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Účast: Zuzka, Anička, Bětka, Deak, Jakub, Ratlík

- Marta se omlouvá z porady a poslala podklady
- Máme spostu témat, 
- Matěj G. , Matěj P. a Kája jsou omluveni
- Paní z Nautisu nám podkahy neušije a Deak pokračujte v hledání
- Tajnej restík řeší Vojta a proběhne na táboře
- Tábůrek povede Richard s Vráťou
-

>> KOLEČKO

Marta
- Ratlík zaškolen do vedení drsných akcí
- S Městskou částí řeší jak reagovat na námitky družstva , držíme se coworkingu, 

což ale družstvu nevyhovuje - bude třeba komunikovat
- Drsná víkendovka bude v zásmukách, řeší převis lidí na tábůrek
- ČSOB nám dala přeplatek za povinné ručení
- Kupujeme týpko za 21K a mělo by být hotové v půlce července
- Konference Sociální posilovna proběhne 15.10.2020

Matěj G.
- Má rapery a Djs na Graffiti Jam, Humr bude od 16 a po něm naváže akce pro 

veřejnost, potřebuje aparaturu a agregát, komerčně stojí asi 5K
Zuzka

- Udělala jsem mzdy za březen, duben, květen, poplatila faktury
- Do diskuze: věci k baráku, námitky družstva, report na první výlet, tábůrek poměr

asistenti/klienti, drsná víkendovka, Rambar majáles, PR + medailonky členů 
skupiny, Ramaton, metodiky práce k dílně a Humru když bude čas, Graffiti Jam

Deak
- Zařídil si nové heslo do banky
- Řešil Ramaton

Anička
- Řešila nahlašování na Humr a výlet, řeší přihlašování na drsnou víkendovku, 

málo klientů
- Chtěla by řešit tábůrek
- Ozvala se jí dílna Eliáš, která shání asistenty, můžeme sdílet mezi asistenty



Jakub
- Řešil s Danielem auto, Deak si stojí za servisem

- Řešil aktualizaci webu, něco bude, zatím nic není

Bětka
- firma GEP chce zapojit svých 10 zaměstnanců do naší aktivity, zmiňuje Ramaton

- Chce řešit Tábůrek

- Bára A. by chtěla zdravoťák, zaplatíme

- Výlet v sobotu byl moc pěknej, 

Vojta
- Tábor bude bez legendy, v duchu jemných akcí a program nebude povinný, ale 

samozřejmě budou aktivity a nějakej rámec
- Krátký i delší vejlety budou

- Každá skupinka by měla svého zdravotníka, který bude řešit léky + bude jeden 

velký zdravotník klasicky
- Celkové zajišťování chodu tábora bude dělat on s Káťou

Ratlík
- Převzal drsné akce, ale jen na jednu víkendovku a tábor, pak odjíždí

- Marta mu to předala vedení akcí

- Myslí si, že jde mít asistenty 1x1

- Tábor: chce aby se jelo na malé putování stopem a aby se víc zapojili lidi s 

postižením do fachy  

>> TÉMÁTKA

Tábory - hygiena
- Existuje manuál pro tábory od MZ, vedoucí tábora by si měli přečíst

- Svolat schůzku ideálně se zdravotníkem a dá se do konkrétních bodů jak na to, i 

když nejsme tábor tzn. náš manuál jak na hygienu na táboře v době COVIDu, dá 
se od někoho sehnat (Jarka by mohla vědět). Na schůzku uděláme doodle?

- Udělat takový manuál i na tábůrek, např. Nesmí nikdo do kuchyně

- Ideálně se vyhnout hromadné dopravě

Rambar Majáles 1.7.
- Možnost udělat Rambar, Vráťovi se do toho nechce, hodíme na FB asistentskou

Graffiti JAM



- Od 16 Humr, od 18 pro veřejnost, budeme propagovat tábory

- Jakub se spojí s Matějem ohledně PR

- Potřebují aparaturu a agregát: možnosti: wombat studio, Jomnáš H., CNPC

- Ramus dá 3,5K max, klienti můžou dát stovku

PR
- Hynek napsal článek, posdílíme na FB

- Fotky z výletu na FB

- Drsná víkendovka není na webu

- Víc krmit FB: něco vymyslet: medailonky lidé Ramusu

Ramaton
- Offline klasická verze lepší

- Containall zůstává ve stromajdě, udělat to u nich ideálně

- Deak musí příjít na to kdy bude, ale je potřeba do toho šlapat,

- Bylo by dobré tam promítat fotky z Ramusu, ale ne major promítání z táborů

Barák
- Družstvo je prakticky proti čemukoliv co by se tam mělo dít, radní jím prý slíbil 

poklidné bydlení
- Zu čte námitky SVJ proti všemu: Chtějí pouze administrativní kanceláře, nechtějí 

parkování, nechtějí provoz ve vchodu a na dvoře, nechtějí přepronajímání, ale 
zdáme se solidní. 

- Marta napsala prohlášení o tom, že se zavazujeme k tomu, že tam nebude 

restaurace a že tam budeme dělat dobro a věří, že se dohodneme.


