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Účast: Deak, Zuzka, Marta

Ve 3 lidech se kolečko stává trojúhelníkem, proto jdeme radikálně rovnou na témata!

>> DISKUZE

Dílna + baráky
- Marta měla schůzku s Matějem P. Nápad pozastavit dílnu, paní R. už tam dílnu 

nechce. Matěj by chtěl celou dílnu trochu pozvednout, najít k sobě další lidi, 
možná i šicí dílna/sítotisk. Teď stejně nemáme dílnu kam přesunout, vybavení 
dáme do garáže (pokud možno). Tím pádem už není taková urgence ve shánění 
prostoru.

- Do Karlína máme poslat oficiální žádost o pronájem, na úřední desce to pořád 
nevisí.

- Na Žižkově je další prostor k dispo kousek od Střechy. Lepší podmínky než 
lázně, výběrko stejné. Levičáci tam chtějí knihovnu a spoustu dalších věcí, je 
otázka na nás, jestli bychom chtěli přízemí. Vypadá to trochu jako Salé, možná 
by se to dalo probourat. Na dílnu je to možná malý, parkování tam neni, nejspíš 
tam nejsou ani záchody, výhodou by byl symbolický nájem. Účastní se Matěj Go.

- V+V asi nejsou až zas tak našlápnutý, jako byli před půl rokem.
- Bude kavárna za pár let ještě trendy? Prostor pro mámy s dětmi? Jídelna?
- Zuzka by do velkýho gastro provozu nešla, spíš varianta kafe+bistro.
- Ukazuje se, že spojit dílnu+bistro+sklad+kancl+parkoviště do jednoho prostoru je

dost těžký. Možnost udělat dílnu u levičáků a ostatní v komerčním prostoru?
- Komerční pronájem - řešíme s nadšeným panem A. , chce se nějak podílet a mít 

svůj vlastní prostor, síťuje s lokálníma veganama, našel 4 komerční pronájmy v 
Kobylisích:

- Zastavárna - velký špatný, neberem.
- Bejvalý řeznictví - potenciál pro vegan bistro, cca 100 metrů, V. má pocit, 

že se tam už nevejde dílna, stálo by 24 tis., není tam topení ani záchod, 
asi by tam bylo dost práce.

- Suterén bytového domu - i s parkovacím místem, hezký na klubovnu, ale 
nic pro veřejnost, záchod ve sníženém patře, musel by se udělat bezba 
přístup, dobrý stav, byl by tam fajn kancl, hezká zahrádka, 21 tis. 

- Bejvalej autosalon - dá se zajet dodávkou, blízko od metra Kobylisy, asi 
docela velký prostor, 150 metrů, 35 tis., muselo by být se záměrem, 



zkolaudováno jako obchod a sklad, majitel tam nechce hospodu, kavárna 
možná jo. Marta tam vezme V+V.

Setkání s rodiči
- Rodičům komunikováno rozdělení akcí, do léta demo verze. V červnu by se 

rozdělili klienti na jemný a legendový, naostro od září.
- U rodičů vyvstala obava, aby jemňáci nepřišli o tábor.
- V září budou termíny na celou sezónu, přihlašování na 3 akce.
- Shrnutí schůzky poslala rodičům Anička v infomailu.
- Máme nový seznam míst pro akce od rodičů.

Drsná víkendovka
- Lyžování - monoski, biski.
- Nebyl sníh, jezdilo se 70 km na sjezdovku.
- Docela náročný pro kluky - hodně vozíků, nošení do patra na spaní.
- Jinak fajn atmo, umírněný pití :).

Předání pozice koordinátora klientů, PR (trochu jakoby kolečko)
- Mají skoro předáno, Anička dělá na evidenčácích, s Bárou se asi ještě jednou 

sejde.
- Jakub dělá na aktualizaci webu, občas se tam ještě něco starýho objevuje, kdo 

na to narazí, nechť mu to napíše.

Ramaton
- Bude nejspíš v PNB, tím pádem asi bude míň lidí, Kolona je nealko. Větší 

zaměření na sponzory?
- Nemáme kapacitu na to to zařizovat na jiným novým místě.
- Občerstvení ideálně z kapacit Kolony, bylo by třeba domluvit s provozním.
- Může bejt reprák venku, hrát tam DJ? Bezbariérovost záchodů?
- Koncerty už by byly uvnitř, dobrovolné vstupné pro neběžce? Lepší kapely, aby 

to bylo atraktivní i v případě horšího počasí?
- Jak s nákladem J.? Asi bychom řešili jako Ramus. Možná s ním zkusit updatovat 

cenu?
- Voda, elektřina, záchody - ok použití v Koloně.
- Pracovní skupina nahodí odhadovaný rozpočet a pošle Martě se Zuzkou.
- Reakce na zápisy a nápady jsou ok, zároveň nutně neznamenají doporučení :). 

Dody Daniel
- Dody aktuálně řeší Deak, Jakub děkuje, dody se zdá být ok.
- Máme přezuto, Deak veze ještě na poslední opravy v týdnu. Ohledně potahů na 

sedačky je Deak v kontaktu s paní J.



- Mohl by Jakub úkolovat Daniela? Bylo by to ideální, Zuzka mu to navrhne.
- Daniel by měl levnější půjčování.

TMB Vlčkovice     
- Posunuli nám na duben, je to trochu nešťastný. Máme dost akcí, nevíme, jaká 

bude účast. 
- Rozmyslet si, jestli chcem? Chcem!
- Možnost spát v bytech, práce by asi nebylo moc a asi spíš na farmě. Marta by na

květen nepřesouvala, necháme tam. Musíme dělat pozitivní PR, zkusíme si 
domluvit exkurzi, povídaní o bydlení?

Supervize
- Bylo to fajn a snad i užitečný, i když nás bylo málo.
- Příští někdy večer v dubnu/květnu? Můžeme zkusit.
- Byli jsme tam prakticky jen lidi z PS, z asistentů jen Marča P., škoda že nebyl 

nikdo z koordinátorek klientů. Termín byl mimo sezónu, uvidíme jaký bude zájem
mezi víkendovkami.

Tábůrek
- Martička potkala na technu Matěje K., s Verčou se zamyslí.
- Verča má chuť rozjet zas vaření na Salé.
- Přemýšlí o tom i Matěj Go.
- Máme termín 2.-6.7., je třeba připomínat!


