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Info ze schůzky 13.9.09 MC MACEK o.s. 
 
1. 
Na této schůzce se členství v radě vzdali členky: Bartošová Stáňa, Doubravová Miluška, 
Šustová Vlaďka + Helena Břicháčková (vzdala se členství e-mailovou zprávou) 
 
Z toho vyplývá v radě zůstává 11 členek (členové rady jsou zvoleni dle stanov na každé Valné 
hromadě – poslední VN proběhla 25.1.2009) 
Příští VN hromada se uskuteční do roka tzn. do 25.1.2010  
 
Členové rady MC MACEK o.s. k 13.9.2009 jsou: 
Dandová Olina, Dejmková Kateřina, Ďoubalová Zuzana, Dundrová Milena, Heřmánková Dana, 
Koudelová Kateřina, Novotná Jitka, Pokorná Jana, Pecháčková Sylva, Sedláčková Radana, Sitná 
Jitka  
 
Členové MC Macek o.s. k 13.9.2009:  
Bučínská Iva, Píšová Naďa, Bendíková Alena, Radilová Michaela, Chlumecká Jitka, Bartošová 
Stáňa 
 
Členové rady i členové uhradí Katce Dejmkové členský poplatek 100,- Kč (dle ceníku) za pololetí 
2009 (září až prosinec). Některé zaplatili již na schůzce. Kdo neuhradil, prosím uhradit. 
  
2. 
Host na schůzce Katka Venzarová ze Živy  (má program každé út dopoledne) Seznámila všechny 
s programem Živy, dohodnuto že si zajistí skříň v klubovně na úřadě s pí Jindřichovou, nástěnku 
má zapůjčenou od MC Macek o.s. 
MC poskytne molitanové kostky (má navíc nepoužívá) – opravu kostek se vzala na starosti Dana 
H. a Miluška D. 
Dohodnuto, že zakoupí na začátku školního roku jar, wc, mýdlo a zanechá v klubovně v kuchyňce 
k používání. 
Dohodnuto, že vysavač MC Macek bude ve skříňce v kuchyňce volně dostupný jak pro Živu, tak 
pro ostatní, aby byl zajištěn pravidelný úklid MC. 
K.Venzarová byla informována o způsobu topení v klubovně přes zimní měsíce. 
 
 
3. 
MČ Kolovraty nám na období červenec-prosinec 2009 poskytla grant ve výši 
11.700,- Kč  
z toho 2.300,- Kč bude poskytnuto na nákup cvičebního materiálu pí. Kněžínkové dle předchozí 
domluvy. 
Zbývá tedy 8.200,- Kč pro MC Macek (3.500,- na akce + 4.700,- Kč na ostatní) 
Z loňského školního roku zbylo v pokladně  + 12.000,- Kč. 
 
Bylo domluveno, že pokud se bude nakupovat z grantu před jednotlivými akcemi  
(nákup vždy do datumu dne akce) nakupuje hl. organizátor a zajistí vyúčtování s pokladníkem.  
 
Pokud nutné dokoupit do klubovny menší nákup (např. dojde lepidlo, papír apod.) je potřeba nechat 
proplatit u pokladníka (Katka Dejmková). 
 
Pokud někdo navrhne a bude chtít zajistit nákup větších věcí – je nutno nahlásit na Pandoru a 
musí být odsouhlaseno většinou členek rady MC. (hlasují členky rady viz Stanovy MC MACEK). 
Novým nápadům, podnětům za strany nových členek se určitě nebráníme☺. 
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Pokud by některá z nových i stávajících členek měla jakýkoli podnět nebo nápad na obnovení 
změnu hraček a pomůcek při programu, prosím pište na Pandoru případně informujte Katku 
Koudelovou (i pro případ vyhnutí se dvojtého nákupu velkých věcí apod….:) 
 
 
4. 
Přáníčka na Vítání dětí v září 2009 zajištěny – na starost měla Jana Pokorná a Sylva Pecháčková.    
 
5. 
Kompetence členek MC Macek o.s. od září 2009  
pokladník – Dejmková Katka 
rozpis služeb – Koudelová Katka 
komunikace s médii – Ďoubalová Zuzka 
kontrola mailu MC Macek  – Ďoubalová Zuzka a Dundrová Milena 
správa webu + správa Pandory – Dandová Olina 
dodávka čaj, káva, wc papír do klubovny – Sedláčková Radanka 
nahlašování drobných oprav – Ďoubalová Zuzka 
nástěnkář – Ďoubalová Zuzka 
předseda MC – Koudelová Katka 
 
