
 
 
 
Členská schůze 1. 3. 2009 
 
 
Přítomni: Katka Koudelová, Vlaďka Šustová, Katka Dejmková, Iva Bučinská, Miluška 
Doubravová, Stáňa Bartošová, Sylva Pecháčková, Radana Sedláčková, Jitka Sitná, Dana 
Heřmánková 
 
Program: 
1. Zvýšení ceny vstupného od 2.3.2009 
2. Program Macka do června 2009 
3. Macek od září 2009 
4. Nové webové stránky 
5. Nový správce Pandory 
6. Různé 
 
Členská schůze byla zahájena ve 20,05 h. 
 
ad 1. návrh vstupné na program pro nečleny 1. dítě 40,-,  2. dítě 20,-, 3. dítě zdarma, herna 20,-  
  
návrh vstupne pro členy od 2.3.2009 1. dítě 10,-, 2, dítě 10,- a herna 10,- platí pro členy , služba 
zdarma  
byl přijat 10 přítomnými. 
Zvýšení vstupného platí od 2.  3. 2009 do odvolání. 
 
ad 2. 
na služby se přihlásila Iva Bučinská HS na pondělí 
p. Juchová z Lipan na pátek VS 
 
ad 3. 
Dana od září odchází do práce, k zajištění pátečního programu je potřeba 1 osoba k Janě Pokorné 
p. Rinnová se předběžně hlásí na službu 1 x měsíčně, p. Matoušková na HS 
 
ad 4. 
nové webové stránky na adrese http://www.macek-kolovraty.estranky.cz platné od 2.3.2009 
vytvořila Olga Dandová, bude přidána historie a fotografie z proběhlých akcí, ze starších stránek 
bude provedeno přesměrování ze starých stránek 
 
ad 5. 
novým správcem stránek je Olga Dandová – Sylvo, toto je treba s Olinou domluvit, jestli 
souhlasi. Nebylo to s Olgou dopředu projednáno, tak ať nedojde k nějaké mylné informaci:) 
  
Katka Koudelova bude pripadne stranky pomahat zpracovavat obsahove – toto je jeste vec 
dohody.....   
 
ad 6. aktuální seznam členů s adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresu a členstvím v radě 
pořídí Vlaďka a rozešle všem 
Akce za rok 2008 do Mackovské kroniky doplní Miluška. 
Každou oslavu narozenin, příp. další akce konané mimo rozvrh Macka bude pro příště třeba 
oznamovat na Pandoře + návrh na paušální sazbu při používání hraček mimo program Macka 



100,-Kč byl přijat. 
Tento příspěvek bude použit na obnovu hraček v Mackovi vzhledem k nutné obnově hraček a 
vzhledem k nízkému grantu za 1.pololetí 2009. 
Týká se každé jednotlivé akce kromě pravidelného pátečního programu hlídání dětí, kdy je tato 
sazba placena 1x měsíčně. 
Všechny členky Macka prosíme o sběr:  
* víček od minerálek, od mléka – použití na lepidlo a barvy na výtvarku. 
 * roli ček od toaletního papíru na Vítání jara a program – prosím o přidelení a označení krabice 
v klubovne, aby maminky měly kam sbírat.   
Nové tetrapakové krabice od mléka na výtvarku - stačí 2-3 ks. 
Při zastupování Macka na úřadech bude o.s. zastupovat Katka Koudelová, Stáňa Bartošová, Zuzka 
Ďoubalová.  
Na obnovu hraček byl schválena kasička  na dobrovolné příspěvky, která bude po dobu 
pravidelných  služeb  umístěna v Mackovi. 
Nové potřeby pro hlavní službu: ke vstupnému přidávat informační letáček – Hledáme aktivní 
maminky, kroniku k  nahlédnutí  a krabi čky na dobrovolné příspěvky na hračky v Mackovi. 
Informační letáčky jsou dále k dispozici v Infocentru, u MUDr. Czinnerové,  na úterním cvičení s p. 
Kněžínkovou.  
Do Kolovratského zpravodaje bude zařazen článek o Mackovi od Dany, viz příloha. Uzávěrka 
Kolovratského zpravodaje je 6. 3. 2009.  
Info o Mackovi se také objeví v Říčanském zpravodaji - článek s rozhovorem se Stáňou B. od I. 
Maškové. 
Stěhování skříní na místo věšáku v klubovně bylo předběžně domluveno na 21. 3. 2009. 
Cena AJ pro děti do konce května 2009 je pro členy 510,-, pro nečleny 680,- - prosím uhradit 
Radance Sedláčkové. 
 
Členská schůze byla ukončena ve 21.45 h. 
 
 
Zapsala: Sylva Pecháčková 
 
 


