
SCHŮZE 3.10. 2004 
NEPŘÍTOMNA: Míša Červenková 
 
1) Granty  
diskuse: Míša – nep řítomna, zápis za body Míšy napíše Katka 
Granty se žádají v lednu 2005 – informace dodá Míša na schůzku v aktuelním čase 
před žádostí o grant  
 
2) Vstupné apod. 
Vyse predplatneho v MC Kolovraty  bylo stanoveno na 150, - KC/ 3 mesice (rijen - prosinec).  
Predplatne se  vztahuje na rodinu (Chapano jeden rodic  s libovolnym poctem deti) a na 
hernu. 
V pripade zaplaceni predplatneho se nabizi clenstvi v MC Kolovraty. Podminkou je vyplneni 
clenske prihlasky. 
Jednorazove vstupne bylo stanoveno na 25 Kc/pobyt.  
V centru je mozno podavat inzeraty.  
Vyvesni doba je stanovena na 14 dni. 
Clenove zdarma, neclenove za 5 Kc/14 dni. 
Katka ma dale zjistit od pi. Slajerove zda platime pronajem za prazdniny a jakym zpusobem a 
kdy bude probihat platba. 
Novi clenove nemaji povinnost prispivat hrackou. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3) kontakt s pí. Šlajerovou /klíče/ 
   úklid pí. Mourková, výroba nástěnka + panák z květináče 
   inzeráty na nástěnce výroba 
diskuse: Katka   
kontaktní osoba s pí. Šlajerovou – Katka K.  
informace, které je nutné zjistit u pí. Šlajerové: 

1. kolik a jakým způsobem platíme nájem? 
odpovědˇ- 1000 Kč za měsíc otevřeno 2 x v týdnu /út, čt/ 
ostatní informace nám podá pí. Jindřichová z úřadu MČ Kolovraty, se kterou bude  
OS Macek podepisovat smlouvu na pronájem 
 
2. platíme nájem i za prázdniny v červenci a srpnu? 
odpověď – dle info pí. Šlajerové bychom platit něměly 
 
3.Jak doplňujeme v klubovně wc papír a kávu?  
Odpověď : dle potřeb Macka a info pí. Š. - vše po skončení provozu Macka opět 
schováváme do skříně a zamykáme 
 
4. Jak bude zajišťěn úklid klubovny ? 
odpověd  ̌- každá skupina, která klubovna využívá si po sobě uklízí individuelně 
 
5. Jak funguje teplá voda v kuchyni a na wc 
Odpověď – v kuchyni bude teplá voda zajištěna, na wc teče pouze studená 
 
6. jak zapínat topení v konírně? 
Odpověď – pí. Šlajerová vysvětlila systém zapínání Katce K. 
Pozor! Katka K. byla upozorněna, že dle daných tarifů klubovna nebude vytápěna 



V době otevření klubovny od 9.15-10.15 hod v út i čt, nutné zajistit u pí. Jindřichové 
náhradní topení v zimním období    

 
7.Jak je zajišťěno vyhazování odpadků v klubovně? 
Odpověď: Každá skupinka, která klubovnu navšťěvuje vyhazuje odpad z koše při 
odchodu z klubovnu do popelnice před klubovnou, která slouží pro potřebu klubovny 
8. Katka K. informovala pí. Šlajerovou, že je kontaktní osobou 
 
9. Je možné navrtat petlice a vyrobit police do uzamykatelné skříně? 
Odpověď – pí. Šlajerová zjistí zda je možné u pí. Svobodové z úřadu, poté  vše provedeno 
prostřednictvím opraváře z úřadu 

 
 
4) Zápisy ze schůzek 
 zajišťuje Stáňa. Z této schůzky dodá každá zápis z jejích bodů. 
Hračky – uvidíme, co bude ze sbírky + dohodnuto koupit tunel v IKEA, zajistí Vlaďka 
rozpis služeb na sbírku proveden. 
 
5) Organizace služeb 
na každý den (úterý, čtvrtek) připadají tři osoby. Podle rozvrhu budou mít vždy dvě osoby 
službu (první uvedená je hlavní a druhá je pomocná), třetí osoba je náhradník v případě 
výpadku služby. Je povinností služby zajistit za sebe náhradu. 
Po otevření MACEK budou zatím službu vykonávat obě osoby(hlavní i pomocná). V průběhu 
činnosti lze toto dle okolností upravit, pokud bude stačit jedna. 
Rozvrh vypracuje Vlaďka. 
Dále bylo rozhodnuto, že 28.10., 28.12. a 30.12. bude zavřeno. 
 
Předávání klíčů:služba má za úkol předat klíče následující službě. 
Občerstvení v den otevření: bylo dohodnuto, kdo co zajistí. 
 

