
ZÁPIS ZE SCHUZE MC Z 31. 8. 2006 
 

Konání: Budova bývalé konírny vedle restaurace u Boudů, Mírová 20, Praha 10 
Přítomné byly: Stáňa Bartošová, Katka Koudelová, Miluška Doubravová, Irena 
Kruntorádová, Radka Klikarová, Dana Heřmánková, Milena Dundrová, Radana Sedláčková, 
Vlaďka Šustová  
 
Program: 
1. Provoz MC 
a. otevírací doba,  datum zahájení,  delení na starší a mladší … 
b.  služby (kdo a kdy služba, program) 
c. predpremiérový Macek v zárí 
 
2. Jednorázové akce (datum, organizátor apod.) 
a. táborák 
b. drakiáda 
c. ostatní akce na podzim 
d. prípadná spolupráce s pí Hladkou z bazárku na její akci pro deti 
 
3. Volba predsedy 
 
4. Kontrola plnení úkolu z predchozí schuze, nové úkoly  
 
5. Finance  - nová výše vstupného  
________________________________________________________________ 
 

 
1. Provoz MC 
  
Aby se otevírací doba nekryla s  cvičením pro maminky s dětmi paní Kněžínkové, které bude 
probíhat pravděpodobně v úterý dopoledne, změní se otevírací dny na pondělí a čtvrtek.  
Otevřeno bude jako vloni od 9 do 11 hod. v oba  dny. V pondělí bude kratší, méně náročný 
program pro mladší děti (do 2 let), a to 9.30-10.00, herna zůstane otevřená až do 11 hod. Ve 
čtvrtek bude program pro starší děti (2-4 roky), časové rozvržení stejné jako vloni.  
Zveřejnění nové otevírací doby a nového rozdělení programu zajistí: 
do zpravodaje, Kolovratského října a letáku s volnočasovými aktivitami – Stáňa, 
na webových stránkách – Katka (přebrala stránky po Míše Červ.), 
na vratech a v Infocentru – Katka, 
paní Jindřichové na Obecním úřadě ohlásí Stáňa. 
 
Provoz MC bude zahájen od pondělí 2. 10. 2006.  
 
Angličtina (se Štěpánkou) se přesune z pondělí na středu, čas konání zůstane stejný (mírně 
pokročilí 9.15-10.15, pokročilí 10.30-11.30). 
 
Angličtina pro děti (s Judith) je v jednání. 
 
Služby s programem v pondělí si rozdělí: Zuzka Ďoubalová, Irena Kruntorádová, Jitka Sitná a 
??? 
Služby ve čtvrtek: Katka Koudelová, Dana Heřmánková, Radanka Sedláčková, Milena 



Dundrová. 
 
Se Stáňou a Vlaďkou se výhledově počítá na hlavní služby, prozatím ne na program. Miluška a 
Kamila se už na podzim nezapojí (MD), Milena jen do prosince (MD), Míša a Radka odcházejí 
do práce. Pokud chceme udržet provoz MC ve stávající podobě, je absolutně nezbytné zapojit 
další maminky!!!! Možná se připojí Leona Čechová a Helena Břicháčková, alespoň na hlavní 
služby. Andrea Krejčí je ochotna dělat program, ale ne pravidelně. Dále dohodnuto kontaktovat 
Kristýnu Ovečkovou (program), Jiřinu Součkovou (?).  
 
Předpremiérový Macek se bude konat 21. 9. 2006 v obvyklém čase. Uklidí - ?, program zajistí – 
Zuzka? 
 
 
2. Jednorázové akce na podzim 
 
1. Táborák se spojí s drakiádou – neděle 8. 10. – hlavní organizátor: Dana  
2. Dýňová slavnost – neděle 5. 11. – hlavní organizátor: Irena; nutno předem zajistit dýně 

(každá jednu?), ohňostroj – pravděpodobně Tomáš Dundr  
3. Mikulášská – neděle 3. 12. 16-17hod. – Dana zjistí, zda by bylo možno zajistit besídku „na 

klíč“, finance na to jsou.  
 
Případná spolupráce s paní Hladkou (Bazárek) schválena.  
 
 
3. Volba nového předsedy  
 
Jednomyslně zvolena Stáňa Bartošová.  
 
 
4. Kontrola pln ění úkolů z min. schůze, nové úkoly  
 
Dana zajistila lavičku, Katka skříň, Vlaďka botník (?), ohrádka – Katka zapůjčí na zkoušku 
dětskou přenosnou postýlku. Skříňky z herny se dají do předšíně místo nástěnky a stolu (na 
úřadě dá vědět Stáňa)  Teplejší papuče zajistí Milena a Radanka. Zuzka zajistí knihovní a 
výpůjční sešit – prosí zaslat od každé údaje, co mají doma vypůjčeno. Vítání občánků (listopad) 
– přáníčka se dodělávají (Dana).  

 
5. Finance  
 
Vzhledem k tomu, že nám obec přidělila nižší grant, než o jaký jsme žádaly, bylo jednomyslně 
odhlasováno zvýšení vstupného: 
jednorázové na 30,- Kč, 
permanentky říjen-prosinec: 200,- Kč.  
 
Až na výjimky nejsou dosud zaplaceny členské příspěvky na druhé pololetí – doplatit Vlaďce.  
 
Zapsala: Milena Dundrová  


