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Účast: Maru, Hynek, Honzík, Terka, Bára, Kája, Olga, Zuzka
Host:

:: KOLEČKO ::
Restíky:
/ Feedback_transparentní: vloudila se chyba s penězma za Humr, ozvala se Bára
M., vyřešeno, naše chyba, třeba příště více hlídat, jinak dobrý
/ Gigabyt: report zatím není, chystají se však velké změny, bude porada až se vrátí
Vráťa, za 14 dní bude poreferování komplexní o minulosti o budoucnosti
/ smazání dodávky v podpisech - všichni snad mají splněno a odkaz nikde není
/ evidenčáky - úprava rozhraní, je potřeba domluvit se s Jirkou, nebo s někým jiným
na úpravě
Honzík
- za pět tisíc prodán skříňák
- z toho bohužel vyplývá, že nemáme žádnou dodávku
Terka
- s asistentama docela dobrý, drsná víkendovka docela hrot, ale nakonec je jich dost
- bude nábor v Edenu, tam se nalákají lidi ze třetí lékařský
- Terka jede na Erasmus, září-červen, nějaké tři měsíce z toho, teď jede od června
do července někam pryč
Bára
- na drsnou víkendovku je hodně klientů, možná i více než je možné pokrýt, na příští
tak pojedou zejména noví lidé
- bude řešení ohledně XY, teď bude třetí víkendovka, pak se rozhodne jak dál s ním
- všichni už se těší na legendovou víkendovku
- tábory: rodiče se ptají, kryje se se zemí lidí, ptají se jak to bude s tábůrkem zkusíme ještě nějak rozšířit a dle toho se uvidí jestli akce bude, deadline do příštího
týdne, pokud se nikdo neozve, tak konec (říká Olga)
- je třeba rozseknout lidi, který by mohli jet na oba tábory

- Gigabyt: víkendovky pokrytý tak akorát, kdyby bylo víc nabídek, tak by byly pokryté
všechny, až přijede Vráťa tak se uvidí jak dál s Gigáčem
Kája
- bude víkendovka s handbiky zase
- bude to drahý kvůli dodávce, Ramus to doduje, více v kolečku
- příští víkendovku zvládnou bez dodávky
- možná nastoupí v nemocnici a neví jak bude mít čas na tábor
Olga
- v březnu se jede do Děčína, taky bez dodávky
- na tábůrek se nikdo neozval, tak se uvidí, dá deadline do týdne, když se nikdo
neozve, tak to nebude
- tábor: legendu asi bude řešit Káča s Vojtou, Olga jen provozní věci
Zuzka
- předala kasu Rambaru Hynkovi, který jí vůbec nechtěl
- limitně se blížíme tomu, že účetnictví bude odpovídat realitě
- přišla druhá část peněz od UniCreditu
- Zuzka napříště zodpovídá za finální podobu Ramusu transparentního
Maru
- Ramaton: do 14. 4. Deadline na shánění firem a loga na plakátu, všechny FR
informace ohledně Ramatonu se budou shromažďovat u Kuby, v následujícím týdnu
se aktualizují stránky Ramatonu a začne se šířit událost i víc
- dneska se hrobužel zjistilo, že se Ramaton kryje s Chodíme s asistencí, je to ten
stejný den, to nám uteklo
- Honzíkův vstup: je to problém hlavně kvůli personálnímu hledisku, nějací lidé
budou chybět jako pomocníci, pár lidí určitě nepoběží, na druhou stranu minulý rok
běželo i v dešti 140 lidí, znovu schvalovat termín znamená pro nás tři týdny ztráty
času, je to jiná cílovka, chození vs. běhání, je to blbý ale termín necháme
- bude asi nějaký fandící humr tam
- na místo na organizaci bude potřeba třeba 12 lidí
- budeme asi shánět nějaké partystany
- dílna: všechno v cajku, Matěj s Majdou si to dobře řeší
Hynek
- transparentní Ramus na web, leden máme za sebou, únor se blíží
- portfolio obecný, co s tím, pošle ještě jednou ať se lidi vyjádří do konce týdne

Bára
- upravit evidenčáky, příští poradu napsat požadavek a říct Jirkovi aby předal knowhow někomu

Kuba
- Myslet na to, aby poděkoval Báře M., aby to někde bylo
- Ramaton: bude zvát firmy, bude řešit sraz s e.voxem

:: DISKUZE ::
Schůzka ohledně XXX
- všechno by zaplatilo město, to do toho vrazí docela dost peněz
- byl by tam nájem podle toho, co by se tam jak moc komerčně dělalo
- zatím nemá smysl nic moc dělat, počkáme, až bude vypsáno zadání
Dodávky
- jak moc je teď problém, že je nemáme? Zjistíme varianty toho, dodávku kupovat, a
nebo že by nám jí někdo půjčil
Merch
- Hynek zorganizuje mikroporadu o tom, Hynek-Zuzka-Honzík-Deak-Maru
Strategický plánování
- kde bude? V Plešivci po nejspíše
- v pátek se nic extra neděje, hlavně sobota a neděle, ideálně však už v pátek tam
být