6. 
Vstupné do MC Macek zůstává stejné jako v období leden až červen 2009.  
(ceník platný dle www.macek-kolovraty.estranky.cz) 
 
*1  tvořící dítě program v po a čt – 40,- Kč 
*sourozenec s tvořícím dítětem (od 1 roku)  program v po a čt – 20,- Kč  
*sourozenec s tvořícím dítětem (do 1 roku) program v po a čt – zdarma 
*1 tvořící dítě program v po a čt (platí pouze pro členy MC MACEK) – 10,- Kč (služba HS+VS 
daný den neplatí) 
*dítě do volná herna platí pouze v po od 10 – 11 hod – 20,- Kč 
*členský příspěvek členů (podílejících se aktivně na chodu MC Macek) 100,- Kč za pololetí 
výtvarka s Monikou 50,- Kč za tvořící dítě  
výtvarka s Monikou 40,- Kč (za tvořící dítě pro členky MC)   
 
Rozpis programu MC Macek na dveře klubovny zajistí Ďoubalová Zuzka. 
Rozpis aktivit zajistí Katka K. 
 
Na schůzce rozdány klíče MC Macek členkám, které budou mít služby od října 2009. 
Kdo má klíče – prosím ještě jednou nahlásit Katce K.   
 
7.  
Akce do prosince 2009 
 
Drakiáda (grant 1.000,- Kč) 
3.10. 2009 od 15 hod (táborák od 16 hod) – hlavní org. Dana Heřmánková 
 
Dýňová slavnost (grant 2.500,- Kč) 
8.11. 2009 od ?? hod – hlavní org. Katka Koudelová 
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Mikulášská besídka (grant 0,- Kč) 
4.12. 2009 od 17 hod – hlavní org. Miluška Doubravová 
Na Mikulášskou besídku – prosím hlašte děti na seznam Milušce D. (dle pravidel z předchozích let 
jsou zvány členky z daného škol. roku 2009/2010 a členky ze škol. roku předchozího roku 
2008/2009. 
 
 
8.  
Páteční hlídání dětí nebude od září 2009 pokračovat pro nedostatek maminek na hlídání. 
V minulém roce páteční hlídání zajišťovala Dana Heřmánková, která je už v pracovním procesu. 
Zůstala Jana Pokorná, ale pro jednu maminku je hlídání dětí technicky nemožné. 
   
9.Výtvarka s Monikou  
Začíná od 6.10. každé úterý (kromě svátku, prázdnin apod.) Vede Monika Krňanská s Taniou 
Krulovou, v případě potřeby může pomoct – zastoupit Katka D., Radka K., Katka K. 
 
10. AJ pro dospělé asi nebude – nedostatek zájemců 
      AJ pro děti – organizaci zajistí Milena Dundrová (Sylva Pecháčková?) 
 
11. Pravidelný program dopoledne (po a čt) začíná od po 5.10. 2009 
*Program bude probíhat: 
                 Po 9:30 – 10:00 
                 Čt od 9:30 (cca 45 min, neudáváme na letáky, délka se přizpůsobí dle věku a pozornosti 
dětí, min však na 30 min program bude) 
 
POZOR!! Kdo bude mít HS ve čt a bude chtít provést úklid ve středy navečer pamatovat na to, že 
výtvarka pí. Mourkové probíhá v čase od 17:45 – 19:15!! 
  
 

• Nový koberec – info o možnosti nového koberce zjistí na úřadě Zuzka D. a Milena D. 
• Ve středu 16.9. proběhlo vyrábění přáníček na Vítání dětí + úklid hra ček v zelené skříni 
• Úklid skříně výtvarných potřeb zajistila Katka K. 
 
• Je potřeba ještě uklidit sk říň vedle – kde jsou potřeby pro služby apod…. kdo se hlásí? 

 
• Ve čtvrtek 17.9. Katka D. a Katka K. zajistily čištění koberce v klubovně 
• Dana + Miluška organizují opravu pěnových kostek od Živy (Katka Venzarova) 
• Dana organizace stěhování skříní – kdy?, dá vědět na Pandoru s případnou žádostí o pomoc 

ostatních 
• Katka K. pošle Katce D. seznam členů MC Macek od září 2009 pro info, kdo platí 

příspěvek 100,- Kč. 
• Zuzka D. nahlásí na úřadě termíny akcí: Drakiáda, Dýňová slavnost, Mikulášská. 
• Dana H. domluví s Živou, kde necháváme k dispozici vysavač pro úklid koberce 

v klubovně. 
• Katka K. nahlásí Olině D. – kdo je na Pandoře od září 2009 

 
 


