
SCHŮZE 2. ZÁŘÍ 2007 
Program: 
1. organizace sluzeb (kdo, kdy a jak :-) 
2. návrh Dany 
3. vstupné 
4. jednorazove akce 1. pololeti sezony 
5. Macek nanečisto 
6. anglictina pro maminky 
7. anglictina pro deti, vytvarka apod. 
8. ostatni a ruzne (zde prostor pro dalsi napady - muzete posilat predem). 
 
 
ad1. 

    služby 
H+V 

Den 
služby 

Pozn. 
práce či mimi 

Stáňa Bartošová H+V PO   
Helča Břicháčková ?   P 
Leona Čechová H ČT může i 2x měsíčně   
Lenka  Jakešová H+V ČT   
Zuzana Ďoubalová  H+V ČT zařadit na konec cyklu   
Miluše Doubravová H+V PO  M 
Milena Dundrová H+V ČT    
Dana  Heřmánková H+V ČT   
Jitka  Sitná V PO i ČT   
Vlaďka Šustová H+V PO   
Sylva  Pecháčková H+V PO zařadit na konec cyklu  
  
ad.2 
Organizace programu a otvírací doby 
Vzhledem k malé kapacitě klubovny a velkému počtu návštěvníků rozhodly jsme se změnit 
pravidla provozu mateřského centra. Programu se budou moci nadále účastnit pouze ti, kdo se 
předem zaregistrují.Kapacita stanovena na 12 dětí (+3 náhradníci), registrovat se budou14 dní 
předem do připraveného formuláře/na mail/sms. Registraci bude mít na starost Dana 
Heřmánková. Bude pořízen „mackový“ mobilní telefon, převážně na tyto účely. 
Pondělí: děti 0 – 2,5 roku. provoz 9 – 11 hod, 1. hodina pro zaregistrované (program 9:30 – 
10:00), 2. hodina volná herna i pro další návštěvníky. 
Čtvrtek: děti 2,5 – 4 roky. provoz 9 – 11 hod (program 9:30 – 10.30). 
Páteční volná herna zatím nebude. 
Text zformuluje Zuzka D., distribuci zajistí Stáňa B. Vyhotovit též info letáčky. 
ad 3. 
Vstupné program: 35,-/tvořící dítě, 20,-/tvořící sourozenec. Ležáci zdarma. 
V pondělí samotná volná herna 10 – 11 hod.: 20,-/dítě 
Permanentky budou zrušeny. 
 
 
ad 4. 
Táborák s Mackem + Pouštění draků 
datum: sobota 6. října 
vedoucí akce: Dana Heřmánková 
Sraz s draky bude v 15 hod. u ohniště na hřišti Nad Vrbami (hřiště s lezeckou stěnou, směrem na Benice a 
Prknovku), táborák bude od 16 hod. tamtéž (buřty či něco na opečení s sebou). 



 
Dýňová slavnost 
datum: neděle 11. listopadu 
vedoucí akce: Miluška Doubravová 
Sraz v 17 hod. u kostela sv. Ondřeje v Kolovratech. Vítány jsou všechny malé děti s dospělým 
doprovodem. Lampiony s sebou. Vstup volný. 
 
Mikulášská 
datum: neděle 2.12. 
vedoucí akce: Dana, Miluška domluví Mikuláše. 
„prozatímní“ konferenciér: Tonda Heřmánek 
 
 
ad 5. 
Macek nanečisto bude ve čtvrtek 27.9. od 9 hod.  
 
ad 6. 
AJ pro maminky zatím povede kamarádka Zuzky Jana, dokud se nenajde další lektorka. 
Organizace a způsob placení jako loni. Čas – návrh: 9 – 10 hod. začátečníci, 10:15 – 11:15 
pokročilí. Začátek od října. Evidenci zájemců vede Radanka. 
 
ad. 7 
AJ pro děti – stejně jako min. sezonu. Začátek od října. Evidenci zájemců vede Radanka. 
 
 


