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Účast: Hynek, Zuzka, Marta, Tereza, Honzík, Olga, Bára 
Omluveni: Maru, Kuba 
 
 
 
 

 

::RESTÍKY:: 
 
 
:: KOLEČKO:: 

 

• Olga: shání místo na víkendovku, je problém něco sehnat, tak nás pojede 
možná méně, řeší se 

• Bára: plná drsná víkendovka, je veliký zájem, ozval se XY, znovu by chtěl jít 
do skupiny lidí, což je super, měl teď veliký propad 

• S Lenkou se potkala s XY, náročné, ale ok v tom smyslu, že pochopil, že 
nebude chodit na humr akce a jen na veřejné akce jaké bál a vánoční večírek 

• Gigabyt: proběhla schůzka s rodičema o bydlení, dozvěděli se informace, 
které nevěděly, dnes bude další schůzka o tom, jak to bude fungovat dále 

• Bára byla s Lucinkou povídat na škole, bylo to skvělý, povídání o Ramusu 
Hynek: na bazárku jsme byli super, je to zaplacený + se vydělali 1500, 
Gigabytí video venku + stránky GB, prolinkované z Ramus webu, byli jsme na 
Jaboku s Jíťou a s Jíťou a hodně povídali o Ramusu 

• Zuzka: rozeslala mzdy, maká na tom, abychom si včas psali výkazy, vyřeší e-
mail s Jiříkem, bude to naprogramováno tak, že nepůjde dopisovat mzdy 
zpětně, všechny účtenky co máme tak dávat Zuzce ať v tom není nepořádek,  

• (Kuba - FR): běží akce ve firmě XY, posílají peníze 
• Marta: je naposledy na poradě, nabízí pomoc s čímkoliv do porodu 
• Tereza: posílá e-maily a povídá si s novýma asistentama 
• Honzík: Eva P. nám sepsala návrh nových evidenčáků, jsou tam nové věci 

zakomponované, bude sraz ve čtvrtek s kontrolní komisí 
• Blíží se technická dodávek, Radek má zjistit jestli můžeme prodat či 

zešrotovat nebo co 
 

:: DISKUZE:: 

 
Vánoční večírek: všechno řeší Káča, asistent produkce Hynek, finanční supervize 
Zuzka 
 
 

Aukce fotek: snad vyřeší Deak, kdo má tip na dobrý fotky ať posílá Deakovi mail s 
názvem: aukce, fotky musí projít checkem i přes nás 

 



Spolupráce se Zázemím: řeší se možnost mít společný podnik se Zázemím, část 
kluci část my, Bára zjistí specifika zaměstnávání lidí s postižením a kolik lidí od nás 
by tam mohlo být 
 

Projekt dílna: Jirka R. řekl, že od ledna už nemůže dělat dílnu, dílna není právně 
pošéfená - bezpečnost práce atd., za pár tisíc by to šlo upravit tak, aby dílna byla 
legální a dalo se na ní fundraisovat, jediná varianta tedy že by to někdo dělal místo 
Jirky, dopadlo to tak že to bude dělat Matěj H. s Jirkou, pokud bude další vývoj tak 
jako teď tak na to Ramus sere, bude se sledovat indikátor toho, je-li výroba Štokrle 
zisková, za týden bude porada kde kluci odprezentují, jak to mají spočítané, vypadá 
to teoreticky tak, že by to mohlo vydělávat, 27. 11. se rozhodneme zda legalizovat či 
ne, kluci se domluví kdo co z nich bude dělat, dřevo v pohodě nakonec to dobře 
dopadlo, hodně lidí chce, aby to nebylo v Čestlicích 

 

O pozdních příchodech: výstup: snažíme se chodit na porady včas, v 18:05 prostě 
začínáme děj se co děj 
 

O smyslu porad: potkáváme se aktuálně jednou za dva týdny, není potřeba to 
překopat?  
 
Každý do příštího pondělí 27. Listopadu napíše Honzíkovi návrh toho, jak si 
představuje porady. 
 


