
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Termín: 
Pátek 8. července  2005 19:00 – 23:45

Účast : 
Souček Petr, Ing.
Konečná Jana, Ing.
Majer Petr
Ilčenková Radana (účast od 21:30)
Musil Jaroslav (účast od 20:15)

Omluven:

Hosté: 
Konečný Kamil

Výkonný výbor rozhodl : 
1. Nové stanovy sportovního klubu

− Splněno!
2. Letní sezóna

− Problémy se vstupem do areálu „Na Parkáně“
i. Vstupní branka k areálu byla několikrát po sobě uzamčena v době,

kdy jsme měli řádně pronajatou hodinu. Museli jsme shánět klíče
(které jsme dle  smlouvy měli  mít  již  od začátku sezóny) a nebo
alespoň  někoho,  kdo  nám  odemkne.  Několikrát  nám  odemkli
příslušníci městské policie, ale minimálně ve dvou případech jsme
museli lézt do areálu přes plot. Vzhledem k výše uvedenému jsme
areál nemohli řádně využívat min. 4 hodiny.

ii. Návrh  řešení:  sestaven  dopis,  který  bude  zaslán  řediteli  ZŠ
Kolovraty, ve kterém oznamujeme, že 2. splátku nájemného snížíme
o cenu za pronajaté 2 hodiny, dopis je přílohou zápisu

iii. Snížené nájemné zašleme na b.ú. ZŠ Kolovraty s datem splatnosti
11.7.2005, zajistí Jana Konečná

3. Stanovení výše předplatného pro letní sezónu 2005
− Předplatné  na  letní  sezónu  zaplatili  všichni  členové  klubu  (kromě Jiřího

Cajthamla  a  Jaroslava  Reichla),  doplacení  předplatného  výše  uvedení
provedou do 15.6.2005

− informace  o  výši  dlužného  předplatného  zaslána  dotyčným  e-mailem.
Jaroslav Reichl již zaplatil, Jiří Cajthaml dosud ne. Další upomínka zaslána
dne 7.7.2005

− úkol trvá, zajistí Jana Konečná, termín: 31.7.2005
4. Redakční uzávěrky časopisů

− Termíny uzávěrek Kol. zpravodaje
• 6.9.2005 – 3/2005
• 26.11.2005 – 4/2005



− Termíny uzávěrek Kol. měsíčníku
• Vždy k 24. v měsíci

a. Srpen 2005 – informace o volejbalovém turnaji, zajistí Petr
Souček, termín: 24.7.2005

b. Září 2005 – informace o volejbalovém turnaji,  zajistí Petr
Souček, termín: 24.8.2005

− Termíny uzávěrek Uhříněveského zpravodaje
• Uzávěrka červencového čísla je 20.6.2005
• Z emailové odpovědi Evy Škrdlové ze dne 31.5.2005 z redakce

UZ vyplývá, že článek do UZ můžeme zaslat příští týden. Ona
jej následně předloží redakční radě ke schválení a bude nás o
výsledcích jednání informovat (v případě schválení bude článek
otištěn v čísle 7/2005). Za článek do UZ bude upraven článek do
KZ 2/2005. Sestavení a odeslání článku zajistíme

• Článek napsal  Petr Souček a byl odeslán do redakce emailem
20.6.2005. Redakční rada článek přijala a bude uveřejněn v čísle
7/2005  společně  s fotografií  a  logem.  Po  vydání  čísla
(14.7.2005) nám přijdou na adresu klubu 2 výtisky. 

