Zápis PPS Ramusu 075
2. 5. 2017
Účast: Honza, Marta, Jakub, Marie, Bára, Míša, Hynek
Host: Jirka R.,

:: TÉMATA::
 Představení Jakuba Antoše, nového FR, představení jemu, jak fungují porady atd.

:: KOLEČKO::
JIRKA






Dílna: shánělo se asistentstvo, ozvala se Milena, ta tam něco dělá
Zjistilo se, že renovace je dost organizačně náročná, asi to moc nevydělá
Bára přišla s kamarádama, kteří mají firmu Štokrle, doteď jim to vyráběl někdo v Brně,
chtějí, aby jim to vyráběl někdo chráněně, v květnu by se zkusilo vyrobit pár kusů, oni
uvidí, jak to je kvalitní, na základě toho to zaplatí, dohoda s Majdou P., která by tam v
dílně pravidelně v průběha května byla, samotná výroba by měla být jednoduchá,
příští týden se na tom začne makat, po květnu uvidíme, jak to jde, jak se to vyplatí
30. května vyreportuje Jiří, jak to dopadlo

HONZÍK
 Ve čtvrtek sraz s Kubou a se Zuzkou ohledně FR
 KK zatím nebyla schopná poslat si e-mail, kdy by se tak chtěli sejít, tzn. Komunikace
s nimi nadále vázne
HYNEK
 Hotový Rambar, vrácený sudy
 Nakontaktovat školy nestíhá, pošle vše co zatím ví Marii
 Rambar na Ovocňáku dobrý, ale zrušila se stage, spočítá se tržba až po poradě
BÁRA







Poslala dotazník klientům, sešlo se cca 16 odpovědí, což není moc, teď to ještě chce
zdůraznit u přihlášek na tábor, s vyhodnocením by ještě počkala, zatím se z toho nic
extra nevyčetlo, většina lidí nicméně nehledá bydlení, všichni si představují, že ještě
dalších pět let budou děti u nich doma atd., ale ještě není uzavřeno, uvidíme
Chystá se na roadtrip
Gigabyt: dějí se změny, Bára se tam chystá, aby proběhlo shrnutí a tak, půjde tam
udělat schůzku, řešení domlouvání termínů přehodila na Jíťu, nabídli se víkendovky,
to se osvědčilo, o ty je dost zájem
Chce rozeslat přihlášky na tábor, tábůrek

MARTA
 Milena dělá humry i na květen




Proběhla víkendovka, skončila v plusu, vše ok, ale krize s asistentama, Marta si říkala
několikrát JAJAJAJ
Už se zase chystá na květnovou víkendovku, řeší se Standou Pencem

MÍŠA



Mluvila s Kamilem ohledně peněz za humr tančí, vše řeší
Dotáhla peníze za trička pro Marču

MARIE





Řeší bazárek, nakonec není potřeba nikdo na sál, tzn. nějaký lidi se odvolali, na
podzim máme počítat s tím, že by se využili obě dodávky
Přihlásit lidi na dubnovku byl vojeb
Bylo by super, kdyby i všichni lidi z PS psali do tabulek, že nejedou, ať je pak
nemusí obvolávat
Velmi si chválí tým za tábůrek, který dělá Olga s Káťou Kozákovou, píšou jí, urgují jí,
asistentsky to vypadá dobře, holky chtějí i mít možnost aby se tam dalo přijet třeba na
pár dní

::DISKUZE::
 Ramaton:
 Čeká se už jen na jeden papír z Prahy 7
 Budou dvě trasy, 4 a 8
 Dvě kapely, zvuk mají svůj a pořeší si to
 Stany máme dva ramusí, jeden od Kristýny, případně můžeme od Asistence
 Ceny od Lokalu neklaply
 Bylo by dobrý mít tam humr nebo tak něco, aby tam byli lidi od nás
 Co se týče dalších sponzorů, probere Maru / Honzík / Deak / Zuzka

