Velký SOBí Sněm - u Martiny Pěkné 28.4.2019
Téma: OŽIVENÍ LETS a ZAPOJENÍ DĚTÍ
Oživení LETS
Průvodci mají v náplni "práce" kontrolu dodržování povinností u členů svých buněk: minimálně
1 nabídka a 3 poptávky (ona jedna povinná nabídka by měl být vlastní produkce - výrobek nebo
činnost, tj. ne jen doma zrovna přebývající věc, jde o to, aby buďsobáci nabízeli ostatním
především vlastní „soběstačnou“ aktivitu)
Informovat uživatele (průběžně vydávat články a vypsat v LETS (zrealizují Infernits)), že:
•

nejdříve je vhodné projít poptávky, až pak vkládat nabídku

•

nabídky na webu LETS jsou výhodnější, než-li na setkáních (např. o 15%, je na uvážení
každého, ale cílem je dosáhnout lepšího předdomluvení, co se na setkání poveze)

•

obchody přes LETS jsou bezpečnější, než běžná internetová inzerce, atp.

Vizuální zefektivnění a zatraktivnění (grafika Infernits, programování Wild Zu - Vilda):
•

zvýraznit vyhledávání (velké vyhledávací pole jako výchozí bod pro hledání)

•

zvětšit náhled fotky (aby foto bylo primární poutač na nabídku/poptávku, v případě, že
nebude vloženo foto, bylo by dobré automaticky doplňovat nějaké ilustrační)

•

poptávky/nabídky udělat vypínací/zapínací (formou „semaforu“), nebude nutné je mazat
a bude snazší je oživovat

Automatické funkce pro oživovaní poptávek a nabídek (programování Wild Zu - Vilda):
•

informovat uživatele, že dlouho nebyl na webu LETS

•

po čase se emailem dotazovat, zda-li je nabídka/poptávka aktuální nebo zda-li má být
vypnuta (uživatel má možnost ji oživit, ale pokud bude bez reakce, bude automaticky
vypnuta)

•

týdenní infomail o novinkách (s odkazy na jednotlivé nabídky/poptávky)

Průběžně oživovat nabídku BioKlubu Kaplice.

Zapojení dětí
Od zapojení dětí si slibujeme nejen zajištění/výchovu nástupců a pokračovatelů, ale i
odstranění bariér pro současné buďsobáky, jež se často podřizují (i neoprávněně) omezením,
která se okolo jejich fungování s dětmi na setkáních dogmaticky objevují ☺ Cílem je tedy kromě
zapojení dětí samotných i pomoci rodiči buďsobákovi ke zvýšení aktivity a radosti z činnosti v
BuďSobu.
•

•
•

zajistit člověky (v rámci každé buňky), kteří za příspěvek (třeba Soby nebo jinou směnou
od rodičů) pomohou s dětmi na setkáních, pohlídají, zabaví, vytvoří program (pohlídá si
a včas dohodne průvodce konkrétní buňky před setkáním), není cílem děti zabavovat po
celou dobu setkání, bude fajn, když budou mít prostor se zúčastnit i dění s „dospěláky“
i děti mohou být aktivní v LETS, např. vlastními výtvory (obrázky, sušenky, ...) a zároveň
si mohou z LETS něco pořídit (co potřebují, ale jsou tam i karetní hry, puzzle, atd.)
vyzveme k tomu článkem (napíše Zuzka Guthová)

Téma: ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Rozšíření akčního jádra
- hierarchii prozatím zachováme
- nutně potřebujeme zvýšit počet akčních lidí (tak se prosím hlaste, kdo chcete a můžete, na
setkáních nebo na email budsob@budsob.cz)
- nové akční / iniciativní lidi (jejich práce bude honorována z příspěvků od průvodce každé
buňky) potřebujeme na:
• vymýšlení a organizaci akcí
•

psaní pozvánek a reportů

•

šéfredaktorování webu budsob.cz

•

psaní článků na budsob.cz

•

správu nabídek a poptávek v LETS

•

atd., ozvěte se a nabídněte, čím by jste mohli být užiteční pro společnou věc (nabídky
přijímají BOSi a průvodci)

