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Zápis z organizační schůzky členů 

Rodinného centra Všetaty - Přívory, o.s. 
 

 

IČO:     22842705 

 

Datum a čas konání:  28.4. 2013, 16.00 

Místo konání:   Sokol Všetaty 

 
Rada 

Předsedkyně: Ivona Baťková Místopředsedkyně: Iveta Hošková, Blanka Zámorská 

 

 

 

Celkem se organizační schůzky účastnilo 15 členů a 2 hosté – viz podepsaná prezenční listina. 

 

Děkujeme Sokolu Všetaty za možnost uspořádat v tělocvičně organizační schůzku i 

s dětmi, bez kterých se naše schůzky neobejdou .  

 

PROGRAM 

  

1. Informace o stavu rekonstrukce. 

 

Informace předal Petr Batěk, který si vzal za RC na starosti stavební úpravy. 

V tuto chvíli se jedná o podlahu. Veškeré práce jsou vlastními silami ve volném čase po práci, obec hradí 

materiál. Proběhlo vybourání původní podlahy. Vzhledem k tomu, že dobrovolnické síly jsou již téměř vyčerpány, 

rozhodla rada RC o najmutí brigádníků: pan Rudolf Kolínský a pánové Marečkovi nám pomohli s vyvezením sutě. 

Pan Jan Sedláček nám zdarma přistavil kontejner. Odvoz sutě uhradila obec. Následně proběhl penetrační nátěr. 

Nyní probíhá dilatace, pokládka polystyrenu a fólie. Pracích se účastnili především Petr Batěk, Ondřej Pekárek, 

Michal Zámorský, Bedřich Lacina, Milan Nohejl, Tomáš Hrstka, Jan Liščák. Následně se vylije alfasádrou, kdy by 

měla být zaručena naprostá rovina pro položení marmolea, což bylo konzultováno s dodavateli. 

 

 

2. Informace z vedení RC 

    

Rada RC – Blanka Zámorská, Iveta Hošková, Iva Baťková 

Se setkává každý druhý týden, je-li to jen možné.  

     

Eva Palová – vede účetnictví. Software: Demo verze Money pro neziskové organizace. 

Prosíme o úhradu členských příspěvků na běžný účet. Členský příspěvek: 120,- Kč/rok. 

 

Renata Lacinová, Iva Baťková, Tomáš Hrstka mají na starosti projekty a dary. 

Informace byly předány již v infomailu členům, krátce shrnula Renata Lacinová ústně. 

 

 

3. Předsednictví 

 

Iva Baťková dle počáteční dohody vedení centra do března 2013 již přesluhuje  a ráda by tuto funkci předala 

člověku, který by centrum a jeho činnost mohl nadále především koordinovat a také komunikovat s jednotlivými 

členy, dalšími organizacemi a obcí. 

Je však ochotná setrvat na postu místopředsedy, bude-li to nutné. Vzala by si na starosti projektovou 

část/komunikaci s médii, a vedla některé aktivity v centru, např. vedla cvičení pro maminky/koordinovala semináře 

a programy, apod. dle dohody, co bude třeba. 
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Důvodem pro předání funkce je dohoda na počátku se členy při volbě předsedkyně a předání samotné 

komunikace a koordinace, kterou bohužel není schopna již zvládnout při péči o rodinu a při práci. RC určitě 

dovede do ukončení rekonstrukce a vyčká na kandidáta/tku. 

 

4. Program - výlety a akce do srpna 2013. 

 

Mirakulum – výlet vlakem asi v květnu pod vedením Lenky Tomanové. Sleva 25%, 50% pro děti na vlakovou 

jízdenku.   

 

Procházka na Cecemín s trochou historie – pro členy i nečleny. Iva Baťková a Iveta Hošková. Asi v květnu či 

v červnu.  

 

Poznání historické části Staré Boleslavi – pro všechny, svým tempem cíleně pro seniory. Připravuje Maruška 

Chvátalová. Možno ve spolupráci s jinou organizací – Přívorské ženy apod. 

