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Zápis z jednání Macek  konané dne 29. 11. 2010 ( č. 2) 
 
 
Přítomni: P. Bartoš (PB), A. Heřmánek (AH), R. Sedláčková (RS), M. Dundrová (MD), Kateřina Dejmková (KD) 

 
Místo a čas: Praha 10-Kolovraty, hostinec Heřmánků, 19.00–22.05 
 
Další schůze rady je 20.12.2010 v Mladotovce od 20:00 
 

1.1.1.1. Rozdělení trvalých úkol ů a zodpov ědností 
Rada prodiskutovala rozdělení dalších funkcí sdružení. Vesměs se jedná o již existující a dobře fungující 
rozdělení činností. Proto rada neměnila osoby zodpovědné za jednotlivé činnosti. 
Další stálé funkce sdružení: 

• styk s úřadem 
• finanční – Katka Dejmková (placení najmu, vyzvedává a vyřizuje granty) 
• provozní – Zuzka Ďoubalová (rezervace klubovny a U Boudů apod., věci za Rodinné centurm 

(RC), nahlašování závad); rezervace na narozeniny či jiné soukromé akce apod. dělá každý 
sám (ale platí se přes Macka) 

• Infocentrum 
• hlavní spisovatel – Zuzka Ďoubalová (souhrnně předává podklady do zpravodaje a jiných 

tiskovin, organizuje příspěvky za mladší část MACKA 
•  zástupce spisovatele –  Petr Bartoš (zaskakuje za Zuzku, když nemůže, organizuje přízpěvky 

za Tácka a přidružené aktivity – výlety apod.) 
• topič – Vašek Pokorný – věci okolo topení, závady, seřizování automatu 
• správa konírny – Radana Sedláčková - dokupování proviantu, toaletní papír, úklidové prostředky a 

společného materiálu (pastelky lepidla), aktualizace seznamu úkonů při odchodu (kdy se vytírá, stoly 
atd.) 

• Kontaktní telefon za Macka – Radana Sedláčková, dát na www 
• Webové stránky – Olina Dandová 
• Nástěnka – Zuzka Ďoubalová 
• Rozpis služeb – Jitka Sitná 
• Zpravodajové – v radě informují o činosti, problémech a potřebách jednotlivých zájmových skupin 

• Macek – Milena Dundrová, Radana Sedláčková 
• Tácek – Petr Bartoš, Antonín Heřmánek 

2.2.2.2. Granty mimo obec Kolovraty 
 PB informoval o možnosti žádat granty i na jiných místech např. na výchovu (životní prostředí, kultura, lyžák, 

tábor apod). Stáňa Bartošová může informovat o grantech, které jsou o životním prostředí, ekovýchova. 
Rada se dohodla tyto granty sledovat a v průběhu příštího roku vykazovat čístečně činnost v oblasti 
ekovýchovy a životního prostředí prostřednictvím Tácka a společných výletů. Až budou vhodné granty 
vypsány, můžeme se do nich zapojit i s historií činnosti v daném oboru. 

3.3.3.3. Komunikace rady, frekvence sch ůzek 
• frekvence schůzek : zhruba 1x měsíčně 
• komunikace: mailem, telefonem, osobně 
• rozhoduje prostá většna 
• lze hlasovat per rollam (po mailu, oběžníkem) 

4.4.4.4. Výro ční zprávy – kdy kdo jak a pro č (PB) 
• jak často – jednou za rok 
• proč – kvůli grantům, granty většinou vyžadují výroční zprávy, finanční uzávěrky 
• kdo schvaluje – rada schvaluje psanou výroční zprávu 
• co má obsahovat – výroční zpráva má obsahovat charakteristiku sdružení, historii, současnost, 

základní činnost, ostatní činnost, zajištění provozu (personální, a materiální), hospodaření, návštěvnost. 
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Při sestavování lze vyjít z žádostí o grant, zpráv ve kolovratském zpravodaji, jednorázovky, otevřené 
hodiny, kroužky. 

