
ZÁPIS ZE SCHŮZE 12.12.2004 U ČERVENKŮ 
Přítomni: Stáňa., Dana, Míša, Katka, Vlaďka 
Nepřítomna: Jitka 
 

1. Účetnictví 
Zprávu o účetnictví podala Vlaďka Šustová 
zůstatek 11/2004 byl 3890,- 
 
odhady na prosinec 
vybereme vstupné           500,- 
nájem 12/04+1/05          2600,- 
výdaje (mikuláš, razítko)  650,- 
ZBYDE                     1140,- 
(přesné údaje v příloze-Pokladní kniha)Předplatíme si nájem na leden. 
 
Přehled návštěvnosti MC Kolovraty – MACEK 
kolik lidí chodilo do macka (na prvním místě permanentky, na druhém ti, co platí 25,-)-
průměr na den 
říjen     10,25 + 4,5 
listopad   7,2  + 4,11 
prosinec   4,25 + 1,5 (odhad) 
celkem     7,23 + 3,5 
 
2. Využití peněz z členského příspěvku členů Rady Macka za rok 2004 
návrh: 150,- použít jako příspěvek za rok 2004, zbytek: 350,- převést jako část členského 
příspěvku za rok 2005. 
Hlasování: jednomyslně PRO 
 
3. Výše členského příspěvku a vstupného do MC Macek na rok 2005 
Návrh: členský příspěvek 500,-/rok (platit ve dvou ročních splátkách 2x 250,-) 
permanentka 150,-/2 měsíce 
jednorázové vstupné 25,- 
Členům a dalším aktivním možnost poskytnout např. za služby věcné odměny, když 
zbudou peníze. 
Inzeráty pro členy zdarma, pro nečleny 5,-. Káva pro členy i nečleny 5,- 
Hlasování: jednomyslně PRO tento návrh 
 
Míša: dá na web. stránky aktuální údaje o členských příspěvcích a vstupném.  
Info o kávě nebudeme dávat na nástěnku. 
 
4. Propagace Macka 
Zda dát informace o Mackovi do tiskovin – Říčanský kurýr a Patriot 
Stáňa: pokusí se tam tyto info procpat zadarmo (abychom to neplatily jako inzerci) 
 
5. Způsob výměny služeb 
Pokud bude služba vědět dopředu, že nebude moci přijít za svoji službu, vymění si ji po 
domluvě s kýmkoli, a to: hlavní za hlavní, vedlejší za vedlejší. Výměny oznámit Vlaďce. 
V případě předem nečekané nemožnosti jít na hlavní službu, přebírá tuto vedlejší služba.  

 

 



 

Pravidla výměn služeb 
• preferuje se výměna předem (zvláště u plánovaných absencí - dovolená apod.). 

Výměna HLAVNÍ služba za HLAVNÍ, VEDLEJŠÍ za VEDLEJŠÍ. 
• pokud se nemůže HLAVNÍ SLUŽBA dostavit a službu není možné předem vyměnit, 

stává se VEDLEJŠÍ SLUŽBA službou HLAVNÍ a musí daný den splnit všechny 
povinnosti sama. Ta, co chyběla se bude snažit službu nahradit nejlépe hned další 
týden. Pokud toto není možné, další týden opět VEDLEJŠÍ SLUŽBA přebírá 
HLAVNÍ SLUŽBU, aby nedocházelo k tomu, že jedna osoba bude mít dvě hlavní 
služby za sebou. 

Ta, která chyběla nahradí službu v třetím týdnu, dále se vše vrací do původního 
rozvrhu. 

Pokud bude absence dlouhodobější, střídají se 2 zbývající služby, dokud se nenajde 
náhradní třetí osoba. 

Příklad: 
1. týden  Stáňa, Vlaďka, (Dana) 
2. týden  Vlaďka, Dana, (Stáňa) 
3. týden  Dana, Stáňa, (Vlaďka) 

Stáňa nemocná 1 týden  2 týdny 3 týdny 
1. týden  Vlaďka  Vlaďka Vlaďka 
2. týden  Stáňa, Dana  Dana  Dana 
3. týden  Dana, Stáňa  Stáňa  Vlaďka 

• pokud se nemůže ze závažných důvodů dostavit VEDLEJŠÍ SLUŽBA, službu 
nenahrazuje, ale je povinna toto oznámit HLAVNÍ SLUŽBĚ předem. 

pokud dojde ke krizové situaci a nemůže se dostavit ani HLAVNÍ ani VEDLEJŠÍ služba, 
zapojuje se NÁHRADNÍK 
Hlasování: jednomyslně PRO 
 
6. Povinnosti služby 
Jitka vypracovala doplněnou verzi povinností služby, všichni se s ním seznámili již 
předem v mailu. 
Hlasování: jednomyslně PRO 
Změna: Vedlejší služba má za povinnost přijít do jedné hodiny po otevření. 
Hlasování: jednomyslně PRO 
 
7. Granty 
Budeme žádat o grant na provoz, na vybavení ... 
Granty si vzala na starost Míša a Dana, veškeré návrhy posílat jim. 
Formuláře vyzvedne Stáňa 
 
7. Jednání s pí Jindřichovou 
za Jindřichovou zajde Stáňa + Katka – zaplatit nájem, předplatit nájem za leden, vyjasnit 
pravidla komunikace s pí Šlajerovou. Ještě jednou zdůraznit, že květen, červen – omezení 
otvírací doby. Domluvit úterý na angličtinu pro nejmenší (pí Jelínková) 
 
Schůzka ukončena předčasně z důvodu nemocné Zuzanky Červenkové. 
V autě ještě domluveno: Angličtina – na starosti bude mít Jitka (ještě to bude muset 
odsouhlasit). 
Rozdělení funkcí – sepíše Katka 


