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Účast: Bára, Hynek, Terka, Kuba, Marta 

 

>> RESTÍKY 
- Bára řeší s O.H. evidenčáky 

- Schůzka v Containallu: v Containallu o nás ví a těší se 

- pracovní skupina na vytvoření strategie k podpoře klientů - Bára ladí termíny 

 

>> KOLEČKO 

 

Marta: 

- Bude mít schůzku ohledně provize s dodávkou + řeší potahy, tracker do auta 

(vyřeší Kuba) 

- Marta usilovně řeší baráky, potkává se s lidma a dumá, co by pro nás bylo dobré, 

více viz diskuze, projekt Bubeneč je KO, na Praze 10 jsou Piráti, sympaťáci, 

Marta dostala čokoládu, vyplynul z toho jeden prostor ve Vršovicích, ale to je 

otázka až půl roku či déle, další místo je Chmelnice, tam do toho jdou Sestry v 

sukni, máme možnost se rozhodnout do pátku, další možnost je Křižíkova 

Bára 

- Volala s OH, řešila víkendovku,  

Hynek 

- Byl na bazárku 

- Řešil věci spojené s Ramatonem, nálepky budou, akorát nestihly projít žádnou 

kontrolou, tak snad to bude OK 

Terka 

- Řeší lidi na tábory, není zatím plně obsazeno, ale vypadá to jinak docela 

optimisticky 

- Na víkendovku jede 15 lidí, 15 klientů, tak snad nikdo další neodpadne 

- Řeší HUMR místo Verči, ale nikdo další tam není, Bára však v tu stejnou chvíli 

dohazuje někoho dalšího 

- Za měsíc jede pryč, tak za sebe musí najít náhradu 

Kuba 

- Byli zavážet na bazárku, bylo tam dost aut, tak to bylo docela na pohodu, dneska 

psala Míša, kolik se zarobilo 

- Zdravotník na Ramaton: bude Kája a vezme si ramusí lékárničku, Kuba koupí 

sprej + řešil věci na Ramaton 



Zuzka 

- Info o tom kolik je přihlášených lidí na Ramaton, chtěla by zvlášť stánek na VŠE, 

chce připravit kasu na Ramaton, chce info o tom jak s parkovačkama 

- Jinak platby / faktury / a další běžná práce 

- Pak reaguje na další aktuální dění 

- Byla o víkendu na GB, kde jsou rádi za porady s Bárou, tak snad good 

 

 

>> DISKUZE 
 

Ramaton 

- Kompletní diskuze o Ramatonu, dotahujeme vše co je potřeba (tak kupříkladu 

Zuzka se stala manažerkou registračního stánku, asi se jí to nebude líbit, ale co 

už, stejně by tam furt chodila a kontrolovala a pak to celý přebírala, tak takhle to 

bude mít aspoň celý od začátku do konce pod kontrolou) 

 

Prostor 

- Je otázka jak s partou ze Zázemí, jestli máme stejný pohled na věc, oni chtějí, 

aby to vydělávalo, je potřeba to pořešit i nějak právně, mělo by výhodu sro? Co 

by nám dala či naopak vzala spolupráce se Sestrama v sukni? 

- Marta se zítra potká s dalšíma lidma a jdou se podívat na Chmelnici, K Lučinám 

23 

- Bavíme se o tom, jak moc spolupracovat s organizací, která je podobná jak my, 

či obecně s další neziskovkou 

- Do pátku máme dát vědět Sestrám v sukni, asi to vidíme spíše tak, že ne, rádi 

bychom napnuli síly na Karlín 

 

 

 