• Článek je  přílohou zápisu a je také umístěn na internetových
stránkách klubu
http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005062603

• Úkol splněn
5. Řádná členská schůze

− splněno
6. Nákup sportovních potřeb

− Kondiční zátěže od firmy Polysport
i. Dne 25.4.2005 zaslán další 1ks kondiční zátěže k reklamaci, zatím

bez reakce. Napíšeme a odešleme dopis s urgencí
ii. dopis s urgencí zaslán dne 15.6.2005 Odpověd ze dne 16.6.2005:

From: "polysport" <polysport@polysport.cz>
To: "Jana Konečná " <konecna@maestroclub.cz>
Sent: Wednesday, June 15, 2005 10:24 PM
Subject: Re: reklamace zařeži - info

> Na Vaši reklamaci jsem samozřejmě nezapoměl, ale zátěže jsem měl 
> několikrát
> přislíbené, ale ani jednou nepřišly. Pravděpodobně za to nemůže ani 
> dovozce,
> od kterého určité zboží beru.Do pátku by měli přijít a já je hned pošlu 
> Vám.
>  S pozdravem Karel Nácovský - Polysport                           

iii. Dne 17.6.2005 zaslána další zátěž k reklamaci. 
iv. Obě  reklamace  opět  bez  odezvy.  Další  upomínka  zaslána  firmě

Polysport e-mailem 7.7.2005.
v. Úkol trvá, zajistí Jana Konečná, termín 31.7.2005

7. Orientační běh v okolí Ondřejova
− Podrobněji viz zápis ze schůze výkonného výboru ze dne 7.3.2005



− Aktuální informace viz emailová odpověď od Jakuba Kosteleckého ze dne
22.6.2005: 

„From: "Jakub Kostelecky" <jakub.kostelecky@pecny.cz>
> Ahoj Petre,
> bohuzel se to neda nazvat pripravovanou akci. Mam jasno v postupu prace,
> ale nemam cas... Budu se snazit, kdyz se mi podari nejaky najit. Samotneho
> mne to stve a nevim, jak to udelat.
>  Jakub“

8. Pronájem antukového hřiště TJ Uhříněves
− Smlouva  o  využívání  sportoviště  TJ  Uhříněves  byla  oběma  stranami

podepsána a byla založena do archivu klubu dne 1.6.2005
− Faktury za využívání tělocvičny TJ Uhříněves v zimní sezóně – řeší se ve

spolupráci s účetní TJ Uhříněves (TJ Uhříněves je od nového roku plátcem
DPH)

− faktury jsou stále v řešení. Dne 24.6.2005 telefonický rozhovor s paní účetní
– faktury pošle na naší adresu. Dosud však nedorazili, urgence zaslána dne
7.7.2005.

− Úkol trvá, zajistí Jana Konečná, termín 31.7.2005
9. Klubová trička, čepice a čelenky

− Tomprint – výroba reklamního oblečení
i. objednávka  sestavena,  zboží  objednáno  –  celková  cena

doobjednávky  činila  4638,50+2108,50  .  Vyhotovená  zakázka
vyzvednuta  dne  29.6.2005.  Dne  7.7.2005  zboží  zaneseno  zpět
k reklamaci  –  chybějící  nápis  www.maestroclub.cz na  všech
tričkách  a  košilích.  Zboží  by mělo  být  hotové  k vyzvednutí  dne
12.7.2005.

ii. Úkol trvá, zajistí Jana Konečná, termín 15.7.2005
− Archivace tiskových podkladů (šablona loga a nápisu www.maestroclub.cz

v bílém a modrém provedení)
i. Úkol trvá,  zajistí Jana Konečná ve spolupráci  s Petrem Majerem,

termín 1.10.2005
10. Kulturní vyžití našich členů

− Např. návštěva společné sauny, bazénu, ZOO, Botanické zahrady, divadla,
….  Možnost  celodenního  výletu  s doprovodným  programem  (oběd,
prohlídka města) – rozmyslí všichni členové VV

− Návštěva pražské ZOO
i. Akce 18.6.2005 zdárně proběhla
ii. povídání s fotografiemi z akce je umístěno na našich internetových

stránkách
http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005062601 

iii. Splněno!
− VV připravuje noční prohlídku pražské ZOO s průvodcem

i. Dotaz  na  upřesnění  informací  k této  akci  byl  zaslán  do  pražské
ZOO emailem dne 28.6.2005, zatím bez odezvy

