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4. 10. 2016 

Účast 
Jan Rudolf 
Jiří Richter 
Hynek Trojánek 

Bára Aunická 

Jiří Hovorka 

Marie Palečková 

Jitka Svobodová 

Marta Píchová 
 

 
Program 

 Restíky 
 Předávání byrokracie 
 Filtrování restíků 
 Stanovení termínů (Ramaton - jestli bude, Vánoční akce - kdy to vědět, 

Supervize) 
 

 
Restíky ->> viz restíky 

 
Kolečko 

 

Honza 
Rudolf 

KOLEČKO RESTÍKY 

Hynek 
Trojánek 

 Byl na roadtripu, bylo to moc fajn, 
bude z toho video na festivalu na 
Klinice (26.10.) 

 Komunikoval s Terkou, Humry 
jsou na webu 

 Trička - nějak to dopadne, pár 
návrhů by mělo být, je to rozjetý 

  
  

 



Jitka 
Svobodová 

 Komunikuje s typkou z Rozrazilu 
ohledně brigádky 

 Na 99.9% je gigabyt, byl by od 
1.11. 

 

Marta 
Píchová 

 Schůzka s Terkou + Honzíkem, 
měl by začít fungovat Humří 
pavouk --> nepřišel informační 
email od humristek směrem k PS, 
ale už to vědí 

 Marta s Bárou si s humristkama 
sednou ve čtvrtek 

 

Bára 
Aunická 

 Vykašlala se na restík doplnit 
klienty potáboře 

 S Jiřím Hovorkou byli povídat ve 
škole - bylo to supr, měli bychom 
si to dát na stránky, že takovýhle 
povídání můžeme dělat. Bylo za to 
500 pro každýho (bylo to cca 5 
hodin i s cestou, 2 hodiny 
povídání) 

 Na organizování víkendovky se 
neozval žádný asistent 

 Potkala J., chtěla by pro nás 
udělat nějakou 
jednodenní/víkendovou hru se 
svým oddílem 

HYNEK: Dát na web, že 
můžem dělat povídání na 
školách / organizacích, 
pošéfit jako projekt --> 
"vzdělávací sekce". Mohlo 
by to být o Ramusu, obecně 
o lidech s postižením, něco 
o sexuální asistenci (T.P. 

Jirka 
Richter 

 Byl pěkný roadtrip 
 

Marie 
Palečková 

 Inzerát na byrokrata proběhl, 
zatím moc velká odezva není 

 Je přihlašování na říjnový akce, 
na drsnou je málo kluků, jinak je 
cca 10 asistentů na další akce 

 Hodila týpko k týpkovi na 
spravení, týpek umí vyrobit týpí, 
musí se mu ozvat do dubna 

MARTA: Ozvat se týpkovi 
do konce dubna, jestli 
chceme týpko 

Jirka 
Hovorka 

  
  

 



 

 
Diskuze 

 Stanovení termínů 
o Supervize - bude 8.11. nebo 9.11. 
o Vánoční akce 

 večírek, kam by se pozvali dárci, do konce října musíme vědět 
termín (10.12.2016), místo, program -- pak se hodí pozvánka na 
Shoďkilo. -->> HYNEK má restík 

o Ramaton -- vyřešíme na příští poradě, asi by to řešila Bára (s Kristýnou) 
 Galerie na webu - je nějak rozbitá 

o Potká se Hynek s Jirkou a vyřeší 
 SUPERVIZE 

o Psal nám XY, máme se rozhodnout o tématu na příští supervizi 
 Gigabyt 

o XY by tam byla jen na půl roku, pak další zájemci už tak plusmínus jsou. 
Je potřeba vymyslet respitní systém - víkendy, všední dny. Teď je potřeba 
počkat, až bude byt potvrzený. Vymyslí Jitka s Gigabytářema. 

o Úvodní peníze na Gigabyt - půjčka na vratnou zálohu od Ramusu? 
  
  

 
Rozhodnutí 
 Dávat do skupiny Ramus // Asistentstvo pouze věci týkající se Ramusu, respektive víc 

přemejšlet před poustováním 
 Ať jsou vždycky jedny klíče od skladu v kanclu - v krabičce 
 Ztráty a nálezy: budou se nechávat v gigabytu 
 Restíky: vždy před poradou psát status ke všem restíkům 

 


