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Budoucnost Brmlabu
30 responses

Jsem členem...
30 responses

V novém Brmlabu bych ocenil/a především...
30 responses

Byl/a bych ochotný/á platit větší členské příspěvky..
30 responses

platícím plné členské
platícím slevněné členské
dlužícím
bývalý člen
nejsem a nebudu
nejsem, ale uvažuji o tom
pozastaveným

13.3%23.3%

46.7%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

více spojit…
více členit…
umístění p…
blízkost jak…
blízkost st…
blízkost st…
možnost b…

segmentac…
možnost p…
nějaký víc…

Teslab :)
větší množ…

9 (30%)9 (30%)9 (30%)
18 (60%)18 (60%)18 (60%)

6 (20%)6 (20%)6 (20%)
19 (63.3%)19 (63.3%)19 (63.3%)

17 (56.7%)17 (56.7%)17 (56.7%)
15 (50%)15 (50%)15 (50%)

5 (16.7%)5 (16.7%)5 (16.7%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)

bez dalšíc…
jsem proti…
jsem proti…

pokud brml…
pokud něk…
půjde více…

Rada bude…

12 (40%)12 (40%)12 (40%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)

12 (40%)12 (40%)12 (40%)
5 (16.7%)5 (16.7%)5 (16.7%)

4 (13.3%)4 (13.3%)4 (13.3%)
11 (36.7%)11 (36.7%)11 (36.7%)
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Jak by měl být brmlab �nancován? (výhradně členské příspěvky,
příležitostná výdělečná činnost, komercionalizace,...)
30 responses

nekomercne, ale treba jednorazove pronajmy ok

clenske je zaklad, privydelek fajn ale asi bych na tom nezakladal fungovani labu

výhradně členské příspěvky

Pronájem prostor na komerční akce a možnost placeného přístupu k HW a "dílně" ("makerslab", Depo2015,
výukové kurzy ať už HW nebo SW). Bohužel jako velkou překážku vnímám nutnost zdlouhavých příprav
kvůli provoznímu bordelu (viz velký úklid před nedávným Bio hackatonem) a často neodbornou manipulací
zkurvený, opotřebovaný či chybějící hardware, o který se nikdo nestará (e.g. blbě se bude provozovat
makerslab, když je ve zvyku, že si někdo půjčí vrtačku či pilku, opotřebuje a poztrácí příslušenství a vrátí to
po třech urgencích za měsíc). Asi by pomohlo platit mentorům a za úklid a nějak víc postihovat bordelící
členy, ale otázka je, jestli se to bude líbit i ostatním, a jestli platby mentorům a za úklid nepřesáhnou
potenciální �nanční zisk.

Udrzitelne. Poradat verejne akce jako kurzy atd. Muzem se uchazet o mestske granty.

jakkoli legalne

Možná by byla zajímavá spolupráce nebo fungování částečně v režimu Makerspace. Na webu by měla být
vidět možnost koupit si tričko (hrníček, samolepky, další věci s logem nebo duchem Brmlabu, třeba vzorky
něčeho radioaktivního (btw pokud je to přírodní tak je to logální))

Jsem proti komercionalizace. Buď členské příspěvky anebo velký jednoročný hackfair kde by se prodalo
blykajicí ledky pitomnému veřejnosti

v případě nutnosti přistoupit i k jiným formám �nancování, než pouze členské příspěvky. V případě
komercianolizace a příležitostných výdělečných činností dbát o to, aby hackerspace neztratil identitu a
nestal se openspacem.. občasné pořádání placených přednášek řečníků? poskytování placených školení v
oboru IT - nikoliv pro úplné BFU, nýbrž pro "odbornější veřejnost"?

