
SCHŮZKA DNE 24.10.2005 u Milušky 
 
Přítomni:   Doubravová Miluška 

Bartošová Stáňa 
Klikarová Radka 
Šustová Vlaďka 
Heřmánková Dana 
Červenková Míša 
Koudelová Katka 
Sedláčková Radanka 
 
 

1. Využití peněz z grantu 
2. Dýňová slavnost 
3. Kronika 
4. Další jednorázové aktivity 
5. Co do letáku kolovratský listopad 

 
 

6. Využití peněz z grantu 
Přehled získaných peněz z grantu a jejich rozdělení posílala před časem Míša mailem.Za 
zbylé peníze se nakoupí hračky (na starost Miluška), loutky a maňásky (Dana) a výtvarné 
potřeby (Vlaďka). Konkrétní náměty a rozpočet má každá z těchto zodpovědných osob. 

 
7. Dýňová slavnost (organizátor: Katka) 
datum 7.11. pondělí, sraz účastníků v 17:30 u Macka. S sebou bude mít každý účastník 
lampion na tyčce.  
Katka a Miluška budou na náměstí před infem, připraví osvětlení apod. Průvod od Macka 
povede Míša. 
Členky Macka: zajistí občerstvení (každá donese termosku s čajem, každá dostala za úkol 
něco upéct). 
Kdo má doma velké zavařovací sklenice, donese do Macka. Sirky.  
Dýně: Katka, Míša, Radanka, Dana 
Stolky: Katka, Radka K. 
Letáky na starost Vlaďka 
 
8. Kronika 
rozděleno, co si kdo vezme na starost do kroniky: 
Táborák – Míša, Vítání občánků – Vlaďka, Dětský den – Míša, Pouštění draků – Stáňa, 
Narozeniny Macka – Katka, Lampiónový průvod – Miluška.  
Popohánět to bude Katka 
 
9. Další jednorázové aktivity 
Mikulášská, Předvánoční program – bude v rámci běžného programu Macka, na koho 
vyjde před Vánoci, Masopustní rej – v únoru 
 
10. Mikulášská  (organizátor: Míša + Dana) 
datum: 4.12. (neděle) od 16.30 v sále U Boudů 
sál domluví Stáňa 



Max. 50 dětí, primárně nabízet těm, co chodí do Macka, jinak zatím nezveřejňovat. 
Určeno pro děti do 4 let. 
Vstupné pro dítě (příspěvek na balíček): 50,- 
Program podobný jako loni, domluvit loutkové divadlo ve škole – nějakou pohádku. 
Mikuláše a spol. zkusí zajistit Dana v okruhu svých známých, jinak Míša nabízí souseda 
herce. 
Zpěv: Radanka, Atinka a spol. 
 
11. Co do letáku kolovratský listopad 
Lampiónový průvod 
Nabídka volného místa na angličtinu pro maminky s dětmi 
 
 
Zapsala: Stáňa Bartošová 

 


