Zápis PPS 068
24.1. 2017
Účast: Honzík, Marie, Míša, Hynek, Marta

Kolečko:
- Bára:
- Všichni se těší, až už budou akce, ta pauza se zdá všem dlouhá
- O drsnou víkendovku je velký zájem
- Gigabyt: super, zvládla se pokrýt náročná situace
- Humr tančí: zatím info neposláno, pošle se příští týden, dohodlo se na schůzce,
Kamil je top
- Ramaton: s Kristýnou se domlouvá schůzka
-

Honzík
Máme dvě nové karty na placení
Domlouvá se znovu schůzka s člověkem, který nám minule radil s dodávkou,
abychom koupili dobrou novou, ještě je druhá varianta řešit to s někým jiným

-

Hynek
Chce udělat humr v únoru, na kterým se bude dělat video na trička
Řešení konkrétního případu komplikovaného vztahu asistent/klient

-

Marta
Humr bude dál probíhat, do května, bude vždy jeden humr a jeden humr tančí
Humr tančí, je to naplánovaný, vypadá to, že to bude šlapat: bude pět lekcí plus ples,
za podnik Zázemí nic neplatíme, cena se přesná řeší, kapacita 15-20, lidí na vozíku
max 5
Obavy o klasický humr, moc to nejede
Se Štěpánem řeší tábor, říkal, že dnes zavolá holkám ohledně místa
4. Března se pojede na masopust - žánr drsný humr

-

-

Míša
Dává dohromady účtenky za poslední půlrok
Narazila na to, že změna adresa sídla Ramusu zatím nikde není, potřeba změnit v
mailech, na webu atd.
Řeší jak s DPP: ozve se Jirkovi R., ať do výkazu přidá holky z humru

-

Maru
Probíhá přihlašování na drsno, zatím to moc nejede
Průběžné nové schůzky s novými lidmi, někdo si plní praxi

-

DISKUZE
- Auťák:

-

Honzík potřebuje, aby se nás příště na schůzi potkalo dost na to, abychom mohli
rozhodnout o veliké částce, dost to záleží na tom, kolik peněz bude potřeba na další
projekty, potřebujeme udělat cashflow (Honzík s Míšou), Honzík se zeptá našeho
člověka na cenové relace, ve kterých se můžeme pohybovat, když to bude moc, tak
budeme hledat jinou variantu - FR atd.

-

Teambuidling
Otázka kde, u Marty asi málo místa,

-

Rozpočet na humr tančí:
Občerstvení 250 x 5 / 1250
Kamil a Jana 400 x 5 / 2000
Párty 3750
Tzn. dohromady 7500
Příjmy: 15 x 500 = 7500

