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01. 09. 2020

Účast: Marta, Zuzka, Deak, Jakub, Lenka, Matěj Go, Anička, Ratlík, Vrtule, Bětka

>> KOLEČKO

Řikáme si, kdo je kdo. Můžeme chodit na kurzy.

Marta
- Řiká, co dělá. Řiká témata do diskuze.

Zuzka
- Řiká, co dělá. Řiká témata do diskuze.

Ratlík/Vrtule
- Budou spolu dělat drsný akce.
- Ještě to nemaj přesně vymyšlený.
- Bude 4-5 víkendovek, chtějí do organizace zapojit i další asistenty.
- Za vyúčtování a předání dokladů bude ručit Vrtule/Ratlík, budou předávat na 

poradách. DPP bude na jednoho člověka.
- Chtějí řešit i koncept akcí (můžeme probrat na plánování).
- Dělat tábor je bavilo.
- Ratlík tak porůznu odjíždí, na poradách 1x za měsíc ideálně jeden člověk, ale lze

se i zastupovat. Zkusíme, jak to půjde.
Deak/Lenka

- Dělá FR, předává pozici Lence, půjde už max na 1 poradu.
- Důležitá věc - na podzim bude poslední bazárek (7.11. zavážení, 14.11. 

bazárek), ročně to pro nás bylo 110 000 Kč.
- Má v plánu dělat tichou aukci, s Ramatonem ještě neví.
- Od října nastupuje na fulltime.
- Kdo řeší s PS tichou aukci? Chodí Deak na poradu nebo komunikuje s Lenkou a 

to předává info dál? Poví si na předávací poradě.
- Lenka se těší, možná si příští jaro sníží úvazek. Může jít na kurz.

Anička
- Zjistí možnosti promítání na holešovický burze - úterý od 
- Měla se v létě bájo, bavilo jí to. Někdy bylo náročný bejt pořád k dispozici.
- Chce řešit ztráty a nálezy.
- Má jako téma nový zájemce - neví, co může lidem říkat, jakou máme kapacitu, 



jakou věkovou skupinu, jestli budou akce.
- Slíbili jsme rodičům, že jim dáme na podzim termíny víkendovek. Je důležitý to

pořešit co nejdřív.
- Chtěla by na drajvu reportovací složku s věcma z tábora. Bětka sepíše sběr z 

jemnýho tábora do příští porady.
- Ráda by poslala klientům/rodičům dotazník spokojenosti.
- Obnovit sepsání krátkých reportů po akci (napsaný odstavec po víkendovce)?

Jakub
- Musí dopátrat foťák, posbírat fotky z tábora.
- S webem ticho po pěšině.
- Má pocit, že svoji práci nedělá moc dobře, protože má fulltime. Dělal by to rád, 

ale přijde mu, že to moc nedává časově.
- Baví se s lidma z Edenu.
- Měl by komunikovat s Danem S., ale ten volá Zuzce a Martě.

Matěj G
- Jedinej humrista, kterej pokračuje i druhej rok!
- Bude dělat promítání na holešovický burze - možná 8.9. Jak s deštěm? Sraz v 

18:00, fotky se budou promítat později (cca 19:00). Organizuje Matěj Go, je třeba
půjčit plátno (případně se dá promítat na banner z druhý strany). První se 
promítaj legendový akce, předtim slovo ředitelky. Anička píše instrukce Matějovi.

Bětka
- Chce řešit asistentský setkání a supervize.
- Měla by poslat mail asistentům - říjnová víkendovka, asist. setkání, promítání, 

fotky z tábora
- Má se dobře, je ráda, že jsou tábory za námi, byl to stres.
- Na bouračku nesháněla asistenty a přišlo jí to ve výsledku zmatený.
- Jak je to s organizovánim legendovejch akcí? Káča? Bára? Teja?

>> TÉMÁTKA

Obměna provozní skupiny
- Deak >> Lenka
- Kája >> Ratlík/Vrtule
- Vojta/Káča >>??

Tábůrek
- Viz report tábůrek na disku

Stavěčka a bouračka



- První 2-3 dny pršelo, což nebylo nic moc.
- Nestihly se naimpregnovat všechny týpka, je to označený.
- Byl to trochu chaos, předposlední den odjelo celý auto lidí, což pak bylo znát.
- Bylo 9 dětí.
- Doprava na stavění se neproplácí, Ramus platí jídlo a pivo. Stavění stálo 

15300,-. Stavěčka se nám prodražuje, reálně potřebujeme lidi, co postaví 
tábořiště, nemusíme 

- Na bouračku odpadlo hodně lidí, v pátek se jich sešlo 6. Byl spor ohledně 
odjezdu - někdo to chtěl stihnout dřív a jet, někdo chtěl preciznější úklid.

- Hodně lidí, co byli na stavěčku nahlášení, nakonec nemohlo/nepočítali s tím. 
Bětka má podobnou zkušenost s táborem.

Jemnej tábor
- Káča řešila zodpovědnost kolem korony, je to stres.
- Zároveň byla na táboře pohoda. Větší transparentnost při závěrečce, zapojení 

nových asistentů do rozhodování o skupinkách - yes!
- Bylo míň lidí a bylo to super, Káča už by vůbec nedělala akce pro 40 lidí.
- Bylo by fajn kdyby vznikl praktickej dokument k táboru - Káča ho založí.
- Účast KV na polovině tábora byla ideální, možná totéž i s EM? E byl druhou 

půlku tábora naštvanej, bylo to hodně nepříjemný.
- Jak je to s dodávkou a pojišťovnou? Marta zavolá Danovi.

Drsnej tábor
- Povedl se, Ratlíka i Péťu to bavilo organizovat. Stres z covidu neměli.
- Vyšli v plusu cca 10 000 Kč, ale vlastně to neví.
- Přišlo jim, že se nepilo nějak extrémně.
- Z klientů byl nový J. Někomu se tam hodil a někomu až tak ne. Ratlíkovi to přišlo 

dobrý.
- Lidi přijížděli a odjížděli a bylo to ok.
- Střídání lidí v kuchyni - služby. Je to zodpovědný vůči legenďákům, co byli na 

tábořišti pak? Prohodit termíny? Den mezi tábory na vyčištění a dezinfekci 
tábořiště?

- Na programu byly workshopy a bylo to supr.
Dílna

- Matěj jedná s P39.
Jemný akcař

- Jakub udělá příspěvek na asist. Skupinu.

Asistentský setkání + termíny
- Termíny je třeba znát co nejvíc.
- Marta zkusí zavolat Jirkovi, jestli může být rapová víkendovka už v říjnu.
- Na příští poradě, až budeme mít člověka na akce, vymyslíme termíny 

víkendovek.



- 30.9. bude asistentský setkání. Bětka zkusí domluvit s Kartinem, jestli to nebude 
na GB (rozlučka).

- Bětka napíše supervizorovi o termín.


