
FIRMY 

Soby ve firmách: zda-li a jak spolupracovat s firmami 

 

Diskutované body, proti a pro: 
- firmy nemají čas hledat v nabídkách / protihodnotě 

+ firmy mohou být pro BuďSob P.R. 

+ ve firmách lze Soby utratit 

 

Výstup: 
* firmy chtějí jako protihodnotu spíše služby (= podpořit) 

* mohou Soby utratit i jako osoba (nemusí nakupovat jako Fér, + přidat kolonku "Nevíte jak vydělat 

Soby? + instrukce") 

* nové firmy aktivně nevyhledávat, spolupráci nechat vznikat spontánně 

* chceme firmy, které sami chtějí a se sociálním přesahem 

  



ROZHODOVÁ NI , ORGÁNIZÁCE Á 
SPRÁ VÁ 

Valná hromada 
 

Návrh, aby se rozhodování o směrování Budsobu konalo v Českých budějovicích ve formě svolání 

“valné hromady”.  

Důvodem je, že pro některé může být  openspace mimo budějovice nedostupný. 

 

Myšlenku jsme pro tuto chvíli odmítli, protože: 

- existuje možnost elektronického hlasování, ale hlasování se v minulosti zúčastnilo velice málo 

lidí, 

- myslíme si, že by účast aktivních lidí byla stejná, ať už by se setkání uskutečnilo kdekoliv, 

- již existují “stanovy” a zvykové právo, které umožňuje jakémukoliv členu, který obchodoval 

nejméně s pěti lidmi vyvolat hlasování na běžném setkávání, 

- současné rozhodování - zdá se - většině vyhovuje (většina se nevyjadřuje proti současnému 

stavu). 

 

Poplatky 
 

Návrh, jestli by nebylo dobré zvýšit každoroční poplatky, aby byla práce BOSe a Sobích průvodců 

náležitě oceněna. 

 

Shodli jsme se na tom zachovat současný stav, z důvodu: 

- výše sice není ekvivalentní, ale je únosná, 

- nechceme odradit současné členy, kteří si teprve rok zvykají na to, že vůbec nějaké poplatky 

existují, 

- téma potřebuje čas a prostor pro širší diskusi. 

Přesto bychom chtěli o zvýšení poplatků diskutovat a to proto, aby byly ti, kteří do systému 

přispívají a pečují o něj, byli i v rámci systémů náležitě odměněni. 

Součástí diskuse byl i návrh na zrušení prvního roku bez poplatku - což jsme zamítli jakožto 

demotivační faktor. 

 



Správa a dělba práce 
 

Myšlenka, zdali by nebylo dobré odlehčit práci BOSovi (Vildovi) na správě systému, aby se mohl 

věnovat více administrátorské práci. To by se mohlo realizovat delegací práce BOSe na další členy 

Buďsobu. 

Zároveň se v této diskusi řešilo fungování správa Buďsobu obecně. 

 

Zjistili jsme, že se již tato dělba práce děje, a že BOSovi velice pomáha delegace některé práce na 

Sobí průvodce. Přestože stav ještě není ideální. Padl i návrh jakési „monarchizace vedení“ tj. vedení 

více lidmi.  

 

Dále jsme odpovídali na otázku: co by se stalo s Buďsobem, kdyby se o něj nikdo nestaral? 

 

PRO LETS: 

● Hromadili by se neaktivní členové. 

● Nebylo by jak čelit kybernetickým útokům (nikdo by neaktualizoval systém) 

● Nový členové by si nevěděli rady, jak s novým systémem zacházet. 

● Nebyl by nikdo, kdo by osobně řešil nenulové účty odchozích členů- 

● Nebyl by nikdo, kdo by povzbuzoval, aby členové přidávali nabídky a poptávky. 

 

PRO ČLÁNKY 

● Sekce s články by byla neudržovaná. 

● Nebyl by nikdo, kdo by uměl dobře zadávat články. 

 

Tento se seznam lze číst i negativně čili, jako seznam toho co Buďsob potřebuje pro svou správnou 

existenci. 

Závěr alias CO DĚLAT? 
 

1) BOS by mohl vytvořit seznam typů práce, na kterých se dělá a zveřejnit jej, aby ostatní 

členové viděli co všechno vlastně dělá. – v obecnějších rovinách popsáno zde 

https://lets.budsob.cz/cs/node/127 - můžeme dále upřesňovat 

2) Bylo by fajn vytvořit MANUÁL PRO NOVÉ ČLENY. (do LETS sekce) 

3) Koncem roku 2018 rozvinout diskuzi o poplatcích na další období 

4) Pokračovat v rozdělování práce hierarchicky skrze průvodce dalším zájemcům 

  

https://lets.budsob.cz/cs/node/127


PROBUZENI , ÁKTIVÁCE C LENU  

 

Klíčové je pochopení základní principu "buď soběstačný": 

