, má různé tipy, přidat do databáze míst a prostorů

Terka
- Přála by Ramusu víc asistentů, kteří by odpovídali na formuláře, to chtěla říct
původně, ale spíše si vlastně přeje, aby asistenti věděli, že se na ní můžou
kdykoli obrátit
- Proběhla beseda v Malém Edenu, proběhla parádně, lidi zatleskali a napsali
maily, co je víc, děkuje všem, kdo pomohli
- Víkendovka: strašný přetlak asistentů, několik lidí musela ODMÍTNOUT
- Ohledně zdravotníků: ozvali se nějaký lidi, Terka je velmi pozitivní teď ohledně
asistentů i zdravotníků
- Neozvala se holka s ČZÚ ohledně praktikantů, ale Terka se bavila s XY, domluva
že by si lidé mohli dělat praxe u nás
Zuzka
- Ramusu by Zuzka přála, aby to dál frčelo a aby všichni byli spokojený ve svých
rolích
- Je nadšená, jak se toho Marta ujala
- Pro sebe by si Zuzka přála, aby byla méně nasraná, když porada začne později,
za to se omlouvá, zároveň má ale dojem, že je často v právu :)
- Proběhlo setkání s kontrolní komisí, velmi spoko, velmi dobré
- Aukce: Zuzce přijde, že je to prostě fakt pozdě jim říkat týden před tím
- Ozvala se XY, že by chtěla napsat praxi za GB, je to ok? Ano, jo
- Tiskárna od Báry se rozbila, ale má další!

>> DISKUZE
-

Kodex:
Potkáme se nad tím někdy společně, ideálně při sobotě, kdy budeme i vyklízet
kancl-sklep, Kája napíše kdy může a podle toho se uvidí

-

Aukce:
Marta by tam něco řekla, přivítala dárce, zahájila, nějaká kulturní vložka? Básně
možná, uvidí se…
PR poslat přes Terku přes Báru, zaplatíme příspěvek na FB, na aukci bohužel
nebude Hynek a možná ani Zuzka

-

-

Večírek
Každý z kapely ať si vezme merch
Káča s Matějem budou řešit kapely, Hynek vstup a merch

-

Jídlo jak s tím, nejlepší asi chleby, od toho není žádný odpad, je to na
koordinátorce jídla na večírek, což je Terka, má na to litr, pořeší si

-

Silvestr:
Je volný Plešivec, od 28ho dál, 20 lidí strop

