
 Schůze provozní skupiny Ramusu 059 
20. 9. 2016 

Účastníci: Jiří Richter, Barbora Aunická, Jitka Svobodová, Jiří Hovorka 

 

Témata 

  

Restíky staré 

  

Kolečko 

 

 Jirka Hovorka 
 Začlo se pracovat na tunění Shoďkila (Shoďkilo 2) - zatím to celkem 

funguje, v září třeba další 2-3 lidi. Některým lidem se nepodařilo zaslat 
dar, Jirka jim poslal email. 

 Vrbí se nějaký FR věci, zatím ještě nic jistýho 
 Zavážení bazárku bude skříňákem a kříží se s drsnou víkendovkou. 

 Jitka 
 Obula se do Gigabytu, každý den čekuje realitky, něco se našlo, zařízené 

reality-> 
 našel se dům na Ládví (35000 + 25K ročně za energie). Prý by to 

šlo, ale je tam nárok na klid od okolních domů. Další podrobnosti 
po neděli. 

 Našel se 5+1 na míráku, 33000 Kč měsíčně, rekonstruovanej. Další 
podrobnosti zítra, ještě se neví jestli by to šlo. 

 Byt na Vinohradech 5+1, 45000 + poplatky.  
 Jsou tam obvykle kauce a odměny makléřům. 
 Pokud se do 3.10. nic nenajde, tak Gigabyt končí. 

 Brigádka - napsala Rozrazilu, rozešlou to. S Něničkou je to domluveno 
tak, že zbouráme tábor a když zbyde čas, uděláme dřevo. 

 Předala zooterapeutky Marušce 
 Bára 

 Řeší s T. S. Humry / klioši na humry 
 Klioši z tábora - dodělá do příště 
 Bude organizovat říjnovou víkendovku s H.Š  a nějakým novým 

asistentem 



 Zapojování klientů do organizace víkendovek - upustilo se od toho nějak, 
pokusí se obnovit společně s Martou 

 Jirka R 
 Inzerát na byrokrata 

 Hynek (zprostředkovaně) 
 - castecne jsem vymenil tu hromadu drobnych ve skrini za papirovy, ale 

jeste to neni komplet 
 - resim galerii na webu, picasa se zrusila takze budu muset galerii komplet 

predelat, coz bude extra vomrd teda... 
 - volal mi tata XY radi by nam zahrali na nejaky akci, rekl jsem mu, ze 

jestli budeme delat nejaky vanocni vecirek, ozvu se mu 
 - domluvena akce 26ho rijna na Klinice, budeme promitat film z Polska 
 - volala mi Terka Stopkova, do patku ji zalozim email a poresime humry na 

webu, tak jen, ze to je v procesu 
 - meli jsme schuzku s Jirkou H. ohledne Shodkila, vice viz Jirka 
 - ohledne tricek: udelal bych to teda tak, ze bych dal kazdymu za jeden 

navrh 500 Kc, to mi prijde fer a zaroven natolik motivacni, ze se to do 
konce zari fakt stihne.  

 REAKCE: Padl návrh vyhlásit soutěž “namaluj něco s Ramusem” 
a z toho by se případně mohlo, ale nemuselo něco vybrat na triko. 
Soutěž oddělená od placenejch návrhů na trika. 

Debata 

 