Volba BOSa
- BOSovací funkce by měla být ideálně putovní
- BOSovat lze i partnerském/rodinném tandemu (tzn. že BOSové jsou současně 2, vystupující
jako jeden :)
- oproti minulým létům, měníme systém volby, BOS se volí pravidelně 1x ročně na Velkém
SOBím sněmu:
1) anonymní hlasování do klobouku (každý buďsobák má 3 hlasy)
2) vznikne pořadí kandidátů
3) aktuální BOS může navrhnout kandidáta s vyšší váhou návrhu
4) zvolení pak proběhne s odstupem krátkého času (za týden)
5) samo sebou zvolený kandidát může odmítnout
- nový BOS si pro případ potřeby vybere každoročně svoji zálohu/zástupce, ideálně příštího
kandidáta na BOSování v dalším období

Buňky
- za poslední čas došlo díky vzniku buněk k určité decentralizaci
- hlavní rozhodovací pravomoc se tak přesouvá z budějovických setkání na Velký SOBí sněm,
který se tímto stává každoroční akcí, kde se formou OpenSpace formuje fungování BuďSobu na
další rok
- v případě akutnější potřeby změny, lze rozhodování uspořádat formou hlasování na webu
(ověříme/vyzkoušíme)
- rozhodování, které se týká jednotlivých buněk, probíhá na schůzkách
- zvažovali jsme zajistit přepravu věcí z LETS mezi jednotlivými buňkami, která by byla hrazena
z centrálního sobího účtu pro usnadnění mezibuňkové výměny. Prozatím to odkládáme a
zůstaneme u současného systému, kdy si každý vše dohodne se sobím kurýrem individuálně
- zapracujeme v LETS označení domovské buňky jednotlivého člena, např. barvou nebo
symbolem, především pro zpřehlednění, kdo je odkud (vytvoří Wild Zu - Vilda)
- na stránku "Setkávání, předávání" doplníme k jednotlivým buňkám kontakty na průvodce +
možnosti ohledně transportu mezi buňkami (doplní Infernits)

Přijetí do LETS
Zpřísníme pravidla pro přijetí do LETS, chceme preferovat kvalitu před kvantitou, předcházet
potencionálním „mrtvím duším“, v LETS je lidí hodně, potřebujeme především probudit
stávající. Nové lidi chceme již „zapálené“. Neznámé hned nepouštět do LETS, který funguje
poměrně důvěrně. Samotná návštěva setkání sobí buňky již nestačí. Nově tedy:
1. nejdříve je potřeba se začlenit do naší "komunity", účastnit se společných akcí, práce,
apod. pro dosažení patřičné sounáležitosti nebo
2. proces lze urychlit na doporučení 2 a více v LETS aktivních buďsobáků
3. po vstupu do LETS musí být průvodcem lpěno na dodržování minima 1 nabídka a 3
poptávky

Téma: BUDOVÁNÍ KOMUNITY, SPOLEČNĚ
SDÍLENÉ HODNOTY, PREZENTACE
BUDOVÁNÍ KOMUNITY
Na BuďSob můžeme nahlížet jako na komunitu, ale nebudeme ho takto oficiálně nazývat (slovo
komunita je mezi lidmi v Čechách spíš odstrašující )...
Jako inspirační zdroj:
kniha BUDOVÁNÍ KOMUNITY (John W. Gardner)
SLOŽKY životaschopné KOMUNITY dneška:
1. Různorodá jednota (Celek akceptující různost. Komunita, kde panují rozdílné názory je
schopnější se přizpůsobit v dynamickém světě. Konflikt zájmů v rámci sdílených hodnot
a společného směřování je nedílnou součástí svobodné společnosti.)
2. Základ společných hodnot (musíme vycházet z hodnot, které společně uznáváme,
přičemž je na vůli každého člověka, pro jakou hlubší víru se rozhodne)
3. Péče, důvěra a týmová práce (vzájemná důvěra, starostlivá péče, zájem o osud bližního,
spolupráce a sounáležitost, respekt k individualitě, duch vzájemné odpovědnosti)
4. Efektivní vnitřní komunikace (otevřená komunikace, umění naslouchat, svobodné
vyjadřování názorů, byť by byly rozdílné v pohledu na věc)
5. Účast na věcech veřejných (potřeba vůdčích osobností, které budou usilovat o funkční
jednotu komunity, budou motivovat členy a vysvětlovat jim smysl, společné cíle a
záměry komunity, pocit sounáležitosti)
6. Potvrzení existence (dokládání své individuality, společných záměrů a hodnot, společné
akce - obřady, oslavy, tradiční akce - vytváření vzájemných vazeb mezi členy)
7. Vazby komunity (živoucí komunita se do jisté míry odlišuje od svého okolí, ale zároveň
udržuje tvořivé a rozsáhlé vztahy se světem okolo)
8. Výchova mládeže (zásadní význam má prolínání a soužití různých generací, k uchování
životaschopnosti a kontinuity komunity je třeba najít způsoby, jak zapojit mladé lidi)
9. Pohled do budoucna (mělo by být jasné, kterým směrem se komunita ubírá a jaké
podoby by chtěla nabýt)
10. Institucionální uspořádání ve prospěch zachování komunity (potřeba určité organizační
struktury, nepsané kodexy chování, v celém soukolí musí existovat jedinci, kteří se ze
své vlastní iniciativy podílejí na řešení konfliktů, smiřující znepřátelené strany)

