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Účast: Kuba, Matěj, Bára, Marta, Zuzka, Kája, Verča, Hynek, Kuba (potenciální 

správce dodávky) 

 

>> RESTÍKY 
- Kodex: nasázet a hodit na web 

- Pracovní skupina ke klientům: různá témata s tím související je potřeba probrat, 

je potřeba vymyslet termín setkání, důležité - jak přistupovat dál ke klientům 

 

 

>> KOLEČKO 

- Marta: řeší barák, od P8 máme přislíbený barák na Křižíkově, je to dost velký, 

dvě patra, ve čtvrtek je schůzka s družstvem vlastníků, neb je potřeba to 

zkolaudovat na restaurační zařízení, máme přislíbený že by to mělo být na 10 let, 

nájem cca 30 000 Kč měsíčně, aktuálně tam probíhá rekonstrukce která by měla 

být hotová za půl roku, snad, idea: Vráťa/Vítek/Vojta provozácký tým, dodávka 

byla v servisu, ale teď je OK, akorát tam nefunguje klakson a radio, teď parkuje v 

Komořanech, volá nám dost lidí, že by si jí chtěli půjčit, Marta vše odmítá, že na 

to zatím nemáme systém: bylo by dobré to vyřešit co nejdřív, abychom jí od září 

mohli půjčovat, v létě by Marta chtěla stavět a bourat (organizovala by stavěčku) 

- Bára: probíhá přihlašování na tábory, legedový už je celý i zaplacený, drsný 

zatím ne, tábůrek taky jo, nakonec se to docela všechno hezky pokrylo, nakonec 

asi nebude potřeba potvrzení od doktora, ale všichni noví třeba evidenčáky, Bára 

už má dotazy, jak to bude od září, i proto je třeba chvátat se schůzkou pracovní 

skupiny, jede na legendový tábor do kuchyně, možná se staví na stavěčce 

- Matěj: zaskakuje za Terku koordinaci asistentů, nejvíc hořela víkendovka, ta už 

je pokrytá, tábory a tábůrek také, jede na legendový tábor 

- Kuba: Ramus poslední dobou tak trochu vypustil, chystá se psát nějaké e-maily 

na Ramaton na příští rok, schůzka s Martou ohledně FR, přijede asi stavit se na 

tábor udělat fotky a na bouračku 

- Hynek: řeší akci 10 let, zpracovává fotky z roadtripu, zítra na PORG s Jíťou 

Rudolf, jede na tábůrek, eventuelně možná stavěčka bouračka 

- Verča: humry proběhly, od září jede pryč, Salé se teď bohužel kryje s tábůrkem, 

když to po Verče někdo převezme bude ráda, po návratu se ráda zase zapojí, 

vrací se v lednu, jede na druhou půlku legendovýho tábora + by měla čas i na 

bouračku 



- Kája: voda se velmi povedla, vůle jezdit každý rok, šlo to v pohodě postavit 

stany, dodávka přejížděla, prostě super, teď další víkendovka míří na mistrovství 

v lakrosu, budou bydlet někde v tělocvičně, tábor ještě není naplánovaný, musí 

se domluvit s lidma co to také chtějí plánovat 

- Kuba: spojka je funkční, parkuje v Komořanech u Jendy Brabce, potřeba vyřešit 

parkování někde, potřeba vyřešit podmínky půjčování 

- Zuzka: bude dělat vyúčtování sbírky, mzdy, transparentní účetnictví za květen, 

bude řešit dílnu, zítra se schází s MPolákem, jinak je nasraná páč furt nemá 

účtenky nějaký od Káči a od Matěje!!!, jede na tábor na druhou půlku a možná 

tam zůstane na bouračku, jak to je s dílnou, ptá se Bára? Dílna vykazuje, počet 

klientských hodin byl neuspokojivý, ale teď už ok. řešil se přesun na jiné místo, 

ale nevyšlo to, více viz e-mail od Matěje: 

- Matěj-posílá-zdravici-a-e-mail: dílna Karlín nemá cenu, jinak se má Matěj dobře, 

dílnu vede už rok a je spoko, omlouvá se Zuzce, papírování musí ještě 

dotáhnout, do budoucna by rád sehnal ještě jednoho dva člověka 

 

 

>> DISKUZE 
 

- Účast na poradě: lidé dávají docela pozdě vědět, že nepřijdou, to moc nemá 

smysl, je třeba v tom být důslednější, porady jsou povinný, teď přes prázdniny 

žádný porady už nebudou 

- Přístupy na disk: je potřeba zčeknout kdo má přístup na disk Ramusu, dát pryč ty 

co tam nemají mít přístup a případně přidat další, Deak to pořeší a zařídí aby to 

bylo správně jak má být!! 

- 10let: bude kousek za Prahou, řeší PS - garantuje Hynek 

- Terka od září končí: je ready snad již pomalu inzerát, během léta by se měl 

někdo objevit a pak snad zapřisáhnout že od září naskočí, nechceme aby to byl 

někdo zvenku 

- Barák a schůzka s družstvem: jde tam Marta sama, řešíme co tam říct 

- Správcování dodávky: Kubova představa: ideálně aby to bylo kousek od Edenu, 

kde to bude provozovat, varianta nemocnice? - řešíme komu a jak to půjčovat, 

vypadá to na model půjčovat lidem jen interně, ale dráž než to bylo (zároveň 

pořád méně než to je ofiko), dobré vyjít z materiálů co už k tomu jsou: smlouvy, 

ceníky, zkušenosti Honzovy, vše naplánování na 7-8 září strategický plánko 

- Týpijovky: asi bude potřeba nějaký dodělat 

 

 

 


