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Účast: Deak, Bětka, Zuzka, Anička, Marta, Jakub, Matěj Go, Matěj P., Bára, Vojta

>> RESTÍKY
- Zuzka si psala s Danielem o dody - do diskuze.
- Maily pro Vojtu a Aničku jsou.
- Věta o nájmu v jednání.
- Dody se přeměří dneska, pak Bára poptá potahy na sedačky.
- Evidenčáky online se nic nestalo, přechází na Aničku.
- Gymnázium Nad Alejí - Matěj napíše.
- Zápisy z porad dal na web Hynek.

>> KOLEČKO
- Marta  
- Ramatonní skupina funguje, máme radost.
- 20.5. bude konference Asistence, všichni z PS jsou zváni. 15.3. Bude začínat 

přihlašování, je omezená kapacita.
- Teambuilding ve Vlčkovicích bude 1. - 3.5.
- Příští pátek úklid skladu v 11:00, bude to báječný.
- Zítra setkání s rodiči.
- Experimentovala s google kalendářem, notifikace si člověk asi musí nastavit 

sám, tak kdo nezvládá chodit na porady, ať to udělá.
- Řešila baráky. Křižíkova furt na stejnym, bude se na měsíc vyvěšovat na úřední 

desku. Báry táta vyzjistil 2 místa na komerční pronájem, asi by na tom bylo dost 
práce, je to menší (100-150 metrů), obojí do 5 minut od Kobylis. První je v 
současnosti bazar/zastavárna, je tam zima a bříza, je to bezba. 
Nepůjde tam sklad a možná ani parkování. Nájem 20 000 Kč, ale snad by to šlo 
níž. Teď je tam tuna bordelu, bude se vyklízet. Nájem reálně od března/dubna. 
Asi to reálně nepůjde zkolaudovat, konkurenční podnik za rohem.
Druhá možnost bývalá masna/řeznictví, rohový dům, možné společné využití 
zahrady, pani profi obchodnice, cena 24 000 Kč, záchod bychom si museli udělat
sami, nevíme, jak s dílnou. Ale neviděli jsme to. Do diskuze.

- Bára a Vojta  
- Nemají co říct. Bára je dnes naposled na poradě.

- Anička  



- Pomalu rozjíždí svoji pozici, od zítra ofiko.
- Jakub  

- Aktualizoval web.

- Nahrál fotky z večerky na net.

- Dělal trans vyúčtování, nahraje zítra.

- Nahrál poděkování na web, ale není tam zmínka o Lence, která to celý zařídila.

- Zítra udělají s Deakem ramus.je vděčný 2019.

- Dá výročku i s PODĚKOVÁNÍM na fb/web, budeme mít jednu vytištěnou.

- Deak  

- Dodávka je opravená - brzdy i klakson opraveny za 5000 Kč. Je možný pokles 

účinnosti brzd, pokud by se to stalo, máme to tam dovézt. Motor má něco 
vymlácený, a proto se víc klepe, možná bude nutná oprava za 8000 Kč. Máme 
dvorní servis!

- Posílal PF a potvrzení o darech.

- Bylo by dobrý, aby Zuzka oslovila děkana z VŠE.

- Na Ramatonu se budou moct prodávat čepice a potítka na hlavu/ruce.

- Hynek posílal zápis z první schůzky.

- Do Ramatonu by bylo fajn zapojit Lenku M. - oslovování firem?

- Kdo má nápad na firmu, pošlete Deakovi!

- Matěj P.  

- Dílna pozastavuje činnost. Matěj by se rád šel kouknout na baráky. Výpomoc u 

paní R. by se šikla, Matěj do příště vymysl (ideálně únor/březen).
- Večerka - vyúčtování vázne na tom, že Matěj zapomněl ceny. Vyřeší s Bětkou a 

pošle Zuzce. Pozice Tibor super, možná některý lidi zůstali moc dlouho na 
prodeji merche. Příště šatna pro lidi z HUMRu! Zdůraznění čas ukončení 
HUMRu, pak už nemáme za věci zodpovědnost.

- Kája  

- Chystá víkendovku, pojede se tam, co vždycky, budem mít monoski zadax. 

Málem skončili v Hájence. Kája zítra pošle info Aničce.
- Bude se bavit s Ratlíkem, jak to vidí.

- Bětka  

- Příští rok by poslala mailem radši dřív, lidi už něco měli.

- TMB Vlčkovice - termín skoro potvrzený.

- Chcem to jen pro nás nebo pro asistenty? I pro asistenty, yay!

- Zítra setkání po HUMRu spíš neformální.

- Jsme zvaní na masopust v Mokropsech 22.2. Nezapomenout na klienty, kteří 

jezdí pravidelně! Bára pošle seznam Aničce. Koordinaci si vezme na starost 
Jakub (nahlášení na ČD), Bětka pošle přihlašování v mailu.



- Bude posílat únorovej mail, loni touhle dobou byly už termíny táborů. Nevíme, 

kdo povede drsnej tábor. Do diskuze.
- Matěj Go  

- Zítra promítko v mp3. Je převaha asistentů.

- Řešil baráky s Martou.

- Nemá tip na únorovej HUMR, vítá! Bude vernisáž KV možná. 3. týden v únoru je 

k dispo Malý Eden.
- Zuzka  

- Dálniční známka předána.

- Pracuje na účetních věcech, chce to mít co nejdřív hotový, musí se sejít KK, 

poslat daňový přiznání.
- Připravila DPP, PP, potvrzení pro UniCredit, pokladny, trans 11, mzdy 12.

- Řešila dody s Danielem, větu s právníkama.

- Fa dílna, web.

>> DISKUZE

Termíny tábory
- Loni byla úspěšná obvolávací akce.

- Termíny jsme znali v lednu, vymýšlelo se to bez Terky, která pak byla nešťastná,

že jsou tábory moc dlouhý. Zkrácení legendovýho na 12 dní.
- Bětka by nadhodila termíny obvolávání v únoru, domluvíme na malý poradě.

- Tábořiště přebíráme v neděli 2.8.2020

- Bourání 28.,29.,30.8.

- Loni stavěčka v týdnu s rodiči a dětmi fungovala (letos to vychází 2.-6.8.). 

Drsňáci jako první - přijížděli ve čtvrtek (překryv se stavěčkou), na 10 dní, tj. 6.8. 
- 15.8., legenda 15. - 26.8., teoreticky se to dá ještě prohodit. Bouračka 28.-30.

- S ohledem na nové rozdělení akcí by bylo fajn, aby byl tábůrek. Vojta by se 

podílel na přípravě, ale nechce to mít na starost. Chtěl by Ratlík? Termín přes 
svátky v červenci. Matěj G. o tom přemejšlí, termín cca 2. - 6.7., Bětka hodí 
možnost dělat tábůrek do mailu.

Setkání s rodiči
- Marta, Bára, Anička, Vojta

- Bára si připraví povídání o rozdělení akcí - beta verze do září, pokud se osvědčí, 

tak pak napevno.
- Občerstvení jen drobné, jinak si budou rodiče platit.

- Koncept na disku, víc se bude vědět po setkání, povíme si na příští poradě.



Zvuk Ramaton
- Neni náklad n azvukaře 5000+ Kč kanón na vrabce?

- Pořeší se v rámci skupiny Ramaton, stačí když se potvrdí, že je cena ok a chcem

třeba dobrý kapely, nebo naopak třeba bude dj a zajistíme se zdrojema z 
konťáku.

Dody Daniel
- Mohl by ho úkolovat Jakub?

- Je třeba, aby někdo myslel na technickou, zimní gumy, řešil nájmy atd.b