SPOLEČNĚ SDÍLENÉ HODNOTY, neboli MANIFEST
- během května Manifest opráší Komár a Dita, odremcá Miloš, pošle se aktivnímu jádru k
okomentování, aby byla hotová odsouhlasená pracovní verze do SLETU LETS, potom v červnu
se ještě pošle mezi všechny členy ke komentářům
- měl by zaujímat 1. místo na webu
- měl by být strukturovaný, ne jen jako celistvý text (většina lidí to jen přejede očima a nečte)
- měl by s ním být seznámen každý nový člen (a samozřejmě všichni staří) a to tak, že mu
někdo z Buďsobu osobně a vlastními slovy řekne o našich společně sdílených hodnotách
•
•
•
•
•
•

lokální soběstačnost
spolupráce, sounáležitost
vzájemná důvěra a přátelství
odpovědnost
dobrovolnost
respekt k různosti

PREZENTACE
- obsah manifestu by měl být prezentován jako základ Buďsobu
"Buďsob je společenství, skupina, parta lidí, kteří společně sdílejí tyto hodnoty:"
- mohl by být vytvořen podklad pro prezentace - nějaké texty, fotky, grafika - jako podklad a
pomoc pro všechny, co jsou ochotni Buďsob prezentovat do světa (k pomoci s realizací se hlásí
Infernits a KomoDita, bez časového omezení)
- při samotných prezentacích by měly ideálně prezentovat 2 různí členové společně (je v tom
symbolika různorodé jednoty a navíc je to pro oba prezentující příjemnější), měli bychom se
střídat v širším okruhu těch, co jsou k prezentování svolní - aktivní a starší členové Buďsobu
- prezentace není hlavně o rozšiřování členské základny Buďsobu, ale o možnosti inspirovat
další lidi společně sdílenými hodnotami a jiným náhledem na svět a jeho fungování

Téma: PSANÍ ČLÁNKŮ, PRAVIDLA, DISKUZE POD
ČLÁNKY
Průvodce pro psaní článků
Vyskytla se potřeba vytvořit vodítko pro autory článků, aby měli lepší představu, jak by měl
článek vypadat, popřípadě aby se měli případní noví autoři o co opřít. Základní text připravil
Komár a přinesl na sněm. Text nyní doplní a rozešle Buďsobákům k opřipomínkování.
Úkoly:
1) Obecný popis - Kdo může psát články a kdo vkládat, Jak může článek vypadat, Proč –
pomáhat si k soběstačnosti / upozorňovat na zajímavé skutečnosti / pozvánky / popis
postupů, návody / inspirační články, Jak – rozsah v kompetenci autora, lze vkládat
obrázky, Po zveřejnění – automaticky se odešle na mail anotace, zbytek se rozbalí po
kliknutí na odkaz na webu, Trvanlivost – lze zveřejňovat i jen dočasně, Autorská práva –
mít jistotu, že zdroj je uvedený, kontakt na autora, slušnost a respekt k jiným názorům
(Komár)
2) Technický návod jak články vkládat a pracovat s nimi (Infernits – Franta)
3) Manuál pro čtení článků - mimo jiné i s návodem jak je možné na články reagovat a
zveřejňovat reakce, možnost symbolicky ocenit autora za přínosný článek,... (Miloš)
4) Seznam lidí s oprávněním psát články (Wild Zu - Vilda)
5) Zkompletovat text, zpracovat zpětné vazby (Komár)