 

Výroba keramiky – sběr jílu, příprava jílu, výroba předmětu, výroba jílové pícky, vypálení předmětu v pícce. 

Materiály, termíny připravuje Michal Zámorský. Nízkoprahové prožitkové setkání proběhně v průběhu léta. 

 

ZOO Praha – výlet vlakem či autobusem během letních prázdnin. Termín zveřejníme během června. 

 

5. Cvičení od listopadu 

 

Možnost dřívějšího zahájení, cca v říjnu?  

Pokud se přidají další dobrovolníci k vedení dětské skupiny, je možné zahájit dříve. Návrhy: Iveta Hošková, 

Kateřina Folková, Michal … . Případně budeme opět hledat. 

 

Možnost cvičení i pro starší děti sedmi let – rozdělení na skupiny? 

Pokud se přidají další dobrovolníci k vedení dětské skupiny, ano. 

 

Pomůcky, které kluci na cvičení chtějí? 

Připraví se seznam. 

 

6. Kdo bude v RC přes léto – bude otevřeno/zavřeno? 

Bude otevřeno ve zkušebním provozu, především za nepříznivého počasí. Blanka Zámorská má na starosti 

koordinaci dobrovolníků zatím do konce srpna. 

 

7. Domluvené aktivity a návrhy v RC od září, které jsme schopni zajistit za rozumnou cenu 

Viz příloha, která se poskytla i ostatním místním organizacím. 

 

8. Rozhodnutí a diskuse e k dotovanému místu ÚP na půl roku  

Vhodný uchazeč/vhodná uchazečka – víme o někom, kdo by měl zájem? Plat cca 8 000,- Kč/plný úvazek, na 

dobu určitou. 

Vhodného uchazeče/vhodnou uchazečku o pracovní místo v RC na částečný či plný úvazek, či na ŽL, DPP stále 

hledáme. 

Při dotovaném úvazku z ÚP je nutné splnit podmínky – uchazeč musí být veden na ÚP a je hůře umístitelný. 

Další podmínky budou sděleny ÚP při zažádání. 

 

Požadavky na pracovní místo: 

Práce s dětmi, mládeží, dospělými i seniory v rámci heren a klubů. 

Hudební a umělecký talent. 

Plánování programu RC, výletů a pomoc při organizování akcí RC. 

Částečná administrace 

Pomoc při financování centra – především vyhledávání a zajištění grantů/projektů, které by financovaly dané 

pracovní místo. Za pomoci dobrovolníků RC. 

Požadavky na vzdělání: žádné 

Člověk pracující pro RC by měl být otevřený, flexibilní, empatický, komunikativní, trpělivý, přátelský. 
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Ano, pokud najdeme vhodného uchazeče a zajistí se počáteční financování, máme velký zájem o to, aby si někdo 

vzal práci v RC na starosti nastálo. 

 

Pracovní úvazek v RC do budoucna: 1,5 pracovní místa. Otázkou je jeho financování. 

 

 

9. Rekvalifikace a školení za RC 

RC jako nezisková organizace má občasnou příležitost vyslat své členy na školení zdarma. Doufáme, že to však 

každý dobrovolník využije také pro činnost centra. 

 

Jedná se často o velice kvalitní semináře pořádané vzdělávacími či nadačními agenturami v oblasti účetnictví, 

projektového řízení, leadershipu-vedení lidí, psaní výročních zpráv apod. 

 

Eva Palová, Iveta Hošková – účetnictví 

Renata Lacinová – seminář o tvoření a psaní výroční zprávy atd. 

Ivona Baťková – fundraising, řízení a vedení 

Petr Batěk, Bedřich Lacina – interní procesy 

 

Někdy jsme schopni také zdarma skrze jiné agentury zařídit rekvalifikace zdarma. Rekvalifikace na hlídání dětí od 

0-10 let nyní byla nabídnuta Janě Liščákové. Na tuto pozici je nabídnuto i dotované místo od února 2014. 

Částečnou rekvalifikace na stejnou pozici jsme nabídli i Ivetě Hoškové.  

