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Účast: Deak, Bětka, Zuzka, Anička, Vojta, Marta, Jakub 

 

>> RESTÍKY 
- Mail pro Aničku a Vojtu ještě neni. 

- Vyúčto aukce mají Zuzka s Kubou v mailu, dotáhnou na trans vyúčto. 

- Zápisy z porad doplní snad Hynáč, Jakub urguje. 

- Zuzka napíše znova Danielovi. 

>> KOLEČKO 

- Marta 

- Dar od UniCredit 155 000 Kč díky XY - supr! Bylo by fajn ji nějak zapojit do FR 

aktivit, je dost nadšená (např. ramaton?). 

- Rami posílal reklamaci na autobazar, ale bez úspěchu, což jsme tak nějak čekali. 

Uvidíme, jaká bude diagnostika a případně veřejně očerníme. 

- Zkoušela se dovolat na P8 kvůli Křižíkově, bez úspěchu. Přesun dílny už je fakt 

nasnadě. 

- Bára posílala info o prostoru na Kampě, výběrko končí 13.1. 

- XY shání kancl, šel by do prostoru s námi. 

- Specifika/potřeby na dílnu?  

- Doodle na úklid skladu? Je to fakt třeba. 31.1. v 11:00 dopoledne, může se 

zapromovat v asistentské skupině jako báječně zábavná akce. 

- Bára 

- Bude setkání s rodiči a HUMR 22.1. 

- Navrhuje zúčastnit se výběrka na rybářský domeček Kampa - výběrko je do 13.1. 

- Anička 

- S Bárou je v kontaktu, předávají si agendu. Bude na setkání s rodiči (oficiální 

předání). Zjistí, jestli je rezervace, příp. zařídí. 

- Bude rozesílat maily na drsnou víkendovku. 

- Jakub 

- Nepodařilo se mu udělat maily. 

- Řeší fotky z večerky aj. 

- Volal mu někdo, chtěl půjčit dodávku, mno jo, smůla. Jakub zkusí zničit veškerý 

stopy po půjčovně. 

- Setkal se s Viktorem ohledně Dudlíku. Viktor by do toho šel s námi a možná i s 

dalšími lidmi, klidně by to přejmenoval. RUDLÍK!! 



- Má toho požehnaně. 

- Deak 

- Vykopnul termíny na sraz ohledně Ramatonu. 

- Rozdával fotky z online aukce. 

- Pošle PF a nabídne dárcům potvrzení o daru. 

- Bětka 

- Na SPVZ není přihlášeno moc lidí, Bětka ještě napíše na fb. Měla bejt v kanclu, 

ale to je dost blbej prostor, radši to dáme dole v Malým Edenu (28.1. od 18:00). 

- Posílala mail na leden. 

- Možnost objednávat merch u Deaka. 

- Běží přihlašování na drsnou. Možnost propojení s asist. pivem? 

- Má jednu novou asistentku. 

- Zuzka 

- Prosí všechny, aby si zapsali hodiny a nejpozděi na příští poradě dodali 

VŠECHNY doklady 2019. 

- Koupila dálniční známku, předá Jakubovi. 

- DPP a PP 2020 připraví na příště. 

- Řešila s Jakubem z KK smlouvu o nájmu Křižíkovy. 

 

>> DISKUZE 
 

Vánoční večírek 

- Zázemí už FAKT ne! Málo místa, bylo to až trochu trapný. 

- Byl atraktivní a nabitej program. 

- Je fajn, že lidi chtěj chodit, ale musíme tomu uzpůsobit prostory. 

- Marta chválila Matěje a Káču za organizaci na místě. 

- Občerstvení bylo výborný! 

- Zuzka zatím nemá žádné info, zpracování dokladů atd. pokulhává, snad se vše 

doplní příště na velké poradě. 

- Na poslední chvíli zajišťování lidí a tak. 

- Prodej merche nebyl asi úplně dořešenej, nevíme, jestli někdo neočekává ještě 

peníze? Bětka se zeptá Matěje. 

- Aničce přišlo super, že byl humr - dobrá tradice. Agy měla bájo vystoupení. 

 

 

 

Věta o nájmu 

- Omezení výše nájmu/doba? Bez souhlasu do 3 měsíců, výše ročního výdělku 

nepřekročí roční nájem vč. nákladů na provoz budovy? 

 



Rudlík fest 

- Jakub mluvil s Viktorem (viz výš). 

- Cílovka? Medici? Rodiče lidí s postižením? 

- Jakub s Deakem by museli být koordinátoři a vést. 

- Forma - přednášky + koncert? 

- Jaká je role Ramusu? Finanční podklady od Dudlíku? 

- Jakub zaurguje schůzku s Dudlíkem. 

 

 


