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Účast: Hynek, Tereza, Kuba, Bára, Zuzka, Marta

>> RESTÍKY

- Zdravotník na víkendovce: jeden člověk si udělá kurz, další dva lidi jsou v 
jednání, chceme ideálně aby si to udělali do léta

- Kodex: je poslaný, kdo chce, ať se k tomu vyjádří do půlky února a pak se uvidí, 
ale je fakt potřeba aby si to každý pročetl a napsal co si myslí a chtěl by 
konkrétně ubrat či přidat

- Dodávka: zatím nekupujeme, čekáme až odpoví skupina, co nám navrhla peníze
- Vareni na Sale: supr dobře to dopadlo, ale je potřeba vyřešit jak do budoucna, 

kdo to bude mít na starost
- Tabulka darů: 2017 vs 2018, posouvá se o týden
- Táborek: bude dělat Olga s Majdou, bude to 3.-7. 7.

>> KOLEČKO

- Marta: propojila partu se Salé, chystá sraz s Kristýnou a Karlem a Kubou 
ohledně Ramatonu, termín členský schůze bude 31. ledna v 17:30 v Bike Jesus, 
byla se podívat na baráku s partou, uvidíme jak dál s nějakým prostorem, snahy 
něco najít a domluvit zatím nikam moc nevedly, Marta řeší jak stavění tábora: 
buďto to bude starší parta, nebo nový asistenti: musíme zjistit, jak jsou na tom lidi
s táborama, obvoláme je: Terka napíše datum a potkáme se a zavoláme, 
strategický plánování - zatím necháme u ledu a naplánujem později, kdy by bylo

- Bára: chystá se drsná lyžovačka, všechno pošéfený a zařízený, parta se těší, jen
je potřeba vyřešit vrácení dodávky v pondělí, napíše se na skupinu a nabídnou 
se peníze, dějí se věci kolem Gigabytu: více viz diskuze, hodně lidí odchází, 
proběhlo setkání kde byla místo Báry Jíťa, nebylo to úplně šťastný, nabízí se 
další místo pro člověka s postižením, více viz diskuze, ještě je inzerát pro 
asistentující, rozeslala termíny táborů, všichni jsou nadšený, ozývali se dost 
zájemci o dílnu, ale teď se neví co a jak s dílnou

- Hynek: udělán kodex, komunikace se štokrle, prohlášení o Klinice - dobré
- Terka: udělá lékárničku novou, chystá asistentskou víkendovku: zatím devět lidí, 

žádné tymbildingové věci nechystá, ozvala se holka na praxi, akce 4+ zase letos 



bude, tábory probere s Káčou - zdá se jí to příliš dlouhé, ale už se nedá nic dělat,
plánují video na tábor, plány do budoucna - možná pojede na Erasmus od konce 
dubna do července, pokud to neklapne tak pojede v září nebo příští rok, 
každopádně příští rok v červnu dodělá školu a bude předávat pozici 

- Kuba: na začátku března bude mít narozeniny a bude dělat výzvu pro Ramus, 
ozval se člověk odněkud, nabízí nám, že má prostor, který bysme dali do 
pořádku, ale těžko říct, jestli by to pro nás bylo vhodné, asi ho odkážeme na 
někoho jiného, kdo má zkušenosti s rekonstrukcí

- Zuzka: nemá nic, jen účtuje .)

>> DISKUZE

- Oslava deset let: padl nápad, jestli neudělat festival někde, šlo by - že by se 
někam šlo procházka jako ramus klasicky, odněkud někam a tam pak koncert a 
bary, možnost přespání ale nezaručená

- Gigabyt: situace je taková, že buďto se najdou lidi z Ramusu, který tam budou 
udržovat tu myšlenku a uvidí se jak s víkendovkama, který jsou fakt náročný, 
další varianta je, že se to rozšíří i na lidi z Asistence třeba který známe a sdíleli 
by myšlenku, když se nikdo nenajde tak se to vyšle jako obyčejný byt, kam se 
hledají spolubydlící… třeba si ohraničit, kde končí role Ramusu / Báry a kde 
začíná reálná aktivita lidí z GB


