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Účast: Hynek, Terka, Maru, Honzík, Bára, Olga, 

Zuzka, Matěj 

 

 

:: KOLEČKO ::  

 

MARIE - shání se stany na Ramaton, Kuba shání nadále tipy na firmy, vzniká 

databáze sociálního kapitálu, kapela ramusí nebude, Maru shání tipy na hudební 

produkci, za dílnu: BOZP pokročilo v tom, že se podařilo uhnat paní XY  

 

TERKA - rozesláno přihlášení na tábory, přihlašujme se, asistentské setkání bude 

nejspíše 8. Května, bude nábor v Malém Edenu - nejspíše 19. Dubna,  

 

HYNEK - merch, řeší se eko-batohy, zeptat se, dodělává video dle poznámek 

 

MATĚJ - dílna frčí a je v plusu, nabídka od Ondry B. na úpravu bytu: až bude datum 

a tak, dá Matěj vědět Terce ohledně asistentstva, další zakázka v dohledu: lavice do 

Jinanu, vypočítá se a bude se víc vědět po prázdninách, bylo by dále dobré najít 

nějaké dřevaře do dílny - manuálně zručný člověk schopný vykrýt nemoci 

 

BÁRA - rozeslány termíny táborů, přihlašování zatím probíhá neoficiálně, ozývá se 

hodně nových lidí: Rytmus, Fosa atd., proběhla schůzka v GB: odstěhovává se 

Adam, nikdo místo něj, jen se přesouvají pokoje, celkově únava z víkendů, propojení 

s GB2 neproběhne – X a Y sehnali jiný byt, tzn. GB výhledově bude fungovat cca do 

září 2018, myšlenku GB částečně přebírá Asistence - bezbabyty.cz, sraz s Kájou s 

XY - nepojede na víkendovky ani na tábor, jinak že ho rádi uvidíme 

 

OLGA - v pátek sraz s Vojtou a Káčou ohledně tábora, potká se i s Verčou a 

Matějem ohledně tábůrku 

 

 

:: DISKUZE ::  

 

DODÁVKA - něco nového? Ne :( Štěpán si sehnal dodávku na roadtrip, týpek z 

Mercedesu neodpovídá, žádné jiné zprávy nemáme 

 

ČLOVĚK NA IT - Zuzka se ptá někoho, Terka se ptá někoho 

 



SRAZ S FOJTÍČKEM - Honzík rozeslal Doodle, pro malou poradu povinný, pro 

velkou nepovinný 

 

VÍKENDOVKA SKONČILA VE ZTRÁTĚ - kluci řekli že zaplatí rafty, věděli, že to je 

nad rámec, ale to my nechceme - aby něco dopláceli, hlasování a výstup: Ramus 

ten rozdíl doplatí, ale do budoucna nechceme, aby se za něco podobného utrácelo 

 

 


