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Účast: Marta, Bára, Hynek, Kája, Matěj, Káča, Verča, Kuba, Zuzka

>> RESTÍKY

- Ozvala se Bára O. H. kvůli evidenčákům? Ne, ale ozve
- PF 2019 - rozeslal to Kuba sponzorům atd.? Nevíme, Kuba není
- Koupit dodávku do konce ledna
- Kodex - hotovo, doladíme v sobotu
- Salé: každou sobotu je tam lidová kuchyně, ale moc to nestíhají, návrh pro nás, 

že bychom tam jednou měsíčně vařili a peníze z toho by šli nám, hodně by se 
nám všem líbilo, kdyby se toho někdo ujal, hahaha, Marta to hodí na ramusí 
skupinu

>> KOLEČKO 

Marta
- Děkuje, že jsme přišli, ale menší üčast bohužel
- Přišli jsme o peníze z vánočního večírku, bohužel, Marta to chtěla dnes řešit, ale 

nakonec se rozhodla, že to prostě bude tak, že Hynek ani Zuzka (který to hlavně 
vzali na sebe) tak Ramusu nic nedluží, pokud něco chtějí Ramusu dát, tak to dají
do kasičky, nicméně Vrá’ta to považuje i trochu za chybu Zázemí, že nám to 
neřekl ať si to více hlídáme a tak poslal 7 000 Kč (což je odhadem polovina té 
částky)

- Získali jsme anonymní dar ve výši 50 000 Kč, Marta přemýšlela co s tím, ale 
rozhodla nakonec, že to prostě dáme do kasičky, která je posvěcená úřadem, do 
příslušného měsíce, bude to ve vyúčtování z toho měsíce

- Sobotní vyklízení sklípku: je to prostě daný, proběhne to, pokud nemůže nikdo z 
PS tak zkusíme zaurgovat asistentstvo, důležitý je aby byla Kája s Káčou 
odpoledne na řešení kodexu, kdo má nějaký poznámky k tomu tak ať napíše co 
chce aby v kodexu bylo nebo nebylo

- Marta má domluvenou schůzku ohledně ramusího prostoru
- Dále je domluvená schůzka s členskou schůzí, ta bude na konci měsíce - je 

třeba změnit stanovy, bude nové sídlo, tam se také vymyslí, co do budoucna s 
členskou schůzí



- Ramaton 2019: bylo by dobrý to začít řešit, více viz diskuze 

Bára
- Debata nad Gigabytem, viz diskuze
- Přišlo spoustu přání k vánocům
- Přemýšlí s Kájou nad víkendovkou, teď bude drsná, jestli by nejeli i nějaký 

legendový

Hynek
- Doplněný fotky na web všechny
- Zápisy z porad doplněný na web
- Přemýšlení nad deseti let, spojit s Ramatonem?
- Idea s časopisem, který by se posílal poštou jen

Kája
- D. S. zaúřadoval a sehnal dodávku na víkendovku
- Kromě Báry je ještě jeden instruktor sehnaný
- Sehnaný monoski, něco od Zeme lidí, něco z Jedle
- Cena pro klienty 1 000 Kč, pro asistenty 500 Kč, chata je docela drahá, permice 

navíc k tomu, jede se do Bedřichova

Matěj
- Další provoz dílny: kluci by chtěli pokračovat, možná i víc, ale nejspíš odpadne X.

Y., tedy otázka jestli shánět někoho dalšího nebo jak, Matěj dá vědět, ale asi na 
únor bude již někdo potřeba

- Možná nové místo, řeší se, uvidí se, také tipy na nové věci / výrobky
- Video dílna: jsme pro, natočí Vojta. P. + Hynek

Káča
- Proběhla víkendovka, v penzionu, bylo to hezké, byly tam nějaké kontrarevoluční

myšlenky, že se moc chodí ven
- Trable s lékárničkou, koupit tašku první pomoci s křížkem: Terka pořeší, dostane 

za úkol

Verča
- Proběhl vánoční pečící HUMR, udělalo se víc vanilkových rohlíčků, než se 

čekalo
- Otázka jak to organizovat, aby chodili jen lidi, kteří se zaklikli a přihlásili a 

nechodili další navíc, vyřeší Bára s Verčou
- Na leden ještě plánuje koncert, deskové hry a další



Kuba
- Poděkoval všem lidem že dali fotky, poslal všem kdo vyhráli, aukce více viz 

diskuze
- XY: zjistit přesně, jak udělují peníze a co jak to je, pokud je možnost získat 

peníze na dodávku, tak by to bylo ideální, Kuba zjistí - do příští porady (do malý) 
se každý rozmyslí, co by se tak dalo koupit

- EquaBank nám poslala 18 tisíc

Zuzka
- Si koupila tiskárnu
- Nové dohody a papíry k podpisům rozdá až na příští poradě
- Jestli se něco změnilo v údajích tak ať dáme Zuzce vědět
- Mluvila s XY, mohli by nám zahrát někde, ale je potřeba to řešit velmi dopředu
- Dělala vyúčtování a mzdy, má radost z Matěje že řeší dílnu
- Pak má Zuzka nápad: že by se mohly zvednout platy, vede jí k tomu úvaha, že 

se často chlubíme tím, že jedeme bez grantů a dotací, což je ale založený na 
tom, že máme malé platy…  schváleno, máme 140 Kč / h

>> DISKUZE

- Členská schůze:

- Ramaton 2019:

- DESET LET

- Gigabyt: 
- Odstěhovává se V a O, nadále je to komplikované, vyřešíme příště

- Večerýk:
- + : všichni spoko, dobrý kapely, dobrý humr dobrý jídlo
- - : otázka jak s odměnama za akce Káča navrhuje aby to bylo jen za dvě a víc

- Aukce zpětná vazba:  
- + : virtuální aukce, finance, prostor, máme veliký kapitál na fotografy, mohli bychom jich 

oslovit víc a oni by to pak šířili přes sebe, prostor je skvělý ale je otázka jestli pro nás má
cenu když to víme na poslední chvíli, Zuzka je ráda že to Kuba dotáhl a nemělo v tom 
žádný extra vklad navíc, Petr Hricko se zapojil to je super, bylo méně fotek než loni to 
bylo lepší asi

- - : pozdě řešený, možná i ten prosinec je na to blbý, vydělalo se méně než loni - má to 
veliký potenciál bylo by dobrý na tom zapracovat, nebyly tam malý fotky jako loni (což 



bylo minule plus), nebylo tam nic co by si mohli koupit chudší lidi, web byl super ale měl 
nedodělávky - psalo to když člověk přihodil nebo nepřehodil a pak přehazoval sám sebe,
příští rok to asi celkově posunout třeba o měsíc, chyběla kulturní vložka, je to pořád 
akce víc pro nás, můžeme to dostat víc ven

- Termíny léta: 
- Stavěčka: 4.-8. 8.
- Drsný tábor: 8.-18. 8.
- Legendový tábor: 18. - 30. 8.
- Bourání: 30. 8. 1. 9.


