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Účast: Marta, Zuzka, Tereza, Hynek

>> RESTÍKY

- RAMATON: viz diskuze
- Oslava 10 let, pokud to chceme, tak je potřeba to mít do června hotový: viz 

diskuze
- Kodex: jsou nějaké poznámky z víkendovky, Hynek dá dohromady + připomene 

to stejné drsným
- Chtěli bychom nějak poděkovat paní účetní: Hynek udělá plakátek

>> KOLEČKO

- Matěj: řeší se přesun dílny do XY, patrně by to ale stálo nějaký nájem, řeší se, 
jim se to však líbí a rádi by nás tam viděli

- Bára: proběhlo přihlašování na drsnou, řeší se zájemci na tábory, jinak nic, blíží 
se Gigabyt víkend, Kartin se do toho obul, volný pokoj je v řešení, Bára tam bude
chodit vždy po víkendovce pořešit průběh, Gigabyt patrně přežije

- Marta:
- Zuzka: řeší vyúčtování, chystá se schůze kontrolní komise, psal jí děkan kvůli 

Ramatonu, změnili jsme sídlo, byla skvělá víkendovka
- Tereza: na dobrůtky na víkendovce od Marty byly samé pozitivní reakce, o 

víkendu chce poslat infomail rovnou i s přihlašováním na tábory, potkává se s 
potenciálními novými zájemci, Terka ohlašuje nepřítomnost od půlky června do 
půlky července, zvažuje předání to někomu, pořeší si

- Hynek: zpromení víkendovky a rapu, řeší PR Ramaton, ale zatím není co, 
otázka jestli dělat nějaký merch

- Marta: měla schůzku s XY ohledně auta, je to super, poslal nám nějaký auta, 
Kuba pomohl vybrat - největší kufr, je to tedy celé na dobré cestě, Marta začala 
řešit prostor, obepsala řadu lidí z městských částí, odpovědi veskrze pozitivní, 
ale nic konkrétního, jen neurčité rady, P10 nám ale sehnala prostor, kde jsme se 
byli podívat, je to někde pryč...  výstup: prostor není zatím, pátráme dále

>> DISKUZE



- Humry: asistentsky to není vždy úplně pokryté, nadruhou stranu to tak bylo 
vždycky, humrům fandíme a jsou super, ale prostě natáhnout tam asistentující 
lidi je nadlidský úkol

- Ramaton: klíčový je teď počkat, až to budeme mít potvrzený
- 10let: vytvoří se pracovní skupina z PS, s tou Hynek domluví termín potkání se, 

termín se pak pošle všem asistentstvu, jsme ochotný za to utratit nějaký peníze, 
který se nevrátí, dáme na to deset tisíc, to vypadá


