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Zápis z jednání Macek  konané dne 21. 2. 2011 (č. 5) 
 
 
Přítomni: P. Bartoš (PB), A. Heřmánek (AH), R. Sedláčková (RS), M. Dundrová (MD), K. Dejmkova (KD) 

 
Místo a čas: Praha 10-Kolovraty, hostinec u Dejmků, 20.00–21.50 
 
Další schůze rady je xx.3.2011 v Mladotovce od 20:00 
 

ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

1 

Získat skříň od úřadu 
paní Jindřichová kontaktovala pí Šlajerovou, která má jako jediná klíče od 
skříně, ve které má údajně uložené věci, které musí nejprve vyklidit, na což se 
nedostane dříve jak koncem ledna – vyčkáme do konce ledna a pak budeme 
urgovat pí Šlajerovou. 

Skříň byla vyklizena a klíče předány PB. Skříň obsadil Tácek 

PB 
02/2011 

spln ěno 

2 

Oslovit Moniku Císařovou a Olinu Dandovou, aby zrevidovaly stav WWW 
stránek a navrhly vylepšení 
Olina Dandová reagovala negativně na požadavek update WWW stránek. 
Nemá na to příliš času a současný redakční systém toho příliš neumožňuje. 
Monika Císařová pošle nápady emailem. 

Nutno zvýšit aktuálnost webu. 

MD 01/2011 

4 

Přjít s návrhem, o které granty lze žádat 

Přehled byl vypracován a zaslán PB emailem. Na magistrátu jsou cekem 3 
kapitoly, kdy se dá žádat, Granty jsou vyhlašovány vždy v září. Lze žádat na  

− klubovny (vybavení a údržbu, provozní náklady, stoly, nábytek) 

− jednorázové akce mimo území Praha 

− akce ve volném čase pro neorganizované děti (jednorázovky) 

vyžaduje zřízení bankovního účtu!!! 

V současné době nelze žádat o peníze na nábytek. 

PB,  průběžně 

5 

Inventura majetku. Něco má Kněžínková !!! Kooperace s Vlaďkou Šustovou. 

Byl vyfocen obsah půdy. Lze efektivně poskládat.  

Část inventury proběhla, zbývá půda. Provede AH a PB na nejblizším Tácku 

AH, PB Březen 2011 

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

RS, MD 
Leden 2011 

spln ěno  

8 

Živa – monitorovat aktivitu 

Zatím žádná aktivita. Vnitřní třenice ohledně lesní školky. Shánějí lektorky. 

MACEK byl kontaktován Živáčkem s prozbou o schůzku ohledně provozu 
klubovny apod. Za Macka byli jmenování tyto zástupci PB, AH, DK. Nic 
neslybovat, vyslechnout, nenasrat. 

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 10.1.2011 

KD připraví. 
KD 10.1.2011 

11 
Zřídit mailing list rady  

AH nepochopil jak funguje Pandora. 
AH Březen 2011 
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ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

13 Opravit skříň RS, AH 
Co nejdříve 

spln ěno 

14 

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

PB napsal základ k připomínkování. Pošleme k připomínkování Katce 
Koudelové, Zuzce, a ostatním členkám, co něco organizovali. RS doplní 
dopolední program. Jitka Sitná dodá základnu a presonální obsazení.   

PB,MD, 
RS 

Leden 2011 

15 

Vytvoření elektronického archivu 

PB stálnul věci od MD, Stáni, KD. Chybí Katka Koudelová a Dany 
Heřmánkové.  

PB dal dohromady fyzický archiv. Archiv je uložen u PB. 

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 připravil návrh. Zašle k připomínkování.  
PB 

Co nejdříve 

spln ěno 

18 
Registrace stanov na MV 

PB odeslal na MV. Zatím bez reakce. 
PB, AH 

Co Nejdříve 

spln ěno 

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

2010 

spln ěno 

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

23 
Dát na web kalendář jednorázových akci a rozeslat zápis z valné hromady 
(původní i oficiální) 

RS, PB 
Co nejdříve 

spln ěno  

24 Zjistit podmínky pro zřízení účtu pro občasnké sdružení AH Únor 2011 

25 Kontaktovat paní Kněžínkovou a dohodnout od září přednost pro členy Macka PB, AH Duben 2011 

26 
Udělat seznam chybějících dokladů v papírovém archivu (zápisy, výroční 
zprávy) 

PB Leden 2011 

27 

Granty MU Kolovraty – Zuzka, Dana, MD. Požádáme o : 

− Čarodějnice 

− Masopust 

− Vítání jara 

− Tácek (PB) 

− Vítvarné potřeby, Hudební výchova (např. CD s angličtinou), 
Didaktické pomůcky 

− Den země (třídění jak, co a proč)? 
Byli prodiskutovány potřeby pro jednotlivé akce a rozděleny úkoly pro napsání 
grantu. Z centrum to dohromady sesumíruje PB a odnese na úřad. 

Granty podány. V současné době se ještě neví kolik z toho vyjde. Informace z 
úřadu – grantů se sešlo velké množství, zastupitelstvo granty bude schvalovat 
až v březnu. 

Rada se rozhodla zatím plánované akce realizovat v obdobném finančním 
rozsahu jako v předchozích letech. Na nákup drobného materiálu byla 
schválena částka 1000Kč. MD zajistí nákup. 

PB, MD 
Průběžně 
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ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

28 
Udělat novou lékarníčku. Dáme jako základ staré autolékárničky. Poprosíme 
Vlaďku o součinnost. 

RS Leden 2011 

29 
Obnova hraček v klubovně  – MD a RS vytvoří seznam hraček vhodný 1) k 
vyřazení 2) k obnově či doplnění. V této souvyslosti oslovíme lidi z Macka 
přes pandoru. Poprávat potřebné budeme také na jednorázovkách. 

RS, MD Průběžně 

30 

Den země – výtvarná soutěž 

Byla vyhlášena výtvarná soutěž vrámci oslav dne země. Byly vyhlášeny 
následující kategorie …. 

Harmonogram: 

− 30.3 uzávěrka 

− 1.4. - 7.4 rozřazování výtvorů do skupin 

− 8.4. - 11.4. hodnocení komisí 

− 15 – 16.4. instalace výstavy v infocentru 

− 16.4. vyhlášení a ocenění na jarmarku 

úkoly: 

− sehnat lidi do komise 

− sehnat ceny 

− rozmyslet předávání cen (spolu s úřadem) 

rada 16.4. 

 
 
V Praze dne 21. února 2011 

 

 
 Antonín Heřmánek 

zapsal 
Petr Bartoš 

ověřil 
 
 
 
 

Katka Dejmková 
zapsal 

Milana Dundrová 
ověřil 

Radana Sedláčková 
ověřil 

 