1. Iniciativa, nápad konkrétního člena 

2. Diskuze o nápadu s ostatními členy na setkání 

3. Realizace pod vedením konkrétního člena 

 

Aktivace spících členů  
- pokus kontaktovat je mailem a nabídnout jim pomoc, podpořit je, aby se stali aktivními členy (MO) 

- článek vyzývající lidi k aktivitě, vlastní iniciativě a psaní článků o tématu, v kterém mohou ostatní 

obohatit, inspirovat (KOMÁR) 

- inspirační reportáže o pestré škále cest k soběstačnosti, o odvaze a svobodě žít svůj život po svém.  

v návaznosti na medailonky z Atlasu sobů,  prohloubení tématu (DITA)  

Aktuální seznam produktů, služeb z nabídek LETS  
- aktualizované, přehledně uspořádané, vytištěné na A4 na každé setkání, článek o tom, jak naplňovat 

své každodenní potřeby z naADMINbídky Buďsobu ---> cílem je co největší soběstačnost v rámci 

Buďsobu (INFERMA) 

Zpestření modulu setkávání 
Pravidelná měsíční večerní setkávání 1.středu v měsíci ve městě na veřejném místě (ve spřátelené 

kavárně, v pirátské hospodě v Hradební, v centru Cassiopea,..) by se  omezila na periodou 1x za 2 

měsíce. Mezi nimi by bylo půldenní až celodenní setkání 1 den z 1.víkendu v měsíci, vždy u některého 

stávajícího člena, potenciálního člena nebo na jiném zajímavém a vhodném místě v rozumné 

dojezdové vzdálenosti od města (nabízet spolujízdu v nabídkách!). Hostící člen sám udělá pozvánku, 

může u sebe uspořádat bazárek svých věcí apod. (MARTIN) 

Úvodní text o Buďsobu 
psaný stručně, jednoduše a lidsky, vypíchnutí aspektů Buďsobu, zejm. toho ekologického 

(MO, E-REPUBLIKA, KOMÁR) 

Možnost omezení emailů od platformy Buďsob 
možnost vybrat si, zda chci, aby mi chodilo info o článkách, nebo jen pozvánky (ADMIN) 



MI STNI  BUN KY a jejich podpora 

 

Fungování jednotlivých buněk závisí na aktivitě místních členů. Nemá cenu uměle vytvářet další 

místní buňku (pokrývat hluchá místa jižních čech), pokud se tam nenajde aktivní člen, který se o 

místní ohnisko bude starat. Má cenu spíše zahušťovat síť členů v místě, kde ohnisko funguje a 

jednotlivé členy AKTIVOVAT a PROPOJOVAT. 

Nyní jsme ještě ve fázi vytváření místních ohnisek, buněk, ale pozvolna přichází čas na síťování a 

propojování jednotlivých ohnisek, členů, nabídek a potřeb,... 

 

*základní buňka ČB (WILD, MO, ZLATKA,...) - setkávání pravidelně 1xměsíčně  

 

*podbuňka Rudolfov (ZU) - ve fázi nápadu - pravidelná setkávání v podobě sobotního dopoledního 

brunche spojeného s buďsobím trhem, možná v Rudolfově na faře 

 

*místní buňka VOLYNĚ (INFERNITS, VINAŘ) - setkávání pravidelně 1x měsíčně 

 

*místní buňka KAPLICKO (DITA,KOMÁR,...) - setkávání příležitostně, cca. 4x do roka, nápad na česko-

rakouské setkání na hranici 

 

*místní buňka BOROVANY (ZUZKA GUTHOVÁ) - setkání zde proběhlo pouze jednou, ale Borovany 

mají potenciál (blízkost členů z Trhosvinenska, Novohradska, Třeboňska, další potenciální členové, 

jsou zde vhodné prostory k setkávání, dějí se tu zajímavé akce...) Setkávání zde by se mělo podpořit a 

udělat pravidelně! (MARTIN, MARTINA PĚKNÁ) 

 

*místní buňka TÁBOR (KAROLI) - 1. setkání by mělo proběhnout v červnu, Karoli je nový člen, měli 

bychom jí ze základní buňky poskytnout maximální podporu a podpořit v aktivitě! 

