
 Schůze provozní skupiny Ramusu 061 
18. 10. 2016 

Účast 
Jan Rudolf 
Jiří Richter 
Hynek Trojánek 

Bára Aunická 

Marie Palečková 

Hosté: V. Š., R. V., Honza Hána 

 
Program 

 Praktikanti 
 Nový byrokrat 
 ... 

 
Restíky ->> viz restíky 

 
Kolečko 

 
 

KOLEČKO RESTÍKY 

Hynek 
Trojánek 

 Dělá stříhá film z roadtripu, který se bude 
promítat 26.10. na Klinice 

 Smazal z webu sekci kontrolní komise, 
protože předsedkyně nedodala žádný 
materiály 

 Knihkupectví Page5 je v jednání pro prodej 
Hranic Ramusu 

 Zatím se nikdo neozval ze Zootu, takže 
Hynek by se na to vysral a udělal to 
sítotiskem svépomocí 

 Návrhy na trika - aktuálně 2 návrhy od Marie 
Píchový, ještě ideálně aspoň 3 další 

 Na shoďkilu si budou lidi trika 
předobjednávat, vyrobí se podle zájmu, stálo 
by to víc 

 Rekola: posouvá se na teplejší počasí, 
nebude se to vázat na shoďkilo. Hynek se 
reálně baví s člověkem z Rekol, kterej to má 

JIRKA R - Dát 
Marii Píchový 
1000 Kč za 2 
návrhy 



na starosti 
 Vánoční večírek: Řeší místo, ve hře je Vrtule, 

Zázemí, Venuše ve Švehlovce, Skautský 
institut 

 Radek koupil plynovou stoličku 
 Návrh nedávat fotky už vůbec na facebook, 

fotky se ocitnou v jinym kontextu - 
odsouhlaseno 

Jirka 
Hovorka 

 Bazárek: jede skříňák, Hána Jirka Pavla 
 KB: Zaměstnanecká soutěž, když vybere 

aspoň 4000, tak to zdvojnásobí 
 Sešel se s V. Š., že by mu pomohl s lokálním 

FR, dořeší během listopadu 

 

Marta 
Píchová 

 Humr - sešla se s holkama, funguje to 
 Štěpán poslal termíny jarních víkendovek, 

ještě trochu k diskuzi 
 Bylo by dobry udelat asistentskou schuzku, 

kde se vyresi kdo povede vikendovky 
(+promiitani) 

 

Bára 
Aunická 

 Stále přibývaj noví klienti 
 Návrh pro dílnu - kamarád prodává stoupátka 

pod záchod (jakože máš nohy nahoře) a 
dobře se to prodává 

 Chceme jít do povídání na školách? -- bude 
diskuze 

 Gigabyt: Scházela se s Jítou + O., bude to od 
listopadu, je odeslanej mejl rodičům a 
spolubydlícím. První měsíc bude zkušební 
ohledně respitu. Bára přepošle Honzíkovi. 

 

Jirka 
Richter 

 Zaplaceny najem do konce roku 2016 
 XY rikala, ze nebude tolik penez pres pani 

pravnicku. Cca 10 tisic.  

 

Marie 
Palečková 

 porod pri obsazovani akci, pravdepodobne je 
to tim ze jsou tri vikendovy akce za mesic 

 se vsssema se nemuze schazet osobne, je 
malo casu 

 spraveny teepee od Rozrazilu 
 byrokrat - nakonec se ozvala jen M. H. 

 



Honza 
Hána 

 Kancl je teď čistě ramusí, Hynek už tam teď 
nebude, co se týče peněz, tak to zůstává, ale 
Honza by uvítal lidi. 

 Ramaton: S Kristýnou a Karlem si řekne 
Honzík R na konci listopadu 

 

 

 
Diskuze 

 Praktikanti - zpětná vazba 
o  

 
Pobavit se v rámci víkendovkový skupiny o zpětné vazbě 

 Reflexe drsné víkendovky 
 

 Platforma pro sociální bydlení 
o M. chce od nás podpořit platformu, napsat nějaký citát k tomu bydlení 

 Napíše koordinátorka Gigabytu 

 
Rozhodnutí 

 Honzik svolá členskou schůzi na nějaký termín porady - tam se pořeší jen volba ředitele a 
změna sídla 

 


