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Účast: Zuzka, Marta, Anička, Bětka, Jakub

>> RESTÍKY
- Úklid drajvu do příště!

>> KOLEČKO
Marta

- Chválí, že všechno funguje, věci se zařizujou podle toho, co je třeba (masopust, 
callcentrum, úklid skladu).

- Řešila pivovar s panem A. a s Honzíkem R.
- Už jsme na úřední desce v Karlíně, vyvěšeno do 16.3., je to humor, tak uvidíme.
- Na Žižkov se posílal záměr do výběrka, uvidíme.
- Verča by ráda dělala vaření na Salé, propojení s humrem.
- Obesílala lidi ze stavěčky, už teď je 12 lidí jistejch, asi netřeba víc šířit.

Anička
- Řešila masopust, víkendovku, humr.
- Chce si ještě urovnat komunikaci s Matějem ohledně humrů.
- Měla schůzku s Bárou ohledně klientů, má definitivně předáno.
- Průběžně řeší evidenčáky online - maže z webu, aktuální dává na drajv.
- Dělá si pořádek na disku.
- Ve složce projekty, chtěla by udělat trochu restrukturalizaci, ale to je spíš na 

řešení s akcařema.
Jakub

- Byl Masopust, vydařilo se všechno, byla škoda, že jsme odcházeli v půlce 
průvodu, příště klidně zůstat dýl.

- Předával si dodynu s Danielem - bude to dělat se všim všudy, bude fakturovat. 
Spojka bude Jakub. 17.3. přijde na poradu.

- Řešil dudlík fest, je to marný, neni vůbec jistý, jestli někdo z lidí, co to dělali 
doteď, chce pokračovat.

- Ty internety změnil, ještě přidá tmb.
- Nechával opravit dody, blbne trochu posilovač řízení, ale asi to zatim neni třeba 

opravovat.

Bětka
- Bylo callcentrum - máme 2 místa na akce (chata J.Š., zahradnictví), ve složce 



asistenti je tabulka tábory 2020, kde jsou výsledky. Některý kontakty je možný 
rovnou vyřadit.

- Nejsou žádní asistenti na drsnou, vede Šárka, Kája by to radši zrušila. Lenka J. 

má ten víkend oslavu narozenin, navíc někteří drsňáci jedou na legendovou.
- Na repy je kotel asistentů (hlavně teda asistentek), Bětka je hodně zapojená do 

konverzace a bombardovaná kolem rozpočtu akce atd. Existuje něco jako 
kalkulačka víkendovky, má na starosti Vojta. Jakub vezme kytaru.

- Další supervize možná 5.5. 18:00-20:00.

- Přihlásili se 2 lidi na zdravotnický kurz (Káča K., Jiří H.).

- Je třeba lákat lidi na Vlčkovice.

Zuzka
- Dělala hodně účto, bude se uzavírat účetní rok, vypadá to dobře.

- Kontrolní komise je v pohybu, asi se i sejde, juch!

- Chce od Matěje P. klíče, cash a ještě nějaký papíry.

- Daniel má nasdílenou složku na drajvu, Zuzka tam připravila tabulku pronájmů, 

knihu oprav a údržby, je tam vzor smlouvy, techničák atd.
- Dořešila fa za tisk fotek na aukci.

Deak
- Řeší ramaton, čeká se na odpověď z PNB.

>> DISKUZE

Minipivovar Au
- Honzík R. byl v Kunraticích, sešel se s týpkem z brew masters. Myslí si, že je to 

dobrej nápad. Do budoucna chtěj i hospodu, aby byl odbyt. Bude se jednat o 
stavbě na P8. Asi je to dost do budoucna. Vývoj zjednodušeného procesu 
výroby, aby tam mohli pracovat OPZ.

- Honzík to s panem A. řeší prej už někdy od prosince, myslí si Deak. Příklad 

dobré praxe pro lean mng. Honzíkovi přijde, že pivo se na našich akcích pije, tak 
jakýpak copak.

- Placený pronájem brandu? Co by to znamenalo pro Ramus? Jakou roli by v tom 

měl Honzík? 

Asistent Š.
- Š. by chtěl jezdit jako asistent na jemný/legendový akce.

- Asistovat v Asistenci nechce.

- Jakub s ním asistovat zkoušel, úplně hladce to nešlo.

- Jakub sdílí zkušenost s víkendovkama z GB.



- Anička se pobaví s Bárou.

- Bylo by to fajn, aby si to mohl vyzkoušet (třeba poloviční cena), ale je třeba mít 

na to strategii.

WEB
- Jakub navrhuje přidat do menu galerii.

- Jakub zkusí poshánět plakáty k akcím a nahrát do složky v galerii, příp. celou 

složku zruší/skryje.