 

 

 

 



PODPORA místních buněk 
 

- vytvoření společného úložiště buďsobáckých materiálů - pozvánek, letáků, přednášek, propagačních 

materiálů, výběrové fotodokumentace ze sobích akcí (na serveru INFERNITS) 

- pomoc při vytv. pechakucha prezentace Buďsobu (INFERNITS, DITA) 

- vytvořit jednotné pozvánky na setkání v .pdf (INFERNITS) 

- vytvořit propagační materiál o členech z Atlasu sobů v .pdf (DITA) 

- vyladit letáky, plakáty, samolepky (HYNEK) 

- pokračovat v exkursích - exkurse po přírodních zahradách (ZLATKA) 

- pokračovat ve worshopech u členů Buďsobu, spojených s předáním zkušeností a dovedností a s 

praktickou vzájemnou pomocí  (INFERMA) 

  



PROPÁGÁCE Buďsobu 

 

- jednotný vzhled propagačních materiálů a www. stránek  - sjednocení 

barev na stránkách www., na starém logu, na samolepkách a na plakátech (HYNEK, 

INFERNITS) 

 

- inspirace grafikou stránek LETS Vysočina, výměna úvodního obrázku s balíky na našich 

stránkách, dát dohromady se vznikajícím úvodním textem (INFERMA)  

 

LOGO: 
- sjednocování vzhledu 

- staré logo od Zlatky si ponecháme, na leták se upraví do černobílé podoby (INFERNITS) 

- nové logo od Hynka bude logem sobí měny, bude také v kroužku jako staré logo  

- dále budeme používat 4 základní barvy ze starého loga (svěže světle zelenou, slunečně 

žlutou, oranžovočervenou a bouřkově fialovomodrou) -  do hlavičky na stránky, pod nové 

logo měny na samolepky,.... 

 

3 typy oficiálních propagačních materiálů k tisku (HYNEK): 
1. LETÁK "Buď soběstačný i ty!" - černobílý, formát A5, se starým logem upravené do čb, 

logem měny a QR kódem, vhodný pro nízkonákladový tisk 

2. SAMOLEPKA "Přijímáme soby" - barevná, kruhová s bílým okrajem, logo měny, do firem 

3. PLAKÁT " Buď soběstačný"- A3 na výšku, centrální uspořádání s barevným hlavním logem 

uprostřed, kolem černobílé Hynkovi obrázky a doplňující info 

 

  



Vychyta vky 

Notýsek 
Šlo o nápad, kdy bychom vyrobili, předformátovaný notýsek na záznam transakcí. 

V úvodu by mohly být návody, pravidla atd. 

Jednodušší varianta by byla excelová tabulka s odpovídajícími sloupci, kterou by si každý mohl 

vytisknout. – Možná časem realizuje Komár (nemá prioritu) 

Nápad – možnost od někoho koupit notýsek za Soby s dotací cca 10% ze Sobího fondu 

Truhla 
Někde v ČB by mohla být umístěna truhla se zámkem na kód, ke které by členové LETSu znali kód a 

mohli ji využívat jako předávací místo. 

Místo předběžně nabídl Karel (e-republika)  – upřesníme a domluvíme detaily (Wild) 

Potřebujeme mít truhlu (kovová či dřevěná, ale bytelná) + zámek, proto zadáme poptávku na LETS 

(Wild) 

Vymysleli by se pravidla (obdobně jako u Pacha mama) pro uchovávání věcí po určitou dobu. Padl 

nápad, že cokoliv tam bude déle než určenou dobu propadá majiteli truhly. (Wild) 

Diskuze pod články 
Zda opět zavést či nezavést diskuzi a komentáře pod články v budsob.cz 

+možnost doplnění informací a dopřesnění 

-vyšší rizika konfliktů 

-potřeba moderátora 

Byli jsme cca půl na půl, zda ano či ne 

Přišli jsme na řešení v propojení se znovuzaváděním moderátorů k sekcím článků (řeší Dita a Mo), 

tak, že by bylo možné případný návrh na doplnění, či dopřesnění článku v dané sekci poslat e-

mailem na moderátora dané sekce a ten zváží, zda do článku doplní, či ne. S doplněním, že lze psát 

moderátorům, co se týká odborné stránky článků, nikoliv názorů. 

Zavedení komentářů ke článkům tedy po tomto opatření nemá význam a nakonec jsme ho zavrhli. 

Seznam nejčtenějších článků 
Upravit seznam nejčtenějších článků tak, aby zobrazoval nejčtenější článek dle přístupů za poslední 

rok. (admin) 



Chat 
Viz diskuze pod články 

Bazary 
Viz setkávání zpestření modulu setkávání v tématu probuzení, aktivace členů 

Seznam potřeb 
Viz téma probuzení, aktivace členů 

Optimalizace pro lidi, kteří nejsou počítačově gramotní 
Někteří lidé mají problém s prací na PC a internetu, který vytváří bariéru pro zapojení se do LETSu 

Nemáme kapacitu, řešit systémově. 

Lze řešit individuálně – po domluvě s průvodcem, nebo někým ze skupiny kdo mu pomůže a např. 

přepíše jeho transakce do systému. Zároveň je třeba aby se domluvili s pomocníkem na protihodnotě 

za jeho práci, které může být hodně a nemáme kapacitu ji hradit z poplatků. 

Jedinou možností jak se zapojit je (pokud neumí/nechce využívat webový systém) přijít na setkání, 

kde lze např. psát transakce na papír a pak individuálně řešit viz výše. 


