Schůze provozní skupiny Ramusu 056
9. 6. 2016
Účastníci: Jiří Richter, Bára Aunická, Marta Píchová, Hynek
Trojánek, Jitka Svobodová, Marie Palečková
Hosté: O. B.
Program
 Restíky
 Kolečko
 Tábůrek
 Tábor legenda? Přihlášky
 Prachy, stornopoplatky
 Rádio Wave - honzík s maruškou?
 Ramaton
 Propagace
 Jirka to rozeslal
 Pracovní smlouvy
 QUIP
 Gigabyt
Restíky původní
 Týpijovky - převáží Jenda 19.7. (komunikuje s nim Hynek), s
Rozrazilem domluveno že nám pomůžou. Rozrazil tam bude jen
jednou, pak se zbourá tábor.
 Vojenskej stan - na tábořišti nějakej je, ale jen malej.
Chcem kapo od J? J. nabízí za 1000. To berem.
 Pošta - přihlášky budou chodit na adresu Pod Sokolovnou 9,
Praha 4, 140 00
 Stornopoplatek na tábor - po zrušení přihlášení po 1.7.
vracíme 50%. (Legendovej tábor)
 Stornopoplatek na tábůrek - nebude, nestihlo se, a je
převis klientů
Kolečko


Marta






Maru

Květnová víkendovka - 1500 Kč v plusu
Začala se plánovat legenda. Marta by mohla dát víc
prostoru / zodpovědnosti H. Š. Je už téma.
Bude kupovat týpíčko (cena mezi 10 - 15 K)





Příští týden se sejde s vedoucíma táborů, sepíše
požadavky vedoucích, aby bylo postaveno všechno, aby
se na nic nezapomnělo.
Tábory přihlašování - legenda - je plno pro holky
asistentky.
Tlumočení Lopucha feedback k roadtripu:
 Pro Báru je potřeba, aby se vědělo o D.
 Dodávka - dveře někdy fungujou, někdy ne. Je
potřeba opravit.
 Bezpečnost při řízení
 Štěpán byl po roadtripu nějak hodně fyzicky
vyčerpanej -- kolaps.
Byl týmbilding, bylo tam spousta lidí, platí se 1000
Kč příspěvek na jídlo, 500 Kč D. na chatu.






Hynek









Jsou fotky z roadtripu, deník z roadtripu od F. D.
Bude promítání fotek z roadtripu v podkůvce, neví se
ještě kdy
 Někdo by měl jít mluvit do rádia Wave - ať tam jde
Honzík mluvit za Ramus obecně, Maruška za asistenty
 Psal L. CH. z babího léta, promítli bychom fotky 10.9.
 Dát si do podpisu shodkilo.cz místo
potrebujudodavku.cz
Jirka Hovorka
 Pan H.- chce trika - JIRKA H. zařídí ramus vpředu,
shodkilo vzadu
 Oslovit bazos, aby nám udělali inzerci na dodávku
Bára Au
 Přihlašuje se, je ptořeba probrat víc tábůrek. Na oba
dva tábory je předběžně plno.
 Potkala se s K. L. ta nám chce říct něco k Ramatonu.
BÁRA JÍ NAPÍŠE DNES
 XY a tábůrek - bylo by to moc náročný
Jíťa
 Má 250 kontaktů na realitní makléře, sepsanej email co
jim poslat, Hynek vyrobí hezkou prezentaci / poustr.
Rozešle v pondělí
 O. od pondělí bude atakovat majitele prázdných baráků
 JÍŤA UŽ ZAČÍNÁ MÍT OBAVY, JESTLI SE TO STIHNE DO ZÁŘÍ

Debata
 Ramaton
o Budou potřeba 4 lidi na trať (jedna z nich bude R. V.
o Potřeba propagovat….
 Proběhne propagace formou praxe praktikantů
(obesílání amatérských běžeckých klubů)
 Tábůrek

Nejsou asistenti skoro vůbec. 5 as na 14 klientů. Z
toho 5 klientů, který jedou i na tábor
o Pravděpodobně se nestihne najít tolik asistentů
o Je potřeba, aby každej oslovil asistenty, ke kterejm
má dobrej vztah…
o Jiťa se pokusí zkrouhnout počet klientů
o Průser s tim, že se Maru nedozvěděla o navýšení počtu
klientů na tábůrek
Gigabyt
o Jíťa si psala s QUIPákem, prej bychom se nemuseli
obávat, kdybychom dělali facilitaci. Ještě se s ním
sejde osobně.
o Hledá se 5/6+1 pro 6 lidí (Jitka + Hynek, O., B., J.
R.
o Do konce června se uzavřou nabídky.
o



