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Účast: Marta, Hynek, Jakub, Kuba, Zuzka, Terez, Bětka, Matěj P., Káča 

 

>> RESTÍKY 
- Kodex se vytiskne (zajistí Jakub) 

- Potravinová banka – nebudeme podepisovat smlouvu, kde se tvrdí, že 

poskytujeme potravinovou pomoc lidem v nouzi. 

- Vařič - Deak má na chalupě dvouvařič, mohl by poskytnout. To co máme ve 

skladu, asi moc k ničemu neni, nebo na legendovou? Kája by nevyhazovala. 

 

>> KOLEČKO 

- Marta:  

Opakuje zásady - v kolečku si neskáčeme do řeči, témata převádíme do diskuze. 

Svolala ČS - volba předsedy, jmenování místopředsedy, jmenování KK. 

Do ČS se přidají Zuzka a Deak, nabídneme i Kartinovi. 

ČS volí předsedu, schvaluje stanovy a větší finanční výdaje. 

KK se schází 2x za rok. 

Účtenky - kdo dělá akci, si od všech lidí vybere účtenky a rovnou na místě je 

proplatí. Chceme bejt transparentní! 

Bubeneč - přišel infomail všem uchazečům, 7.10. Se sešla hodnotící komise (v 

čele s Lacinou), 50 projektů v hodnocení, do 4.11. se bodují, 5 nejlíp 

hodnocených projektů postupuje do 2. kola, 11.11. bude pohovor s 5 nejlepšími. 

Půjde Marta s Matějem. Ve 2. kole zase bodování. 

Karlín - Marta byla na prohlídce s Hynkem, tomu se to líbilo, za 14 dní bude 

rekonstrukce hotová, v listopadu by byla schůzka s radním ohledně smlouvy. 

Zájemci o prostor – X Y Z 

 

- Deak: 

Psala Míša Grimm, že ruší jarní bazárek, spousta práce je jen na ní. Deak jí 

psal, že to chápeme, a ať se hodí do pohody. Těší se na nás. Teoreticky by 

podzimní bazárek měl bejt větší. Pro nás to znamená výpadek 50 000 Kč, což je 

škoda, ale není to pro nás nic likvidačního. 

Aukce fotek proběhne 20.11. v Prostoru39 za nájem 2000 Kč. Deak oslovuje 

fotografy, plakát řeší s Jakubem, udělá kampaň na fb. Na co vybíráme? 

Týpíovky se budou dělat 15.-17.11. 

 



 

- Matěj P.: 

V dílně dělaj to samý, v Čestlicích už nás asi moc nechtěj. Karlín vypadá 

nadějně, navíc naše výroba je docela tichá. 

Štokrle vyrábí i nějaká chráněná dílna, což nám spíš pomáhá, nemáme stres. 

 

- Hynek:  

Dodělal kodex. 

Výročka začne v listopadu. 

Všechny věci jsou ve skladu, chce předat foťák. 

 

- Matěj:  

Gymnázium Nad alejí - je mu trochu trapně, neřešil to a nijak to nedopadlo. Dá 

se zrealizovat v příštím pololetí. 

Řeší humry - první byl úspěšný, Matěj měl radost. Další 14.11. s Hynkem. 

Má dost nápadů - vernisáž, vánoční večírek, Salé… 

Potkal se ještě s Vojtou s běloruskými aktivisty. Bude se fakturovat, Terka 

Stopka by měla vědět víc. 

Řeší další barák - bývalé lázně Žižkov. Obrovský dům, ale asi ne moc reálné. 

Praha 3 vypsala výběrko bez konkrétních požadavků. Vznikla koalice s dalšíma 

organizacema. Rekonstrukce na vlastní náklady. Kavárna, kancl, dílna nevíme, 

asi podle hluku. Zažádat jménem Ramusu, ale pouze symbolický nájem.  

 

- Káča:  

Dneska předávala Vojtovi Z. svoje moudro. Na příští víkendovku se pojede do 

Bělče. Téma asi country. 

