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Účast: Zuzka, Marta, Anička, Bětka

>> KOLEČKO
Kája

- Zdraví nás, omlouvá se, je v práci furt.
- Ráda by předala funkci Ratlíkovi na léto.
- Nezprovoznila si mail.
- Ratlík přijde na příští poradu, ale Kája chodit nemusí.

Deak
- Byl na cestě na poradu, ale asi bude spíš na porodě.
- Nic nemá, rád by probral Ramaton.

Jakub
- Rube v práci v CNPC, snad prej lepší v červnu.
- Nahodil ramus.je na web, uklidil v bytě a zapracoval na svym self-PR.
- Máme nabídku na předělání webu.

Marta
- Barák Karlín - vypadá to, že se to hejbe, měli by zájem lidi z gymu na 

Budějovický od V.. Chtěli by udělat ve sklepě větší rekonstrukci - sprchy, 
záchody, mají něco našetřeno. Ve čtvrtek schůzka se Slabihoudkem na radnici a 
představiteli družstva. Půjde Vráťa a Marta. Slabihoudek poslal vzor smlouvy. Po
schůzce s družstvem by to mělo jít před radu a pak se uvidí, prej v už před létem 
bychom mohli mít klíče.

- Koupíme komp na nyxu - ideálně na fakturu.
Bětka

- Dodělávala call centrum, na tábůrek máme asistentů dost.
- Tábůrek - organizátor k vyřešení! Matěj K. s Richardem? Vráťa s Lenkou P.? 

Marta zavolá Matějovi a pořeší.
- Legendový tábor - cca 13 asistentů na celý tábor + nějaký lidi napůl. Výměnný 

den v sobotu 22.8. Vojta by se měl spojit s Káčou. Zatím přihlášeno 18 klientů. 
Shání se lidi do kuchyně na druhou polovinu tábora - ideálně někdo z lidí, kdo 
může jen na druhou půlku.

- Drsnej si musí říct Ratlík, jak bejt přísnej na měnění lidí.
- Na drsnou víkendovku je málo asistentů.
- Malý humroakce zatím taky moc lidí neni.



Zuzka
- Dělá na vyúčtování sbírky.

- Účastnila se call centra.

- Snažila se dohledat věci kolem koronaviru.

- Pošle prachy.

Anička
- Jede přihlašování na tábory a přihlašování na červnové akce.

- Má starou verzi přihlášky na tábory, bylo by dobrý mít přihlášku i bezinfekčnost 

na tábůrek - vzory může udělat Zuzka.
- Je v kontaktu s lidma, je to příjemná práce.

- Je trochu nervózní z komunikace kolem drsné víkendovky.

- Na konci června by chtěla mít definitivní info k ceně táborů.

- Zve na grilovačku!

>> DISKUZE

Tábory - organizace
- Cena + kdo a co (kuchyně, závoz, zdravotník+hygienik mimo skupinku) by měl 

řešit organizátor tábora.
- Vlastní zdravotník ve skupince?

- Nenatáčet srandovní videa (mimo situace, kdy je to plánovaný v rámci aktivit).

- Zdravotník teoreticky Terka S.

- Cena tábůrek loni 1 400 Kč, legenda loni 4 200 Kč, drsný loni klio 2 500 Kč, 

asistenti 1 200 Kč, je třeba aktualizovat a propočítat, možná budou další náklady.
- Stavěčka + bouračka stojí cca 15 000 Kč.

- Koupíme nový týpko!

- Marta propojí Richarda a Aničku.

Tábory - hygiena
- Dokážeme oddělit kuchyň - samostatný týpko a záchod.

- Kuchyně - možnost vyprat ručníky, utěrky v průběhu? Spřátelená paní z tábora? 

Bětka poptá kontakt u Terky.
- Pro kuchyň jednorázové utěrky?

- Máme manuál pro dětský tábory, uděláme si vlastní výcuc.

- Co s klienty, kteří se nemůžou zapojit do programu/jít putování? V kuchyni být 

nemůžou, musí s nimi zůstat asistenti.
- Kolem kuchyně schůzka s Jarkou, která bude nadrcená.



- Nutné, aby si rodiče vždy mohli pro nemocného člověka přijet, a to včetně 

drsňáků.
- Pořízení bezdotykového teploměru - jo.

- Bezinfekčnost všichni, tj. i asistenti!

- Pozice zdravotníka/hygienika - hlídání každodenní dezinfekce later v rukavicích, 

zásyp latrín, a to i u drsňáků.
- Potřeba extra úklid a sanitace mezi tábory.

- Popsaný a označený barely na pitnou a na mytí. 

- Standard pro údržbu barelů, vymývání a dezinfekce. Cedule rozvěšené s 

intrukcemi.
- Místo na mytí nádobí, oddělení mytí provozního a stolního nádobí.

- Systém odpadu - stojany na koše (obruče), odpad jinde než v bezprostřední 

blízkosti kuchyně.
- Lahvička s sebou u každého na putování.

- Každý svůj podepsaný hrnek.

- Nezapomenout, že drsňáci mají zodpovědnost i vůči navazujícímu legendovýmu 

táboru.

Nábory&HR
- Tábůrek - Richard? Lidi, co měli mít víkendovky? Pořešíme v rámci callcentra! S 

příslibem zaučení.
- Kdo předává agendy a dělá lidem nalejvárnu? Systém předávání pozic?

- Aktuálně - lidi co budou dělat tábůrek, Ratlík (drsná víkendovka, tábor).

- Nejlíp se hledaj lidi na táborech.

- Marta má chuť vzít si HR agendu na sebe a akcaře zaučovat.

- Bude Vojta skladník?

Ramaton
- Deak řešil, jestli to má ještě cenu řešit.

- Teoreticky v září? Mohlo by se spojit s asistenstkým setkáním/promítáním fotek. 

To asi nikoho nebude zajímat. Leda s hudebnim doprovodem? Komentovaný 
promítko možná taky nikoho nebere. Zkusíme znovu oslovit produkční tým. 
Máme nabídku z Burzy v tržnici, mohlo by tam být zázemí.

- Bude ít někdo kapacitu a chuť řešit přes léto Ramaton? Marta poptá u Deaka.

- Virtuální běhy asi dělat nebudem.


