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Přítomni: Honza Jíťa Jiří Anča Maru Hynek 

REPORTY 

1.  ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ 

a) Čísla do výročky jsou nahnutý, ale snad se to stihne do 25. 2. 

b) Asistenci se budou darovat 4-5 vozíky, napíše se papír – sepíše 

Jíťa 

c) Co dál s vozíky? S. by jeden potřebovala, to si bude řešit 

s Asistencí 

d) Plánovací víkend – odhlasováno že by se jelo k Marušce, 2. 2. 

tímpádem nebude porada (bez náhrady) 

2.  FUNDRAISING / ROADTRIPY 

a)  

3.  PROPAGANDA 

a)  

4.  KOORDINÁTOR ASISTENTŮ 

a) Pár nových lidí, bude promítání a schůzka asistentů 

b) Ozvala se paní z FTVS (rehabilitace…) – nabídka, že bychom 

mohli mít inzerát na katedře jako možnost dobrovolničení, 

Maruška s ní o tom jedná 

5.  KOORDINÁTOR KLIENTŮ 

a)  

6.  HUMR 

a) Humr tančí – 2 lektoři, povede Kamil. Maruška už od toho dává 

ruce pryč, teď už to úplně šéfuje Thea s Bárou. Teď je 15 

asistentů. 

b) Na všechny Humrytančí se rezervuje projektor 

c) Jáchym bude na Humrtančí fotit? 

7.  DODÁVKA 

a) Možnost banneru na dodávku/kancl na pražskýho povstání za 500 

Kč měsíčně 

b) Hledáme nový servis – Bára se zeptá 
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8.  RAMBAR 

a)  

9.  KOORDINÁTOR AKCÍ 

a)  

10.  DRSNÝ AKCE 

a)  

11.  SBOR 

a)  

12.  DÍLNA 

a)  

13.  IT SEKCE 

a)  

DISKUZE 

Restíky 

a) Banánovky – polepy budou příští týden 

b) Řešení klientů – nedotažený, musí se už řešit!!! Jíťa to připomene 

Báře 

c) Testování drsných akcí – míč je u Báry 

d) Nový úkol – vytvořit kodex fundraisingu - Anička 

e) Hospoda v lednu = promítání. Další hospoda v únoru. 

f) Najití jiného tábořiště = nové tábořiště na jiné Něničkově louce 

g) Databáze asistentů = s Maru se sejde Jiří 23. 1. 

h) Roadtripy – co s nimi? Jíťa s Maru seženou asistenta který se o to 

postará 

i) Profi SMS - snaha o navázání další spolupráce byla neúspěšná 

Konference 

a) Kdo bude na konferenci v panelu za Ramus? Asi Honzík. 

Benefiční koncert 

a) TOP SECRET 


