
Zápis ze schůze 10. 2. 2005 
místo konání: u Koudelů 
Přítomni: všichni členové Rady+ členky Macka Eva Dvořáková, Radka Klikarová, Martina 
Nováková 
 
Program: 

1. stručně o konfliktu s pí Šlajerovou 
2. daňové přiznání 
3. valná hromada – kdy ji udělat? 
4. otázka členů obč. sdružení – jak je zapojit do činnosti apod. 
5. Vítání jara – co, kdo, kdy a jak 
6. otevírací doba od března 
7. granty – jak utratit peníze 
 

Zápis: 
ad1) Neinformovaným řekla Stáňa o tom, jaký jsme měli s pí Šlajerovou konflikt, když 
nechala nastěhovat do konírny nový nábytek, úplně to tam zaskládala a Stáňa se to od ní 
dověděla náhodně v obchodě v 17:30 večer před plánovaným programem Rej masek 
v Mackovi. Situaci musela narychlo řešit Katka. 
 
ad2) Daňové přiznání. 
Musíme podat do konce března, všichni zkusí, zda by nesehnali někoho, kdo by nám s tím 
pomohl, Martina Nováková má jednu kamarádku, která se tím zabývá – zeptá se jí. Stáňa 
opatří formulář na finančáku, Vlaďka připraví účetní dokumenty. 
 
ad3) Valná hromada 
Odhlasováno (všichni pro), že valná hromada se uskuteční 20.4.2005 večer (středa) 
v restauraci Kolovratská rychta. Míša to tam zkusí domluvit a bude informovat členy o konání 
valné hromady. 
 
ad4) Noví členové do Macka 
Dohodly jsme se, že nové členy nebudeme radši moc přijímat, spíše cíleně oslovovat ty, kdo 
se nám na to budou zdát vhodní. Stávající členy, kteří zatím nejsou moc aktivní, se budeme 
snažit co nejvíce zapojit do činnosti, ale vše to záleží na nich, nemůžeme nikoho do ničeho 
nutit. Vymyslet, jak zajistit informovanost členů, kteří nemají internet (týká se hlavně Evy D., 
která o spoustě věcí, jež se na schůzce probíraly téměř nic nevěděla). 
 
ad5) Vítání jara 
proběhne 22.3.2005. Na starost si ho vezmou Dana a Míša. Na nákup materiálu na tuto akci 
mohou utratit 500,-. Akce proběhne buď částečně venku před konírnou (za hezkého počasí), 
při špatném počasí U Boudů (případně zajistí Stáňa) nebo v konírně. 
 
ad6) Otevírací doba od března. 
Pondělní otevírací doba – prokázala se malá návštěvnost. Hlasování o zrušení pondělků: 
všichni členové Rady PRO. 
Od března bude otevřeno: Út a Čt 9-11 hod. ; v Út odpoledne angličtina pro nejmenší. 
Tím bude dodrženo program 3x  týdně, což bylo zmíněno v žádosti o grant. 
Pondělní služby se rozdělí mezi Út a Čt – Dana úterky, Radka čtvrtky, Eva D. bude 
zaskakovat v nouzi. 
 



ad7) Granty od obce 
Získaly jsme peníze takto:  
Nájem 5000,- 
Jednorázové akce (vítání jara, dětský den) 1500,- 
Dovybavení materiálně technické základny: 4000,- 
 
Odhlasováno (všichni PRO): 
nebudeme kupovat další koberec 
koupíme CD přehrávač s kazeťákem – zajistí Katka 
sportovní potřeby – zajistí Dana 
hudební potřeby – zajistí Katka 
výtvarné potřeby – zatím se pokryje nákupem na Vítání jara, ostatní pak dle potřeby 
 
zapsala: Stanislava Bartošová 
 
  

 


