VELKÁ PORADA Ramusu 088
9. 1. 2018
Účast: Zuzka, Marie, Honza, Kuba, Olga, Kája, Terka, Bára,
Hynek
Pak přišla i: Lenka-humr

:: SLOVO ÚVODEM - HONZÍK ::
•

•
•
•
•

•

dnes je velká porada, tzn. První hodina je na řešení všeho kdo co potřebuje
řešit, za dva týdny je malá porada, kde akcařky pokud nepotřebují tak tam
nemusí být, porada 24ho se přesouvá na 23
Poděkování Kubovi za aukci, bylo to super, děkování Káče Zuzce a Hynkovi
za koncert, také super
Terka zajistí nějaký feedbeck obou akcí
Ke konci roku jsme vybrali 114 000 Kč, dohromady máme 304 000, jupí
Honza je těhotný, super, tím pádem od června nemá kdo dělat dodávky, ale
asi ani možná žádná nebude už: Skříňák určitě neprojde technickou, Busík je
v opravně a uvidíme - někdo ho chce odkoupit
Je potřeba naplánovat strategický plánování, s čím jsme ztotožněný, co
chceme dělat dál. 16-18. Březen to bude nejspíš, Kuba ještě potvrdí, může-li,
bude s námi plánovat někdo externí

:: KOLEČKO ::
Kája: řeší dodávku Mercedes s lidma z Mercedesu, chtějí od nás portfolio, na co to
chceme, a tak zajistí Deak
Hynek: od půlky února budeme dávat na web transparentní účetnictví, dodá Zuzka, s
Kubou se vyreší, jak to bude přesně vypadat, jaký tam budou údaje
Marie: za dílnu proběhla zakázka pro Štokrle, nějakým způsobem se zvládla,
proměna je v tom, že hlavní zodpovědnost za dílnu má Matěj, bude další schůzka, v
plánu je dílnu co nejdříve zlegalizovat, náklady na to jsou 6-12 000, teď se jedou jen
štokrle, snaha je aby to bylo na nula, za rok 2017 je bilance dílny - 4.800, bude se
řešit na strategickym plánování
Honzík: Ramaton: viděl se s Kristýnou, už to začíná zas trochu hořet, bude to
nejspíš řešit Marie za Ramus s Kristýnou
Lenka: bude ráda za nějaký nápady na humr, od února to zase pojede
Zuzka: uzavírá účetní rok, řeší komisy aby byla na rejstříku, píše si s Hynkem o
výročce

Hynek: dodělává výročku
Bára: dělala humr v prosinci, to bylo ok, bude drsná víkendovka, potkala se se
slečnou která dělá projekt OpenHousePraha, kde by lidi od nás mohli průvodcovat,
pak budeme vědět víc
Terka: na víkendový akce okopírovat ZTP/P, aby se to nemuselo pokaždý řešit,
praxe pro zoo-lidi: návrh měli bychom souhrn úkonů, který ty lidi musí splnit, aby fakt
prošli, aby to mělo smysl, třeba probrat s ČZÚ, rozebrat téma s asistenčníma, zda
jsou OK děti na víkendovky nebo ne, otázka zda bychom mohli i letos něco dávat
lidem který budou asistovat za účast na více akcí (batoh?), v únoru bude masopust
Bude humr tančí vždycky s někým z nějaké minority (takzvaní hosté)
Chceme to více otevřít veřejnosti - Hynek udělá plakát
Kája: řeší se M. J. co s ním, je to citlivé, blíží se drsná víkendovka, zítra se dozví jak
s dodávkou, jsou tam letní, pokud bude blbé počasí, bude třeba si půjčit dodávku,
Kája bude vědět více v tom týdnu před víkendovkou
Olga: nic nemá prosincová víkendovka byla super, další bude až březen
Kuba: aukce byla super, 12-14 bude bazárek, týden před tím závoz, třeba začít řešit
Ramaton, ať máme nějakýho partnera a tak

:: DISKUZE::

