
 Schůze provozní skupiny Ramusu 057 
     23. 6. 2016 

Účastníci: Jiří Richter, Jan Rudolf, Marta Píchová, Hynek 

Trojánek, Jitka Svobodová, Marie Palečková 

 

Restíky původní 

 Mail developerům - není leták, Jíťa zajistí 

 Právník na gigabyt - QUIP - bude to na živnosťák. Jíťa dá 

mail do společné složky ke Gigabytu, zkontrolují ostatní 

Kolečko 

 

 Marta 

  

 Maru 

 Schůzka s asi 8 novejma asistentama, některý jedou na 

drsnej (legendovej bylo plno, tábůrek nikdo nemoh) 

 Drsná víkendovka byla supr, vedl ji R., bylo to trochu 

víc rozvolněný než když to vede Štěpán, bylo to u L. 

na chatě zadarmo, koupilo se hrozně moc jídla zbytečně 

-- rozdalo se pak nakonec, finančně tip ťop v plusu 

 Hynek 

 Je opravenej stan, F. D. opravil 

 V. Š. má nějaký nápady na vylepšení Shoďkila 

 Jirka Hovorka 

 Shoďkilo nasolilo 13K, asi 15 lidí z toho jsou 

pravidelní 

 Bára Au 

 Bude schůzka před táborem, možná i před tábůrkem 

 Jíťa 

 Podařilo se sehnat lidi asistenty na tábůrek 

 Gigabyt: Jíťe se do toho nechce jít, pokud to bydlení 

pro ni nebude hodně levný 

Debata 

 Ramaton 

o Kritika: 

 Bylo tam moc skupin, který spolu nekomunikovaly. 

Hynek za jádro problému viní to, že H. H. nechodí 

na porady. Honzik řiká, že nikdo jeden člověk to 



neměl celý na starosti -> příště musí bejt někdo 

z provozní skupiny to pořádat 

 Byl problém s registrací 

 Nebylo vyhlášení na místě 

 Chybělo tam pivo 

 Nebylo tam na pučení vozejky 

 Chybělo jídlo 

 Příště šipky z mouky 

 Nebyly medajle, jen diplomy 

 Co příští rok? Bylo by vhodný se sejít s K+K a 

říct si, jestli to chtěj dál dělat. 

 Sejít se s Kristýnou a Karlem, poděkovat jim a 

dát jim dárky → Honzík 

o XY nám dala 5000 na Ramaton -> musíme poděkovat 

 