Redakce
Bylo navrženo, že by někdo mohl dělat "redaktora" (může to být i víc lidí). Jeho úkolem by bylo
dohlížet na sekce článků, které nemají vlastního správce, ale i aktivně vyhledávat autory
článků, pomáhat jim se zveřejněním. Návrh jsme prodiskutovali, ale k žádnému rozhodnutí
nedošlo, nikdo se nepřihlásil ani nebyl určen. Pokud nebude určeno jinak, ujme se toho
samozvaně Komár a možná Miloš. Řádění této autorské dvojice si jistě dovedete představit :)
Diskuze k článkům
Zejména články s rozporuplnou tématikou vyvolaly potřebu, aby čtenáři mohli na články
reagovat.
Prozatím jsme rozhodli, že zavedeme "off-line" diskuzi. V praxi to znamená, že čtenáři mohou
svoje reakce (projevy nesouhlasu, nebo naopak souhlasu, doplnění, postřehy,...) posílat přímo
autorovi, nebo někomu jinému, kdo články může vkládat (redaktor, správci sekcí, sobařovi
průvodci). Ten je pak umístí na konec článku.
Pokud se tento systém ujme, dá se uvažovat o variantě "on-line", tedy formuláři přímo pod
články, kde by bylo možné psát reakce přímo. Diskuze by mela být přístupná aktivním členům
LETSu, tedy ne všem na internetu, aby se nezanášela balastem. Technicky je to docela problém
(LETS a stránky BuďSobu jsou odlišné systémy), proto jsme se prozatím rozhodli pro variantu
"off-line", i když je pracnější.
Proškolení autorů
Noví autoři by měli být proškoleni, jak pracovat s vkládáním a zpracováním textu. Stávajícím
autorům by to taky neuškodilo. U nových autorů systematicky a příležitostně u stávajících
provede Infernits - Franta.

Téma: SPRÁVA A ORGANIZACE SETKÁVÁNÍ A
LETS
Neplatiči (myšleno především neplatiči členských poplatků)
•
•

kdo nereaguje potvrzením pohledávky, je osloven individuálním mailem
zatím nebyl oficiální postup a sobařovi průvodci to dělali z vlastní iniciativy.

Návrh nastavit pravidla:
1) potvrdit platbu členských poplatků (200 sobů) do měsíce
2) pokud nebude potvrzeno, zaslat hromadný mail v přátelském tónu
3) kdo nereaguje další měsíc, tak pokud je v plusu nebo na nule – zablokovat mu účet.
Pokud je v mínusu, tak osobní oslovení a nabídnout:
a) zaplacení 200 sobů a zůstat
b) dorovnat účet na nulu, poplatek bude odpuštěn a odchod z LETSu
c) při vážných důvodech, proč aktuálně není aktivní, se může poplatek odpustit (1x)

Kurz Sob : Kč – má zůstat stále 1:1?
Lída – námět, aby byla menší hodnota sobů a abychom více poskytovali služby pro radost a za
nižší hodnotu, než skutečně je. Na to byl protiargument, že ti, kteří se výměnným systémem
částečně i živí, si nemůžou dovolit nezapočítat skutečnou hodnotu surovin a práce a prodávat
výrobky pod cenou a že je to věc osobního nastavení a velice individuální. Každý si musí
nastavit tyto hranice sám.

Visačky (jmenovky) na buďsobích setkáních
Jelikož BuďSOB je stále rozvíjející se společenstvo lidí, bylo rozhodnuto o nutnosti zavedení
visaček na setkávání, které budou sloužit pro identifikaci jednotlivých členů ve stádě. Tímto by
měla být usnadněna komunikace mezi členy, kteří se ještě osobně neznají. Jmenovka bude
obsahovat přezdívku v LETSu a jméno. Formou jakou kdo chce, včetně graficky originálně
ztvárněných visaček. Kdo si zapomene přinést vlastní, může ji vytvořit na místě, špendlík bude
k dispozici (průvodce dané buňky).

Seznamovací „kolečko“ na buďsobích setkáních
Ano, ale bude moderováno (Wild Zu - Zuzka), aby se zbytečně neodbíhalo k jiným tématům a
nehovořilo příliš rozvláčně. Sdělí se především jméno, přezdívka v LETSu, funkce, stručně
nabídka/poptávka a případně hlavní aktualita týkající se Buďsobu, respektive soběstačnosti.
Mluvit bude pouze ten, kdo má „mluvící předmět“ a moderátor. Kdo nechce nic říct, pošle
„mluvící předmět“ dál. Protihodnotou budeme zrychlenému kolečku všichni, snad rádi, věnovat
pozornost.

Místo předávání v ČB
Už od loňska bylo domluveno, že umístíme truhlu na předávací místo. Truhlu má Iva*k , místo
nabídl Karel (e-republika), ale bohužel zatím se to nepropojilo. Komár se nabídl, že vyzvedne
truhlu u Ivy a doveze ke Karlovi. Pak se zveřejní informace o místě a podmínkách předávání.