Rekvalifikace byla RC nabídnuta Sítí MC, kde jsme žadatelem o přijetí. 

 

 

10. Příprava na otevření RC - červen 2013, oficiální v září 2013 

 

Termín slavnostního otevření: první nebo druhý víkend v září. Určitě ne později. 

 

Vybavení RC  

Židle darované školkou. Jsou nyní uschované ve škole. 

Natírání u Zámorských na zahradě s dětmi. Budeme krásně zapatlaní.  Termín následně domluvíme. 

 

Barva motorických prvků – pořešíme následně v mailové diskuzi 

 

Dárky RC 

Je třeba více sdělit lidem, že potřebujeme skutečně jejich pomoc. Potřebujeme, aby nám pomohli, když ne 

fyzicky, alespoň nákupem jednoho dárku. Viz seznam dárků? 

Promyslíme a vykomunikujeme po emailu či osobně. 

 

Co ještě nutně potřebujeme?   

 

Jak vyřešit úložný systém – problematika smíšení věku, pro děti do roka a půl (u někoho do 3 let) nejsou vhodné 

malé hračky / učební pomůcky, na která jsou vázaná jiná pravidla práce apod. …. Jak toto vyřešit? Návrhy?? 

 

Policový systém – zná někdo šikovného a levného truhláře, který by nám udělal police dle potřeb?   

Návrhy: p. Mazánek (Iva ho kontaktuje přes Věrku Mazánkovou). 

 

11. Rozhodnutí a diskuse k možnosti letních příměstských táborů. 

 

Rada se rozhodla, že spíše ne, pokud tu není nikdo aktivní, kdo se toho ujme sám za sebe. Je tu někdo? 

Nikdo se nehlásí . 

Jestli se najde někdo z řad nečlenů, ať se ozve. Příměstské tábory by byly hrazené. Jedná se o pohlídání dětí 

mladšího školního věku, případně školkového, než přijede rodič z práce – spíše tematicky zaměřené týdny. 

Jsme ochotni vyjít vstříc, ale sami nejsme schopni vše pokrýt a zorganizovat. 

 

12. Rozhodnutí a diskuse  ke každodennímu hlídání dětí, budou-li rodiče potřebovat (?? 

miniškolička??)  
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Učitelka Jana Liščáková, která právě prochází rekvalifikací od Sítě MC. 

 

Při probrání veškerých úskalí organizace a problematiky týkající se především prostoru, který je upravován jako 

komunitní prostor pro všechny a ne pro miniškolku, jsme možnost miniškoličky spíše zamítli. 

 

Chtěli jsme původně pomoci rodičům, kteří musí do práce a do školky se dostanou, až následující rok. Byla by tu 

však velice nutná spolupráce samotných rodičů, ostatních organizací, případně i obce a místních firem. 

 

Jsme však otevření diskusi a návrhům nečlenů, kteří by případně měli zájem. Je-li v obci zájemce, který by si vzal 

na starosti organizaci v rámci RC, může se ozvat Ivě Baťkové (777579962), Blance Zámorské, Ivetě Hoškové, 

Aleně Semelkové, Janě Liščákové, Evě Palové či na email rcvsetatyprivory@centrum.cz. Bude-li někdo volat Ivě, 

ať zkusí i několikrát. Spíše ráno, nebo po 19.30. Ne vždy je na telefonu. 

 

Po dohodě s Janou Liščákovou budeme pravděpodobně nabízet každodenní hlídání během otevření RC v rámci 

heren. 

 

 

Zakončení organizační schůzky - Program byl vyčerpán a organizační schůzka byla ukončena v 17.30 hod. 

V 18.00 začíná setkání místních organizací, které iniciovalo RC. Cílem je navázání spolupráce a zlepšení 

komunikace v budoucnu. 

 

Zapsala: Iva Baťková  

 

Ověřili:  Blanka Zámorská 

 Iveta Hošková 

 

 

Přílohy: Prezenční listina účastníků, Program RC 
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