
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Termín: 
Neděle 9. ledna 2005 20:00 -  21:00

Účast : 
Souček Petr, Ing.
Konečná Jana, Ing.
Musil Jaroslav

Omluven:
Majer Petr

Hosté: 
Kostelecký Jakub, Ing. Ph.D.

Výkonný výbor rozhodl : 
1. Orientační běh v okolí Ondřejova

− Organizace: zajistit zapůjčení buzol (kompasů), map a organizačního
týmu

− Cíl akce: v první fázi „obejít trasu“ ve správném pořadí, v další fázi
může přijít i běh. Při první akci se uvažuje ve startování ve dvojicích

− Zajištění mapových podkladů 
i. Zajišťuje Jakub Kostelecký

ii. Území: Ondřejov a okolí
iii. Měřítko: 1:10 000
iv. Výroba zabere cca. ½ roku – J. Kostelecký upřesní po zahájení

mapování
v. Využití podkladů:

• Staré podklady (orientační mapa) 1:15 000, r. 1987
• Základní mapa ČR 1:10 000
• SMO5 1:5 000 (Státní mapa odvozená)
• Letecké snímky 1:23 000 (barevné, r. 2004)

vi. Značkový klíč
• bude použit oficiální pro orientační běh
• bude k dispozici v elektronické podobě před prvním

„závodem“, nejspíše na našich webových stránkách
vii. Zajištění kontrol

• Bude k dispozici voskovka (kvůli nerozmočení) a úkolem
bude nakreslit nějaký symbol (určený až v místě kontroly)

• Elektronické 
viii. Vytvoření podkladů bude provedeno v elektronické podobě v SW

Ocad (http://www.ocad.com/en/index.htm) od Hanse Steineggera
ix. Termín „závodu“

• Podzim 2005: klubová soutěž, nejlépe více závodů, cílem
akce bude vyzkoušet organizaci a orientaci v mapě :-)



• Rok 2006: otevřená soutěž, pokusit se zajistit peníze od
sponzorů, grant hl. m. Prahy např. „Celoměstské programy
podpory sportu a tělovýchovy v hl.m. Praze pro rok 2005“
určené pro subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy

x. Zakoupení leteckých snímků v lokalitě Ondřejov a okolí
(Ondřejov, Zvánovice, Mnichovice, Kostelní Střímelice) od firmy
Argusgeo (http://www.argusgeo.cz) zajistí Jakub Kostelecký (cca.
6 snímků), zaplatí MAESTRO CLUB Kolovraty

xi. Jakub Kostelecký chce dát sponzorský dar ve výši cca. 2 000 –
3 000 Kč

• Jakuba Kosteleckého budeme kontaktovat až budeme mít
připravenou smlouvu o poskytnutí sponzorského daru

2. Další schůze výkonného výboru bude v pondělí 17. ledna 2005 od 19:00

Zapsal : Petr Souček

V Praze dne 9. ledna 2005


