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Účast: Zuzka, Marta, Anička, Bětka, Jakub

>> KOLEČKO
Marta

- Barák Křižíkova zatim nic, měla bejt schůze s družstvem, ale zrušilo se to. Marta 
to nijak zvlášť neurguje, protože co bychom v tuhle dobu dělali s barákem.

- Pivní byznys je aktuálně u ledu.
- Pan A. si nějak nechává vařit pivo a pak ho prodává kámošům, nabízí, že nám 

bude dávat 3% z tržeb (zisk na tom asi nemá).
Anička

- Nic nového, posílala mail rodičům, dávala jim tipy, kam se mohou obrátit.
- O volnočasovky nebo nějaký alternativní program teď moc zájem není, všichni 

jsou s rodinami, útlum asistencí.
- Posílala info, že je možnost se přihlašovat na tábory, přestože nemůžeme nic na 

pevno slíbit.
Jakub

- Řešil onlajnovou skupinu, co teď s tim dál? Asi nechat žít svym životem, aspoň 
dokud bude nouzovej stav, pak se může smazat.

- Webu moc nedal, nejde to tak jednoduše, jak si představoval. Úkol pro FR - 
vysockovat aktualizaci webu za dobrý peníze.

- Řeší, jestli nějak inovativně pojmout VZ, je to na něm.
Bětka

- Nic nového, ještě neposílala květnový mail, chce se poradit, co tam dát.
- Komunikuje se supervizorem, nabídl posun termínu. Termín úplně rušíme, 

aktuálně nemáme co řešit. V budoucnu rádi využijem i na jiný témata.
- Jirka H. se nabídl, že by v případě nutnosti vzal organizaci drsnýho tábora, ale je 

to asi spíš jen nejzazší řešení.
- Má význam dělat v květnu druhý kolo obvolávání?

Zuzka
- Řešila, jestli nabídnout nějaký alternativní aktivity, ale asi to nikoho až tak nepálí.
- Daniel chce koupit letní pneu a nechat přezout dody - schvalujem!
- Ramusí ntb - Anička poptá u Edy nějakej repas.



>> DISKUZE
Tábory a akce

- Nevíme nic, nic se nedá líbit, každopádně s klienty i asistenty komunikujeme tak,
že s akcemi počítáme, ale uvidí se.

- Je třeba myslet na případné alternativy - změna místa (hygienické zázemí?), 
omezení počtu lidí, zkrácení táborů

- Tábůrek - není místo ani organizátoři, Marta zkusí poptat u Majdy, jestli by to 
mohlo být na stejném místě, jako loni >> líp by se hledali organizátoři.

- Drsný tábor - Bětka napíše Matyášovi, jak to s ním vypadá, pokud nepotvrdí, 
hledáme někoho jinýho, nabízel se jirka H., možná v kombu se Šárkou?

- Co HUMRy? Mohly by teď být? Jo! Marta poptá u Matěje G., jestli by měl chuť 
nějaký humry uspořádat, případně by Bětka rovnou zařadila do mailu.

Malý Eden
- Jsou v docela prkénkový situaci (žádný provozní, zavřená kavárna, rostoucí 

dluhy), ale chtěj se z toho zkusit dostat sami. Cesta ven nechce kavárnu pouštět.
- Kdyby změnili názor, tak kavárnu můžeme převzít, ale pak se to vylučuje s 

Karlínem. Zároveň to potřebujeme vědět s předstihem, ani pro nás by to nebylo 
jen tak (smluvní vypořádání, plátcovství DPH, změna účetní firmy, nájemní 
smlouva s P10, hledání provozní/ho atd.)

Náplně práce
- Do příští porady vytvoří každý cca 1 A4 s náplní svojí práce >> společné 

vyladění na poradě 

Lidi v PS
- Vojtu víkendovky nebaví (komunikace v rámci organizace víkendovek nebyla 

optimální - chtěla řešit na poradě Bětka), Kája už hlásila odchod dávno, od září 
hledáme akcaře na jemný, legendový i drsný akce. Lze dát do 
asistentskýho mailu už teď. Nechtěla by se na jemno-legendový akce vrátit 
Káča K.?

K.
- Klient K. se přihlásil na legendový tábor, zároveň ale aktuálně jezdí pouze na 

drsné víkendovky, v minulosti se tábor neosvědčil kvůli inkontinenci. Možná už 
tenhle problém není aktuální? Nevíme.

- Doporučíme zkusit nejdříve tábůrek, kde je zázemí, pak se uvidí, jak dál. Řeší 
Anička.


