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Účast: Honzík, Maru, Kuba, Bára, Tereza, Zuzka, Hynek 

Host: Bára B. 
 
 

:: KOLEČKO ::  
 

Honzík:  
dodávky = problémy, musí se přepsat na někoho hned aby prošlo technickou, 
aktuální plán: pokud to od nás nekoupí ten pán, se kterým se má teď Honzík potkat, 
tak nevíme co s tím… 
 
Maru:  
dílna: onemocněl frézař, co dodává dřevo, chceme nacenit, kolik stojí vyrobit štokrle, 
zatím čísla nemáme, stane se do příštího pondělí, navrhne se cena za Ramus která 
by pokrývala náklady, pokud to bude OK, dohodne se zakázka, pak se bude řešit 
BOZP 
 
Kuba:  
Mercedes řeší s Kájou, pošlou do Mercedesu a uvidíme,  
 
Bára: 
- víkendovka drsná: hodně lidí odpadlo, ale nakonec vše ok, bylo supr že jel i XY 
- mají o nás zájem hodně lidi z Rytmusu, přijdou na Humr tančí 
- situace v GB: na sdíleném disku je v projektech gigabyt složka od listopadu 16 do 
17 kde jsou všechna zúčtování, hodnocení atd 
- víkendy v GB chodí teď e-mailem, snaha to tam točit, využít že tam je možnost jít 
asistovat kdykoliv během víkendu 
- knowhow z GB - třeba dopilovat a dodělat, ať máme co prezentovat 
 
Terka: 
- všechno dělá, všechno stíhá, pohoda 
- plánuje asistenční setkání v Edenu, pak bude program, bude film 
- Terka probere s Bárou představu o humr tančí, jestli je vize tam lákat nový 
asistentující, tak musíme předělat plakát a pak ho někde jinde šířit 
- drsná víkendovka: povedlo se pokrýt 
- logbook ve složce asistenční 
 
Zuzka:  
- byla na nějakém školení a má podezření že naše nové evidenčáky nejsou OK, 
sama neví, co s tím, počkáme, jak to vyřeší Zuzčina kolegyně v práci, GPDR mordor 
- přišly nám nějaký peníze, ale nevíme odkud - počkáme, jak se to vyvrbí  
- Zuzka s Honzou spočítala a dořešila peníze z dodávek 
- odjíždí v létě do Gruzie něco dělat a nebude tady možná :/ bude tam v přírodní 
rezervaci pomáhat s vymýšlením teras, případně jí zastoupí MariR. 
 



Hynek:  
- výročka hotová 
- portfolio pro Mercedes hotový 
- fotky z víkendovky hodí na web, z webu zmizela dodávka, akce na únor tam jsou, 
všichni by si měli zkontrolovat podpisy jestli tam nemají něco s dodávkou, už nejedou 
domény, nic, dodávky passé 
 
 

:: DISKUZE :: 
 
Termíny táborů: v druhé půlce srpna má řada legenďáků jiný tábor, v první půlce 
srpna ale zas drsný asistenti moc nemůžou. Co je pro nás důležitější? Kdy můžou 
klienti, nebo kdy můžou asistenti? 

 
Vyzjistí se termíny na tábory a rozmyslí se, rozhodne se… Vyzjistí se termíny pro 
tábory, kdy můžou býtna louc, je rozhodnuto kdy který tábor bude - zařídí Terka do 
příští porady 
 
projekt se Zázemím – možná máme tip na místo 
 
Zatím není nic jasné, není vypsané ofiko výběrové řízení. Je možné nicméně 
podnikat nějaké neoficiální kroky...  
 

Resume: šli bychom do toho nejspíše, se všemi nejistotami co to zatím má. Třeba 
probrat 
 

Ramaton: kdy termín? Řešit krytí s roadtripem, víkendovkou? Řeší Deak s Maru, s 
Kristýnou a Karlem. Maru pošle Kristýně dvě možnosti termínový a uvidíme, zda to 
lze ve Stromovce. 
 
 


