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Zápis z jednání Macek  konané dne 14. 5. 2012 ( č. 10) 
 
 
Přítomni: P. Bartoš (PB), A. Heřmánek (AH), K. Dejmkova (KD), Z. Ďoubalová (ZD), Milena Dundrová (MD) 

Host: R. Sedláčková (RS) 

 
Místo a čas: Praha 10-Kolovraty, 19.00–21.10 
 
PB zajistil členství u Pražské Rady dětí a mládeže, čímž je zároveň zajištěno pojištění aktivit Macka, za velmi příznivou 
cenu (200,- Kč/rok). 

 
Od podzimu poběží v klubovně předběžně následující aktivity: 

- dopolední program, tradičně úterý a čtvrtek dopoledne (organizuje Zuzka?) 
- hudební hrátky se Zuzanou Vlčinskou – 2 kurzy v pondělí dopoledne (organizátor – Zuzka) 
- Aj pro děti – jeden nebo dva kurzy (začátečníci + pokročilí) – dle zájmu a možností lektorek – Martina 

Vanišová a Lenka Březinová (organizátor – Milena); zvažuje se možnost vypsat též dopolední Aj pro 
maminky – dle zájmu a možnosti sehnat lektora 

- Tácek v pondělí od 17 hod. – koordinuje Petr 
- kurz Respektovat a být respektován – celý podzim, jednou za 14 dní ve středu od 17.30 hod. (organizátor 

Lenka Trnková?) 
- výtvarka pro děti od 4 let – lektorky Katka K. a Jitka S. (organizuje Katka D.) 
- NOVĚ ODPOLEDNÍ KLUB PRO DĚTI OD 7 DO 10 LET - družina ve škole nemá dostatečné kapacity, 

děti 3. a 4. tříd pravděpodobně nebudou mít družinu – Macek nabízí možnost pravidelného odpoledního 
programu pro děti tohoto věku (denně 12.30-16.30) – pravidelné využití klubovny v době, kdy neprobíhají 
kroužky – organizuje Katka Dejmková 

- zvažována jóga pro děti, ale nebude pro ni pravděpodobně vůbec časový prostor 
-  Tvořeníčko – středeční výtvarka příští školní rok nebude, rezervace pouze na páteční odpoledne po 17hod.  

 
Jednorázové akce na podzim: 

- 9.9. Kolozávod 
- 7.10. drakiáda 
- 4.11. dýňová slavnost 
- 2.12. mikulášská interní 
- 5.12. mikulášská pro veřejnost  

 

Spolupráce s nově vznikajícím lesním klubem – paní Jeřábková s paní Grohmanovou informovaly Macka o nově 
vnikajícím lesním klubu navazujícím na Živáčka ve Slušticích. Klub by chtěl fungovat jako součást Macka a využívat jeho 
zázemí. Klubovna Macka je však od září již prakticky zcela rezervována pro pravidelné aktivity Macka, jediný volný 
časový prostor zbývá ve středu a pátek dopoledne. Tyto termíny budou lesnímu klubu nabídnuty k rezervaci.  

Žádost – viz. příloha.  

 

ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

4 Přijít s návrhem, o které granty lze žádat PB,  Průběžně 

16 Dopsat výroční zprávy za posledních pět let. (Zuzka, Stáňa, Vlaďka, Dana) PB Výhledově 

26 
Udělat seznam chybějících dokladů v papírovém archivu (zápisy, výroční 
zprávy) 

PB Výhledově 

29 
Obnova hraček v klubovně  – oslovíme lidi z Macka přes pandoru, poptávat 
potřebné budeme také na jednorázovkách. 

ZD, MD Průběžně 

33 KoloZávod - organizační návod. PB 20.11.2011  

34 Drakiáda - organizační návod. KD 20.11.2011 
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ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

36 

Zjistit cenu placené verze nástroje. 

správu převzal od Moniky Císařové Petr Bartoš, předělal vizuální i obsahovou 
podobu, za poplatek 540,- Kč ročně získal Macek možnost více ovlivňovat 
jejich grafickou podobu a výrazně větší rozsah. 

PB, AH, 
ZD 

12/2011 

spln ěno  

43 
Dát ještě jednu nástěnku. Rozmyslet kam. Nástěnka je zatím na skříni v 
klubovně 

PB, ZD 12/2011 

44 Dýňovka - organizační návod. KD 12/2011 

48 

vyúčtování grantů na 1.pol. 2012 (velmi důležité - skoro až pedantsky musíme 
dodržet žádaný účel a především spoluúčast min. 25%) 

Granty pro první pololetí 2012 se čerpají. Na jednorázovky bez problému, je 
třeba dočerpat ještě granty na hudebku. 