3D tisk, jinak me nic dalsiho nenapada

členské příspěvky, příležitostná výdělečná činnost

placené kurzy pro veřejnost, přednášky pro veřejnost s dobrovolným vstupným

Nevim.

primarne clenske prispevky, mozno obcasny pronajem prostor [hackatony, prednasky]

Příležitostná výdělečná činnost a případné dobrovolné příspěvky v případě, že někdo v labu dělá něco, na
čem vydělá.
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Rada bude…
pokud bud…
Mam poza…
pokud bud…
Brmlabu sil…
nevybral js…

11 (36.7%)11 (36.7%)11 (36.7%)
7 (23.3%)7 (23.3%)7 (23.3%)

1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
1 (3.3%)1 (3.3%)1 (3.3%)
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příležitostná výdělečná činnost i komercionalizace

jakkoli to půjde

Myslím, že okopírovat ostraváky a sehnat nějaké zakázky/granty by nebylo od věci.

členské, coworking, sponzor

Členské příspěvky + nějaké otevřené bene�ční edukativní (nebo jiné) eventy - rozhodně ne
komercionalizace ve smyslu korporatokratizace, nebo nevhodného sponzoringu

příležitostná výdělečná činnost - prednasky/workshopy zpoplatnene pro necleny, eventuelne "konzultacni"
cinnost pod hlavickou brmlabu (e.g. pentesting ,...)

členské příspěvky + částečná komercionalizace

členské , příležitostná činnost

členské příspěvky + příležitostná výdělečná činnost

Idealne jen z clenskych prispevku (= zadna komerce, svoboda)

To je strasny slovo... Clenske, urcite. Prilezitostne urcite nejake granty zvenku...

napr. zprostredkovavat pracovni nabidky a mit maly �xni poplatek za tyto sluzby (70/100Kč)

Primárně soukromé zdroje, pokud fy. Poskytne stroje tak bych se nebránil

VÝHRADNĚ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY. Příležitostná výdělečná činnost při konsenzu většiny brmstva. V
žádném případě NE komercionalizace (těžko říct co by se za tím termínem mohlo skrývat, ale worstcase
scenario by pro mě znamenalo konec členství).

Mozna tak reklamni bannery �rem prodeje elektorniky atp. Pokod by to pro ne bylo zajimave...
Popremyslim a hodim na toto tema rec primo v BRM

Pokud jste na předchozí otázku odpověděli kladně, jaká částka měsíčně
by pro vás byla akceptovatelná?
30 responses

Sem napište cokoli co chcete sdělit k stěhování, k fungování nového
brmlabu nebo cokoli co máme vědět:

600Kč zákl…

750Kč zákl…

1000Kč zá…

20 (66.7%)20 (66.7%)20 (66.7%)

17 (56.7%)17 (56.7%)17 (56.7%)

3 (10%)3 (10%)3 (10%)
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brmlabu nebo cokoli co máme vědět:
9 responses

Nabizim ze si na stehovani vemu 1 den volna budeli v listopadu. Taktez predbezne muzu sehnat dopravu
ve forme tranzita ale nemam papiry takze ... 
Slo by pro ucely vnitrni komunikace udelat nejaky announce mail list kam by padaly kratsi info zpravy ? Ja
irc proste nestiham.

Možná by se našlo pár lidí na které je plné členské moc velké protože Brm využívají minimálně ale nějakou
"malou" částkou by byli ochotni přispět, jen by to chtělo vhodnou motivaci/výhodu/důvod proč by to měli
dělat (už teď můžou posílat dary, ale takhle lidi prostě nepřemýšlí). Nenapadá mě konkrétní forma, ale
budu o tom dál přemýšlet.

Musí byt možnost větrat.

V "novom" brmlabe by som kladol vacsi doraz na content/prednasky a spolupracu s �rmami (dalej ako len
z okolia Brmlabakov) , snazit sa podporit konkretne projekty z grantu (aby bolo sa cim nasledne
prezentovat) to ze mame v equpmente supr dupr SDR ludi moc nezaujima

Rád pomohu se stěhováním (pokud nebudu mít pohotovost v práci nebo školu (sobota)

soukrome ulozni prostory , treba i uzamykatelne jsou dobry napad (jako nahrada Mate krabic.)

Diky za dotaznik.

Diky!

Já chcu zůstat na Bubenský :(
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