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Přítomni: Honza Jíťa Jiří Anča Maru Hynek 

REPORTY 

1.  ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ 

a) Dostali jsme dar 10.000 Kč 

b) Máme nově účet Google Apps pro neziskovky 

2.  FUNDRAISING / ROADTRIPY 

a) Probíhá rekonstrukce dárcovský stránky + přidání Darujme.cz 

3.  PROPAGANDA 

a) Vyrobilo se video 

b) K benefitu už je všechen marketing v provozu, Hynek se potká 

s Bohdanem ohledně moderování 

c) Ve středu v 9:10 bude Hynek na 5 minut v Českým rozhlase 

d) Rozdělaná výročka 2015, do benefitu se stihne 

e) Nálepky – místo nich na koncertě nakonec letáky s programem 

f) Na webu je nově logo Jednačka.cz 

4.  KOORDINÁTOR ASISTENTŮ 

a) Asistentská hospoda 14. 2. byla super, všichni se tam 

vyjadřovali ke spotu na benefičák 

b) Fyzioterapeut T. R. – vyřešeno 

c) Stále je problém s rozesíláním mailů – předtím padalo do spamu, 

teď padá do promoakcí/hromadných zpráv… je potřeba vyřešit! 

5.  KOORDINÁTOR KLIENTŮ 

a)  

6.  HUMR 

a) Humr tančí frčí, včas se nahlašuje, dobrý! 

b) Kiks – jeden humr tančí je naplánovaný na pátek, kdy začíná i 

drsnovíkendovka 

7.  DODÁVKA 

a)  
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8.  RAMBAR 

a)  

9.  KOORDINÁTOR AKCÍ 

a) Akční schůzka 

a. Kapacita víkendovek bude viset na webu, na koho se 

nedostane, bude mít přednost příště 

b. Tábor – na ten jedou lidi, který už tam aspoň jednou 

byli, důvod – udržení stálé party, na koho se nedostane, 

má přednost na červencovém tábůrku (kapacita 10 lidí) 

c. Přihlašování na tábor se rozjede, až se vrátí Bára z 

Itálie 

b) T. S. bude přebírat po Jítě víkendovky, zaučí se a bude 

c) Jíťa dopsala víkendovkový manuál, je na drajvu 

10.  DRSNÝ AKCE 

a) Proběhl masopust, chytil se nový klient 

b) Kiks s překryvem s Humrem tančí 

11.  SBOR 

a)  

12.  DÍLNA 

a)  

13.  IT SEKCE 

a)  

DISKUZE 

Restíky 

a) Banánovky – vytištěno, pošle se jim smlouva, ale v současnosti 

nereagují 

b) Dárci na web – postupně dostáváme souhlasy se zveřejněním 

c) Řešení trablů s klienty – Honza bude urgovat naplánování mikroporady 

d) Supervize – J. H. pokládáme 

e) Roadtripy – řeklo se o tom asistentům na schůzi, ale nikdo se zatím 

k tomu nepřihlásil, Maruška zařídí 

f) Zavézt dodávku servisákovi do Klecan – Jiří do 13. 3. 

g) Zprovoznění vozíků – bude spolupracovat F. D. 

h) Reklama na PP bude po benefitu 
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i) Proběhla mikroporada o akcích 

j) Mikroporada o klientech – proběhne do konce března 

k) Ramus Googledrive - hotovo 

Diskuze - benefit 

a) Nahrávání: 

a. Diskuze – kamera Hynek 

b. Oslovit kámoše na focení Maru 

b) Vybírání peněz na diskuzi, sběrač kontaktů 

a. 2 východ + lidi na stejdži – zmínit na začátku na konci 

b. Infostánek, dvoustranný leták, otrhávačka – Anno + Jíťo 1. 3. 

2015 

c) Guestlist Hynek 

d) Stánek v Arše 

a. Naproti šatnám, nejpozději 16:00 

b. Trička, tašky, merch., prachy, výročky, letáky 

c. 2 lidi 

e) Projekce Hynek 

a. Logo hrátky 

b. Fotky pauza 

f) Sranda nadpisy 

a. Flipchart, nápisy, jmenovky Hynek 

g) Jídlo 

a. Veganský jídlo pro 40 lidí (panelisti, kapely), sušenky, voda 