KD, PB 30.6.2012 

49 

Napsat granty na 2. pololetí 2012: 

- jednorázovky – beze změny 

- pravidelná činnost – žádat pouze aktivity, kde není hrazen lektor, tzn.: 

 - MACEK – herna 

 - TÁCEK 

Požádáme více na dopolední program a tácek, také na jednorázové akce 
kromě interní mikulášské, nově zkusíme žádat grant na mikulášskou pro 
veřejnost. Naopak na kroužky (s placeným lektorem) žádat nebudeme. 
Možnost požádat také o granty na vybavení – nejen úřad MČ Praha-
Kolovraty, ale také Magistrát Hl. m. Prahy. 

PB 10.6.2012 

50 

Valná hromada RC Macek proběhne v neděli 27.5. Bude třeba probrat: kdo 
zůstane i v příštím školním roce členem, kdo z členů se bude účastnit 
dopoledního programu (dopolední program koordinuje zatím Jitka Sitná, 
nadále Zuzka Ďoubalová), zda má někdo připomínky či náměty k aktivitám 
chystaným od září 

Pozvánku rozeslal PB – viz. příloha 

PB 27.5.2012 

51 společné setkání s grantovou komisí – předjednáno s I.Hrubou PB spln ěno 

52 
výroční zpráva za rok 2011  

Doplněny chybějící části, VZ je v PDF na webu 
PB spln ěno  

53 
interní rozlučkový táborák 17.00-19.00 na hřišti s U-rampou – organizuje 
Milena; Katka D. dodá pečivo (?), hořčici a kečup; Zuzka nahlásí hasičům. 

MD, KD, 
ZD 

18.6.2012 

54 Výlet S Mikešem ke hvězdám přesunut na neděli, bližší info na webu PB 19.5.2012 

55 
Iniciátorky lesního klubu informovat o stanovisku a možnostech pronájmu 
klubovny, dohodnout případně další jednání 

PB 26.5.2012 
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ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

56 

Dětský den 
- letošní téma Zvířata – Macek má Ferdu Mravence  

- vytvoření loga s Ferdou Mravencem (děti) 

- navážení materiálu (10.00-10.30) a stavění stanů – Tonda, Míra, Pavel, Honza, odpolední 
služby (cca 14.00-18.00 + úklid od 19 hod.) – zatím je velmi málo přihlášených (asi 5) – 
nutnost apelovat na dosud nezapojené členy 

- budeme mít k dispozici 2 stany od úřadu (4x6 a 3x3m) + jeden vlastní, společně se Sluníčkem 

- náše disciplíny budou určeny pouze pro předškoláky; malým dětem budou stačit razítka z 
úkolů od nás a Sluníčka, aby si mohly dojít pro odměny 

- úkoly: navlékání drátěnek, chůze po laně, tunel, skákání, stavění z lepenkových rour, věšení 
prádla – ke každému úkoklu povídaní zalaminované na papíru A3 

- možnost výtvarné dílny, pokud dostaneme z úřadu finance, jinak jen něco menšího, např. 
omalovánky 

RS, PB 26.5.2012 

    

 
 
V Praze dne 14. 5. 2012 

 

 
 Antonín Heřmánek 

zapsal 
Petr Bartoš 

ověřil 
 
 
 
 

Katka Dejmková 
zapsal 

Milana Dundrová 
ověřil 

Zuzana Ďoubalová 
ověřil 
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Pozvánka na Valnou hromadu 
 

Na základě článku 11, Stanov Rodinného centra Kolovraty – MACEK o.s. 
si Vás dovoluji, jménem Rady, pozvat na Valnou hromadu, která se uskuteční 
v neděli 27. května 2012 od 20 hod . v klubovně Macka. 
 
Návrh programu : 

1. Zahájení jednání a prezence 
2. Schválení programu 
3. Zhodnocení činnosti v uplynulém období a představení výroční zprávy 
4. Volba rady 
5. Klubovna 2 U Boudů (Konírna) 
6. Členské příspěvky  
7. Plán činnosti pro následující období (pravidelné a jednorázové aktivity) 
8. Ukončeni Valné hromady 

 
Na Valné hromadě je možné zaplatit členské příspěvky. 
 

 
 

Za Radu MACKA o.s. 
Petr Bartoš v.r. 
předseda  

 

 