5.5.5.5. Náměty na činnost (angli čtina) 
Rada prodiskutovala řadu námětů na činnost, kterou bychom mohly za předpokladu personálního obsazení a 

zájmu. Byly diskutovány tyto náměty 
• Angličnina – od září, vede MD, najít lektora, pokusit se napsat grant, možno dopoledne i odpoledne, 

pro mladší i starší.  
• Výtvarka – konkurence je v tvořeníčku. Pokud se nesežene lektor, nebudeme organizovat. Možný 

kandidát na lektora je Martina Vanišová. Nejdříve od září 2011. KD se zeptá.  
• Pohybovka – zvážit zda budeme spolupracovat s paní Kněžínkovou, zjistit, jaký je zájem ze strany 

členů RC a zda máme možnost najít jiného lektora (Tošnar, Heřmánková, Vilím) 
• Výlety – PB na jaře 2011 začne organizovat výlety, dá vědět, pro koho je daný výlet vhodný s 

přihlédnutím na terén a kočárky, dětská kola atd. Plánuje cca 5 výletů za rok. 
• Jednorázové rodinné pobytové výjezdy – tábory, lyžáky, prodloužené víkendy 
• Hudebka – Zuzka Vlčinská,  flétnový kroužek nebo hudební školička yamaha – zjistit zda by od září 

2011 byl zájem a naplnění lektorem. Možno i pro dospělé. 
8. Schválení zápisu z valné hromady 

• – po přípomínkách byl zápis z valné hromady schválen 5 hlasy. 

ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

1 Získat skříň od úřadu PB 15/12/2010 

2 Oslovit Moniku Císařovou a Olinu Dandovou, aby zrevidovaly stav WWW 
stránek a navrhly vylepšení 

MD 15/12/2010 

3 
Oslovit funkcionáře dle bodu 2. shora uvedeného zda souhalsí s přidělenou 
funkcí. Fce jsou ty které doteď vykonávali a vykonávali je dobře. Proto 
bychom rádi, aby to vykonávali i nadále. 

MD, RS 15/12/2010 

4 Přjít s návrhem, o které granty lze žádat  PB,  průběžně 

5 Inventura majetku. Něco má Kněžínková !!! Kooperace s Vlaďkou Šustovou. 
AH, 

MD,RS 
Leden 2011 

6 Vytvořit seznam drobného majetku (např. výtvarka). Když něco ze seznamu 
dochází, napíše se, co se má koupit.  

RS, MD Leden 2011 

7 
Zjistit, kdo chodí ke Kněžíkové na cvičení a zvážit, zda pokračovat ve 
spolupráci. Měla by minimálně nabídnout přednost pro členy Macka. 

MD 15/12/2010 

8 Živa – monitorovat aktivitu KD průběžně 

9 Granty pro tábor – zjistit, o jaké granty a na jakou činnost bychom mohli žádat PB Leden 2010 

10 Vyúčtovat současné granty do 15.1.2011 KD 15.1.2011 

11 Zřídit mailing list rady  AH Prosinec 2010 

12 Označit skříně jmenovkami, co je čí RS, PB Co nejdříve 

13 Opravit skříň RS, AH Co nejdříve 

14 Napsat výroční zprávu za 2010. PB osloví Katku K. a Vlaďku Š.  PB Leden 2011 

15 Vytvoření elektronického archivu PB Březen 2011 

16 Dopsat výroční zprávy za posledních pět let. (Zuzka, Stáňa, Vlaďka, Dana) PB Výhledově 

17 Udělat smlouvu s hvězdárnou o spolupráci PB Co nejdříve 
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ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

18 Registrace stanov na MV PB, AH Co Nejdříve 

19 Zjistit průměrnou návštěvnost za první a druhý půlrok, Z. Ďoubalová PB 
Do konce roku 

2010 

20 Koupit bačkory. V Ikea mají za 29Kč. Koupit cca 10 párů RS Co nejdříve 

21 
Informovat služby o úkonech při odchodu z Konírny. Revidovat seznam 
úkonů. 

RS Co nejdříve 

22 Rozdělení úkolů (viz bod 2) dát na web. RS Co nejdříve 

 
 
V Praze dne 29. listopadu 2010 

 

 
 Antonín Heřmánek 

zapsal 
Petr Bartoš 

ověřil 
 
 
 
 

Katka Dejmková 
zapsal 

Milana Dundrová 
ověřil 

Radana Sedláčková 
ověřil 

 


