Zápis PPS 044
12. 11. 2015
Účastníci: Hynek Trojánek, Jan Rudolf, Marie Palečková, Jiří
Hovorka, Jirka Richter, Jitka Rudolfová, Štěpán Lopuchovský,
Nikola Syrovátková, Radek Pinkava
Restíky původní
● Výročka -- HOTOVÁ
● Polostrukturovaný rozhovor -- Jíťa tvrdí, že do konce roku
se stihne 15
● Klíče od kanclu - má jen Jirka H, ještě Bára, Nikča a
Lopuch nemaj
● Hynek poslal náhled knihy Honzovi a Jirkovi H
Nové restíky

Kolečko
● Lopuch
○ Drsnovíkendovka - hodně dobrej model brát si dodávku
už ve čtvrtek a všechno to pošéfovat už ve čtvrtek
■ Ve skladu zbylo z víkendovky něco alkoholu,
nebrat. Pivo se může rozprodat po 10 Kč, víno za
100 Kč.
■ Nebylo závěrečné kolečko, ale vznikly nápady, co
by se dalo dělat na dalších víkendovkách, lidem
se hodně líbilo, že mohli dávat nápady. Ukázalo
se, že lidi chějí dělat nějaký akce, ne se jen
válet a kalit.
■ Víkendovka skončila v plusu cca 2000. Lopuch by
chtěl vytvořit fond, aby pak nějaká víkendovka
mohla být levnější, respektive dražší a nemusela
se platit tolik.

●
●
●

●

■ Před víkendovkou byla velká volatilita lidí,
hlavně asistentů.
○ Návrh: Drsňácký hospodopivo nějakej všední den v
prosinci? Možná jen pivo před besídkou.
○ Kolektiv na drsný víkendovce se už dobře zná a začíná
bejt trochu uzavřenější. Jak to otevřít dalším lidem?
Hynek
○ na webu jsou fotky z víkendu
Maru
○ nic
Bára
○ probíhá přihlašování na bazárek / nějak omylem psal
klijošům Hynek i Bára zároveň. Odteď to řeší pouze
Bára. Akci zaštiťuje Jirka H. Přebere si všechny
informace od Hynka.
○ řešení legendových akcí
○ bylo by supr, kdyby se pořádně začalo řešit předávání
ztrát a nálezů → vznikne sdílený dokument/tabulka nebo
co, který se pošle rodičům atd. Udělá Jiří R.
○ sešla se s paní z Rytmusu ohledně XY
Jirka H
○ je teď na školení o firemním FR, teď musí vymyslet
elevator speech
○ musí se ozvat Marušce kvůli Mailchimpu
○ zkusí infiltrovat ČRo

Debata
● Hynek

●

●
●
●

○ Sešel se Humr se schůzí, to je blbý, stalo se to
kvůli tomu, že zmizel kalendář z webu. Teď už je na
webu kalendář v plánu akcí, je tam všechno, i schůze.
Legendoví klienti na drsnovíkendy?
○ Je přetlak na legendakcích, podle Báry 4-5 by
klidně mohlo z legendárních jezdit na drsný. Podle Lopucha
by to byla vítaná změna.
○ Příští poradu Bára řekne, co si domluvili.
Debata o idey pana XY s chráněnou dílnou…
○
BESÍDKA
○ Bude to 12.12., sobota. Řeší Jíťa komplet.
Knížka

○ neposlaly se odkazy na firmy, což se mělo poslat,
čimž se to posunulo asi o 10 dní, nakonec doběhlo asi 40-45
adres, kam se poslaly maily
○ 10 firem zatím odpovědělo negativně, nikdo
pozitivně
○ Báře a Jítě R Jirka H přepošle mail
○ když se to nezvládne, knížka nebude. Do 26.12.
deadline na potvrzení.

