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Zápis z jednání Macek  konané dne 21. 6. 2011 (č. 7) 
 
 
Přítomni: P. Bartoš (PB), A. Heřmánek (AH), K. Dejmkova (KD), Z. Ďoubalová (ZD), M. Dundrová (MD) 

 
Místo a čas: Mladotova 663, Praha 10 - Kolovraty, 20.00–20.20 
 
 
1.1.1.1. Volba p ředsedy a hospodá ře 
Kandidát na hospodáře: Katka Dejmková, byla zvolena 4 hlasy, 1 se zdržel, 0 proti 
 Kateřina Dejmková byla zvolena hospodářem 4 hlasy z pěti. 
Kandidát na předsedu: Petr Bartoš, byl zvolen 4 hlasy, 1 se zdržel, 0 proti. 
 Petr Bartoš byl zvolen 4 hlasy z pěti předsedou sdružení. 
 
 

ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

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

5 Inventura majetku. Něco má Kněžínková !!! Kooperace s Vlaďkou Šustovou. AH, PB Březen 2011 

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

Dělaáe málo aktivit pro školní děti. Takovéto granty se udělují pro instituce 
více zaměřené na školní děti. 

PB Březen 2011 

15 Vytvoření elektronického archivu PB Březen 2011 

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

22 Rozdělení úkolů (viz bod 2) dát na web. RS 08/2011 

25 Kontaktovat paní Kněžínkovou a dohodnout od září přednost pro členy Macka PB, AH 08/2011 

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

PB Leden 2011 

27 Provést registraci změny stanov, schválených na VH 2011 PB 06/2011 

28 Zajistit pronájem klubovny „Konírna“ PB,KD 08/2011 

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

ZD, MD Průběžně 

30 Pro smlouvu s Radou Mladeže, musíme vykázat počet členů. PB 09/2011 

31 Podpis smlouvy s Radou Mladeže. Podklady připraveny. PB 11/2011 

32 
Granty Magistrátu. Lze žádat na provoz, ale jen pro práci se školáky. Spadá 
tam zatím jen Tácek. Dává se na energii, na nájem. Zkusíme alespoň pro 
Tácka. Máme málo aktivit pro školní děti. 

PB 09/2011 

33 
Udělat zápis z koloběžkiáády na web, do kolovratského čtvrtletníku a do 
archivu akcí s organizačním návodem. Článek odeslán, na webu publikován. 
Zbývá organizační návod. 

PB 20.11.2011 

34 
Udělat zápis z drakiády na web, do kolovratského čtvrtletníku a do archivu 
akcí s organizačním návodem. Článek odeslán, na webu publikován. Zbývá 
organizační návod. 

KD 20.11.2011 
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ÚKOL 
POPIS ÚKOLU 

Poznámka 
ODPO 
VÍDÁ 

TERMÍN 

status 

35 Revize webu. Zaktualizovat informace o kroužcích (zejména angličtina). MD 08/2011 

36 

Předělat strukturu webu, aby bylyvěci dohledatelné, sekce Aktuality. 
Předělána struktura menu, připomínky ke sloupcům po stranách. Zrušíme 
veškeré ankety na stránkách webu, doplníme odkazy na spolupracující 
instituce (úřad, škola, Klubko, Sluníčko, Tvořeníčko). Instituce, s kterými 
nespolupracujeme (soukromá školka Dubeč), vyhodit. Změnit titulní stránku, 
aby kromě aktualit obsahovala i základní informace o nás pro nečleny. Zjistit 
cenu placené verze nástroje. 

PB, AH, 
ZD 

12/2011 

37 
Informovat lektory, aby se pravidelně, tj. vždy zapisovali do provozního deníku 
na dveřích u WC. Čitelně !!  

RS, MD, 
KD, PB, 

09/2011 

38 
Doplnit do provozního deníku přesný návod, jak se má zacházet s topením a 
jak se má kontrolovat po odchodu z místnosti. 

ZD 08/2011 

39 
ubrusy na stoly rozstříhat tak, aby byl jeden ubrus na jeden stůl. Pořídit spony 
na ubrus, aby nepadaly ze stolu. 

 08/2011 

40 Dát na web rozpis klubovny (viz dveře) a  pravidelný program. MC, PB 08/2011 

41 
Dát na web DK jako kontakt na reservaci klubovny. Dát tam podmínky (cena, 
počet lidí, kauce atd.) a postup reservace. 

ZD 08/2011 

42 
Udělat polepy na bedny, co kam patří. Na skříně udělat zalaminované fotky, 
jak má vypadat uklizený regál. ZD udělá systém, kam se co bude dávat. 

PB, ZD 08/2011 

43 Dát ještě jednu nástěnku. Rozmyslet kam. PB, ZD 12/2011 

44 
Udělat zápis z Dýňovky na web, do kolovratského čtvrtletníku a do archivu 
akci s organizačním návodem. Článek odeslán, na webu publikován. Zbývá 
organizační návod. 

KD 12/2011 

45 
Zkontrolovat smlouvy pro lektory a dát k připomínkám Dundrovi. Doplnit tam, 
že mají dodržovat provozní řád klubovny a vnitřní předpisy Macka. 

MD 08/2011 

 
 
 
V Praze dne 21. června 2011 

 

 

 
 Antonín Heřmánek 

zapsal 
Petr Bartoš 

ověřil 
 
 
 
 

Katka Dejmková 
zapsal 

Milana Dundrová 
ověřil 

Zuzana Ďoubalová 
ověřil 

 