6) Povinnosti služby: 
 
Při příchodu: 

• Zapnout topení 
• Příprava hraček 
• Doplnění toaletních a ostatních potřeb 
• Aktualizace informací na nástěnce 
• Vytření herny 
• Koberec na boty přemístit do předsíňky 
• Připnout si visačku se jménem 

 
V průběhu dopoledne: 

• Vydávání vstupenek a vybírání vstupného (zodpovědnost za předání pokladníkovi do 
konce měsíce) 

• Zápis do sešitu (zpředu evidence příchozích, odzadu: datum, vybraná částka od 
příchozích, počet lidí a podpis, dále částka vybraná z kasičky v případě, že hodnota 
peněz v kasičce přesahuje 100 Kč, zodpovědnost za předání této částky pokladníkovi 
do konce měsíce) 



• Poskytování informací návštěvám 
• Péče o inzeráty na nástěnce a výběr poplatku 5 Kč za inzerát na dobu 14 dnů 

 
Při odchodu: 

• Úklid herny a předsíňky 
• Úklid toaletních a ostatních potřeb, v případě nedostatku toaletních a ostatních potřeb 

pro následující dopoledne nahlášení následující službě 
• Přemístění koberce na boty zpět do herny 
• Vysypat odpadkový koš 
• Vypnout topení 
• Zkontrolovat zhasnutá světla a utažené kohoutky 
• Zamčení budovy a předání klíčů následující službě  

 
Ostatní: 

• Řešení problémů spojených s provozem klubovny 
• Co nejvčasnější oznámení nepřítomnosti a domluvení náhrady 
• Pokud možno mít u sebe drobné na rozměnění pro případné návštěvy 

 
b) nákupy pro Macka – každý nákup (pokud bude chtít být proplacen) musí být předem 
odsouhlasen. Schovat účtenku, proplácet bude pokladník. 
 
7) Funkce pokladníka 
.Kdo bude pokladník?, na jak dlouho? 
   jak zajišťovat wc papír, káva? /placením inzerátů, příspěvky na kávu/ 
   diskuse: Míša 
Funkci pokladníka bude vykonávat Šustová Vlaďka – odsouhlaseno 5-ti osobami. 
Wc papír a kávu budou zajišťovat všechny členky OS Macek dle potřeby a možností 
dopravy do klubovny. Na wc papír a kávu se bude přispívat inzeráty. 
 
8) Deník návštěv Macek  
  co zapisovat, jak předávat drobné peníze 
  spočítat celkem vybráno Kč za den, předávání pokladníkovi do pokladny? 
  jaké skříně ještě doplníme + zamčení skříní 
   botník v klubovně 
Bude speciální sešit, kam budou návštěvy zapisovat jméno své, jméno dítěte, odkud jsou, a 
zda je předplaceno („P“) nebo se vyplní zaplacená částka. Na závěr dne služba sepíše souhrn 
– celkový počet dospělých v centru za daný den, vybrané peníze za jednotlivé věci atd., sečte 
celkově vybrané peníze za den a podepíše. Peníze nechá u sebe a co nejdříve předá 
pokladníkovi. 
 
Skříně – 2 menší skříně budou na hračky – nezamykají se, vysoká skříň bude na věci pro 
službu a cennější věci – bude se zamykat. 
Boty – se budou nechávat ve vstupní místnosti, vždy se tam přendá koberec na boty.  
 
9) Pravidla centra 
-doplní se: 
přezouvání před vstupem do herny 
maminky jsou povinny hlídat své děti, aby neodnášely hračky z prostoru herny 
 



Lékárnička 
bylo dohodnuto, že lékárnička bude obsahovat náplasti, obvazy, desinfekci, nůžky- dodají 
členky. 
 
10) Výzdoba klubovny: 
     kočky, sluníčka, spirály… do kdy instalace výzdoby, kdo pomůže přitlouct 
nástěnku,fotky??, kdo má navíc kolíčky?   
     nástěnka 2x – kam umístit dle nábytku 
     uvítací plakát – ruce dětí /vítejte v Macku/   
diskuse: Katka   
Do vyrábění výzdoby klubovny se zapojí všechny členky /Míša bude informována/, 
zodpovědnou osobou za výzdobu a organizaci je Katka K. 
Nástěnku do klubovny Macka a uvítací plakát vyrobí Katka K.  
 
11) Volba předsedy: Návrh, aby předsedou byla Stáňa Bartošová 

• Jednomyslně odhlasováno pro 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

12) Nabídka věcí k zapůjčení provedena.  
Věci budou označeny „Macek“. 
  
 
 