Víkendovka v Brně byla na pohodu. XY poskytl zázemí. Měli návštěvníky cizince. 

Nakontěno hodně jídla, takže úspora peněz. Náročná skupinka s XY, řešilo se v 

kolečku, možná o asistenta navíc? Někteří asistenti to řeší. 

Kuba V. bude mít výstavu ve Střeše. Anička Š. Super, asistovala jak ďas. 

Účastnický poplatek budem hodnotit vždy po akci. 

Vánoční večerka - 20.12. je zamluvený Zázemí. Možnost tajného agenta na 

hlídání kasy. 

Ve vlaku chtěli všechny ZTP, dost lidí nemělo. Je třeba originál. 

Káča posílá plecháček kamarádům z tábora. 

 

- Zuzka:  

Čísla z táborů ještě nemá, omlouvá se, ale po večerech to moc nejde, teď na to 

má vyhrazený víkend. 

 



 

-  

Ve výkazu nové kolonky barák/dody - používejte :)! 

Urguje KK, aby se sešli. 

Bětka má přístup do výkazu a DPP. 

  

- Bětka: 

Zatím je 8 asistentů na víkendovku, ale je v klidu. 

Supervize - máme termín 28.1.2020, do 10 osob. Když bude převis, uděláme 

další. 

Skupina zájemců o kurz zdrsem - poptá v prosincovém mailu. 

 

- Kája:  

Víkendovku v Mikulově organizoval Matyáš, což bylo supr. 

Naše dody má dobrou spotřebu! 

Z víkendovky zbyla spousta jídla, zůstalo v tom hodně peněz. 

Nakonec nejeli Vašek s Márou. Připomeneme storno poplatky. 

Další víkendovku chce dělat ratlík. Kája si nechce brát zodpovědnost za 

slaňování - už je zima a je to nebezpečný. Bára s Martinou by byla pro, mají 

instruktorské kurzy. Chtělo by to ošetřit nějakým prohlášením. Kája si rozmyslí. 

Stejně nejspíš bude zima a naši klienti ani dost možná nebudou chtít. 

Mohla by mluvit na sympoziu na Keplerovi. 

 

- Bára 

Řešila přihlašování na víkendovky a supervizi. 

Řešila předávání pozice - má pár zájemců. 

Příště nebude na poradě. 

  

- Jakub:  

S dody se nic extra neděje. 

Klíče nechá opravit do 15.11.2019 

Bude dělat plakát na tichou aukci. 

 

 

 

>> DISKUZE 

- Merch 

Kalendář. Deak vybere fotky, Jakub nasází. 

Ponožky - Jakub zjistí a pošle nabídku mailem. 

 



 

- aukce fotek 

Výnos na týpko. 

Deak zhodnotí, jaký fotky nejvíc frčí a podle toho by se vybralo. Budou fotky z 

akcí i jiný.  

Bylo fajn, když na aukci byla možnost koupit si i něco menšího. 

 

- XY 

Mohlo by pomoct, kdyby jezdil na jemný víkendovky, kde není tak náročný 

program.  

Téma jak dělaný na supervizi nebo asistentský setkání. 

 

- Vánoční večerka 

Zázemí - asi malej prostor, uděláme malý promo. 3 kapely a dj. 

Mít program od 18:00 jako předehra? (Maru+Jíťa). 

Šéfí Káča, bude dělat s Matějem, Bára se hlásí na vaření, někdo na stánek s 

merchem (můžem se prostřídat). 

Zvukař, pivo pro kapely, občerstvení. 

 

- Lázně Žižkov 

Je to zajímavej barák. Můžeme to zkusit (zrecyklovat Bubeneč) a kdyžtak 

nepřijmout. Deadline 11.11. 

24.10. a 31.10. jsou prohlídky, je třeba poslat předem e-mail. 

Hodně náročné na koordinaci, rekonstrukce rozsáhlá. 

Podle Zuzky a Deaka je to hodně risky business. 

Káče to přijde jako obrovský množství práce. 

Ideálně, kdyby byl investor. 


