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

Zuzka, Hynek 
 

:: KOLEČKO ::  

 

MARIE  

- databáze sociálního kapitálu: začalo se na tom pracovat, najdeme to na disku 

ve FR > databáze 

- paní BOZP: přestala se ozývat, Jiří ji musí nahánět, čekáme 

- Ramaton: finálně: DJ Czenda (registrace), Kohoutí stopa (od doběhu k 

vyhlašování, RamusJam Prouza Balík+ (po vyhlášení) 

- 9. 5. Na poradu Marie čerstvě dozvěděla se, že nemůže 

- S Hynkem vymyslí PR strategii na nalákání běžců 

 

TERKA  

- Problém: na legendovou víkendovku je přihlášení 14 lidí, je to blbý datum, 

hrozí, že se budou muset odhlásit klienti 

- Organizuje asistentské setkání 8. Května, bude to venku ve Stromovce 

ponejspíše 

 

HYNEK  

- V pondělí 23. Se bude dělat plakát na Ramaton a půjde ven 

- S Markétou ČZU bude Terka na Čarodkách 

- Možná Rambar na Majálesu, pořeší Vráťa 

- Bude Graffiti jam pod Humrem, na Těšnově 

- Řeší PR na Ramaton 

- Řeší se možnost baráku 

 

HONZÍK  

-  Fojtíček domluven, platí datum 17ho 

 

BÁRA  

- GB: všichni současní obyvatelé jsou unavení a víkendy je tolik už neberou, do 

června víkendy dotáhnou, ale chtělo by to aktivizaci asistentů, XY bude do 

konce června, léto mají v plánu utáhnout bez GB přesahu i přes finanční; 

další vize je obměnit sestavu, největší problém je nedostatek soukromí 

(poznatek pro další vznikající GB), Ramusí postoj je že do toho nijak nebude 

zasahovat, ale může se to pošířit na asistentský FB jestli by se někdo nechytl 

ale s vědomím, že se zkušenost je, že se to nedá dělat moc dlouho 



- Mail o dodávce poslán, nikdo nereagoval 

- Bára přivezla do skladu nádobí a nářadí, který je vyřazený a je úplně zbytečný 

- Drsná víkendovka dobře obsazená 

- Ráda by poslala přihlášení na tábory, ale k tomu jsou potřeba udělat 

evidenčáky a další věci 

- Ozvala se Bára M., bude Rambál zase asi někdy v červnu, Humr tančí hodně 

jede, má to úspěch 

 

ZUZKA  

- ajťák její se na to nevytváří - web nedělá 

- Pracuje s Terkou, která je u nás v kontrolní komisi, na nových evidenčácích - 

GDPR, profi věc, nicméně složitá a trvající 

- Řeší aby proběhlo darování daru s pánem XY 

- Zahájeny výkopové práce na výroční zprávě 

- Odjede do Gruzie v polovině července, vrátí se v půlce října cca 

- zařizuje učetní program Pohoda na našem novém počítači 

 

KUBA  

- Prudí firmy kvůlivá Ramatonu, ale nic moc nemáme, je otázkou, co šlo udělat 

lépe - nevíme, udělalo se maximum, nakontaktováno cca 10 firem, ale nic 

nepotvrzeného 

 

 

 

:: DISKUZE ::  

 

DODÁVKA NA ROADTRIP - sehnala se přes autopůjčovnu, mělo by to stát 25 000 

dohromady 