Téma: SLET LETS
Důvody proč se dělá slet - vzájemná inspirace, meziLETSová spolupráce, společně definovat
pojem lokální soběstačnost a pokusit se ji vykopnout výše (jak?), aby se začala uplatňovat v
rámci našeho státu.
Místo
Drahotěšice (u Ševětína)
Místní členové: Jarmila a Jan Voběrkovi (jarmila), Eliška Doleželová a Karel Zelinka (Bylinkové
Drahotěšice), Honza Cihlář (jcihlar)
Program
Příprava - pomoc Jarmile v Drahotěšicích den, dva dopředu nabízí Miloš
Organizace jídla, nákup surovin – Wild Zu - Zuzka, Dita
SOBOTA 1. 6. 2019
9:00 - Příjezd - postupné scházení, společná svačina z toho, co kdo přiveze, VIZITKY?
10:00 - Zahájení, seznámení se, představení jednotlivých LETSů, každý LETS bude mít svou
tabuli se základními údaji, podle kterých se budeme moci zorientovat a jednotlivé systémy
srovnat (kde působí, jak dlouho, jaká lokální měna, počet aktivních členů, transakce/rok, kolik
se protočilo) - zorganizuje a s ostatními LETSy předjedná Wild Zu - Vilda (Komodita doveze
kartony)
11:00 - OpenSpace, vybrání témat k diskuzi - Wild Zu - Vilda, moderátor Hejkej
12:30 - Společný oběd (základ bude vegan a bezlepek) - organizuje Wild Zu - Zuzka, vaří
Jarmila, Dita pomůže sehnat pokud možno lokální a bezobalové suroviny (Bemagro, Bioklub
Kaplice)
14:00 - OpenSpace - diskutování společných témat - Wild Zu - Vilda, Hejkej
Souběžně dětský program - truhla s převleky na divadlo - tvorba společného divadla - Magda 8,
další tvoření a hraní, tvorba kulis z kartonů - Alusena, Dita
15:30 - přestávka s dětským divadlem, průběžná svačina z toho, co kdo napeče
16:00 - OpenSpace - diskutování společných témat - Vilda, moderátor Hejkej
Souběžný dětský program - bazar pro děti (z věcí, co kdo doveze, za specielně vyrobené soby,

které si děti vydělají při divadle a jiných ativitách) - organizuje Wild Zu - Zuzka, pomáhá
Alusena, Dita
19:00 - Večeře - společně posdílíme, co kdo přivezl
- Oheň - opékání na ohni, povídání, hraní? - Nástroje s sebou (Vilda - kytara, Komár - mandolína,
nástroje pro děti - Dita, Alusena)
NEDĚLE 2. 6. 2019
8:00 - Společná kaše a čaj (základ bude vegan a bezlepek) - organizuje Wild Zu - Zuzka, vaří
Jarmila, Dita pomůže sehnat suroviny (Bemagro, Bioklub Kaplice), dovézt domácí marmelády a
sirupy, další jídlo z vlastních zásob
9:00 - příjezd Rakušanů z Hornorakouského Tauschkreis (LETS), seznámení Rakušanů s
ostatními, přidání jejich tabule k ostatním LETS - Dita
10:00 - sdílení know how, jak to kdo v LETSu dělá, česko-německy, organizuje Wild Zu - Vilda,
překladatel Magda8
Souběžně bude probíhat MEZILETSová výměna - např. na velkém stole - především specielní
vlastní výrobky a produkty, jako ukázky a inspirace nabízených produktů ve všech LETSech,
skupinky produktů jednotlivých LETSů s cedulkami, kdo je autorem - možná výměna na základě
domluvy (věc za věc, darování apod.)
Společná fotografie?
12:30 - Společný oběd (základ bude vegan a bezlepek) - organizuje Wild Zu - Zuzka, vaří
Jarmila, Dita pomůže sehnat pokud možno lokální a bezobalové suroviny (Bemagro, Bioklub
Kaplice)
14:00 - exkurse po Drahotěšicích (pochůzka po všech členech a místních pamětihodnostech s
výkladem místních - organizují Bylinkové Drahotěšice)
15:00 - rozhovor pro Freies Radio Freistadt (3-5 členů Buďsobu, 3-5členů Tauschkreis,
moderátor, překladatel, zvukař - Dita, rakouský Martin)
16:00 - postupné zakončování, výměny kontaktů,...
17:00 - úklid, odjezd