11. Zakoupení sportovních potřeb se slevou
− Firma Litex – oblečení 



i. objednávka  sestavena,  zboží  objednáno  dne  20.6.2005,  celková
cena objednávky 7800 Kč.  První  zásilka dorazila  dne 24.6.2005,
druhá část 29.6.2005. Zboží předáno členům společně s informací o
cenách.

ii. Splněno!
− Sportovní obuv

i. zajistí: Radana Ilčenková, termín: 15.7.2005
12. Valná hromada PTU

− účetní software zdarma
i. vyzvedl  Petr  Souček  dne  7.6.2005.  Program  nainstalován  u

hospodáře  klubu,  nyní probíhá  fáze  seznamování  s programem a
jeho zkoušení.

ii. Splněno! 
13. Reklama + materiál o financování sportovního klubu

− Rozmyslet možnost zajištění sponzorských darů (Co sponzorům nabídnout?
Za jakých podmínek? …)

− Sestavit  pravidla a podmínky pro sponzory (na webové stránky do sekce
„Naši sponzoři“)

− Zapracovat  předplatné  (nepřenosné,  storno  poplatek,  vracení  peněz  při
dlouhodobé nemoci, …)

− Sestavit smlouvu o reklamě
− Bonus za účast na trénincích (např. měsíc zdarma, sleva při 80% účasti, …)
− Zapracovat storno poplatek za zrušení nahlášeného předplatitele
− Zapracovat vrácení předplatného při dlouhodobé nemoci, zranění, ...
− Na úkolu se intenzivně pracuje
− Úkol trvá, zajistí Petr Majer ve spolupráci s Jaroslavem Musilem, termín:

31.7.2005
14.  Možnost  zřízení  živnostenského  listu  na  provozování  nákupu  a  prodeje

sportovních potřeb
− dne 10.6.2005 vydán ŽL – specializovaný maloobchod a  maloobchod se

smíšeným  zbožím  viz
http://www.maestroclub.cz/download/maestro_zl_maloobchod.jpg 

− splněno!
15. Možnost /nutnost zřízení dalších ŽL na další dva předměty podnikání

− Dle sdělení zaměstnankyně živnostenského odboru Prahy 22 bychom měli
uvažovat o zřízení dalších ŽL, pokud chceme pořádat akce dle článku II.7c)
našich stanov za účelem zisku

− Jedná se o předměty podnikání: č.117 pro kulturní a č.118 pro sportovní
akce  –  viz  nařízení  vlády  140/2000  Sb.  z  19.4.2000
(http://web.mvcr.cz/rs_atlantic/ftp/sbirka/2000/sb042-00.pdf)

− Na  základě  odpovědi  právníka  PTU  JUDr.  Alexandra  Vachty  a  dalších
konzultací se spřátelenými organizacemi výkonný výbor konstatuje, že tyto
konzultace i právní názor PTU plně koresponduje s právním názorem VV a
tedy, že pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí je primárně
činěno za účelem společenského,  kulturního a sportovního vyžití  členů a
nikoliv za účelem zisku, a tím nesplňuje jeden ze základních znaků živnosti.



Vzhledem k výše uvedenému nebudeme v této době žádat o vydání dalších
ŽL. 

