
VELKÁ PORADA Ramusu 95 
9. 5. 2018 

 

 

Účast: Marie, Jakub, Honzík, Bára, Kája, Tereza, 

Zuzka, Hynek 

 

 

:: RESTÍKY ::  

  

- gigabyt: do konce června jsou naplánované víkendovky, v létě tam nic 

nebude, tzn. na konci června víme, jestli Gigabyt jede dál pod Ramusem a 

plní vytyčený cíl nebo ne   

- evidenčáky jsou v řešení 

- hledání ajťáka na ramusí aplikace: Vráťa má nějaký tip, vyřeší s Honzíkem 

- databáze sociálního kapitálu, tj. poptávání asistentů, s čím by nám mohli 

pomoc: není příliš funkční, když se něco objeví, zanášíme do tabulky v sekci 

FR na disku 

- manuál víkendovek upravený: zatím není 

- legalizace dílny:  s paní se to táhne tak dlouho, že už to s ní neřešíme, Jirka 

našel nějaké firmy kolem Čestlic, čeká na jejich nabídky, tj. rozjíždí se to 

znovu s jinými lidmi, je tam riziko, že to budou brát vážněji 

 

 

:: KOLEČKO ::  

 

- Honzík: dodávka na roadtrip sehnaná 

- Bára: nic závratného, přihlašování na tábory ještě neprobíhá 

- Kája: proběhla drsná víkendovka, finančně to vyšlo - 8 Kč, tedy dobré, byli 

tam noví lidé, kteří snad budou jezdit i dále 

- Tereza: včera proběhlo asistentské setkání, bylo to dobré, hodně lidí, na 

nějaké extra seriózní povídání o Ramusu nedošlo, je teď hodně akcí, ozývají 

se noví lidé, asistenti co jsou na akcích Ramusu na praxi dobře fungují 

- Zuzka: řeší nějaké dary, asi budeme mít konečně dobře zapsanou komisi, 

čeká jí počítání akcí a transparentní účetnictví 

- Hynek: fotky z víkendovek doplněno, merch na Ramaton udělán, prezentace 

na Čarodějnicích, Rambar na Majálesu atd. 

- Marie: Ramaton v plném běhu, plakáty se distribuují, obepsány lidi z minulých 

let, možnost reportáže ČT: kde však chtějí hluboký lidský příběh nebo slavnou 

celebritu - nemáme ani jednu, v pondělí ramatonní schůzka kde budeme řešit 

další věci, přibyla další hudební produkce 



- Jakub: Rambar proběhl dost dobře, zavážení bazárku proběhlo také dobře 

přestože někdo odpadl, Honza Hána domluvil poukaz na paroplavbu, 

manažerka ze Spořitelny dá nakonec 10 000 Kč, v řešení jsou další firmy 

coby dárci mimo Ramaton 

- Matěj: dílna jede, jede se někam na výjezd s X a Y 

 

 

:: DISKUZE ::  

 

- Fojtíček: Honzík dá vědět kdy to bude příští týden  

 