− Splněno.
16. Členské legitimace

− Velikost: standardní platební karta
− Firma www.willcap.cz 
− Provedení: plastová karta
− Grafický návrh zpracován včetně potřebného přesahu ve formátu CDR9
− Cenové relace: cca. 40,--Kč bez DPH za 1 ks (jednostranný tisk, termotisk

4/4)
− Fotografie  členů – zajistil  od 49 členů Petr  Souček,  u ostatních  se  bude

nadále snažit o jejich získání
− Údaje o členské základně (měnící se údaje na průkazech) - seznam zaslán

dne 15.6.2005 na adresu vv@maestroclub.cz 
− Finální cenovou nabídku (podrobnosti k zakázce) a tisk zajistí Petr Majer,

termín 31.7.2005
− Úkol trvá

17.  Možnost zakoupení „laminovacího stroje“ 
− Alternativní možnost výroby průkazů k plastovým kartám (levnější, možnost

použití i pro jiné účely než je výroba průkazů)
− VV rozhodl, že v dnešní době nebudeme laminovací stroj pořizovat a dále

budeme laminování provádět komerčně
− Splněno

18. ZOOadopce – certifikát o adopci
− umístění  v Kolovratské  Rychtě  (http://www.kolovratskarychta.cz/)  není

možné. Viz dále
− splněno!

19. Klubovna a síň slávy MAESTRO CLUBU Kolovraty
− Vybudování  klubovny  a  síně  slávy  v prostorách  zahradního  altánu  u

prezidenta klubu
− Bylo  rozhodnuto,  že  reprezentativní  předměty klubu  (certifikát,  diplomy,

poháry) budou vystaveny u prezidenta klubu v zahradním altánu. 
− Za tímto účelem bylo zakoupeno 10 ks „clip“ rámů velikosti A4.
− Vyrobení  dřevěné  cedulky  (viz  http://www.gravirovani-

laser.cz/obrazky/wiev4.jpg )  s nápisem  „Klubovna“  a  „Síň  slávy“,  která
bude  doplněna  logem klubu.  Nápis  bude  vyroben  gravírováním u  firmy
http://www.trapper.cz.  Cena  cedulky  o  velikosti  A4  je  cca.  450,-Kč.
Grafický  návrh  cedulky  je  přílohou  zápisu.  Zajistí  Petr  Souček,  termín
15.7.2005

20. Letní voda 2005
− Termín: pátek 15. července – neděle 24. července 2005
− Moto akce „Kdo pádluje, nezlobí“ :-)
− Přihlášeno do dnešního dne jsou:

i. Konečný Kamil – Konečná Jana
ii. Souček Petr – Grácová Milada

iii. Cajthaml Jiří – Bartošová Pavla



iv. Pastorek Antonín (od 20.7.)
− V průběhu června se odhlásila Pavlína Kopecká s Markem Rudou
− Zajištění  dopravy  -  kvůli  malému  počtu  lodí  bude  doprava  nakonec

provedena vlastními silami účastníků akce (osobní automobil).
− Výběr řeky: předběžně domluvena Berounka
− Úkol trvá

21. Společenský ples v plesové sezóně 2006
− Na základě usnesení výroční schůze ČZS ZO Kolovraty jsme se zavázali ke

spolupořádání společenského plesu ve spolupráci s ČZS ZO Kolovraty (za
MAESTRO CLUB Kolovraty domluvil na schůzi Petr Majer)

− Bližší  informace  domluvíme  na  společné  schůzce  výkonného  výboru
MAESTRO CLUBU Kolovraty a základního výboru ČZS ZO Kolovraty ve
3. čtvrtletí roku 2005

− „Stojánky na nápojové lístky“
i. zjistíme  cenu  1ks,  následně  zakoupíme  nebo  objednáme,  počet

určíme dle zjištěné ceny
ii. Plastové  stojánky  od  dodavatele  „Lubomir  Hais“  stojí  ve

velikostech: A6  29 Kč, A5  39 Kč, A4  75 Kč bez DPH, pokusíme
se zajistit vzorový výrobek, zajistí Jana Konečná, termín 31.7.2005

iii. Úkol trvá
− „Reklamní banner“ našeho klubu

i. zjistíme cenu v závislosti na velikosti, zaslána poptávka emailem,
výsledky  očekávány  příští  týden,  zajistí  Petr  Majer,  termín:
15.7.2005

− Samolepky s logem a webovými stránkami našeho sportovního klubu
i.  zjistíme cenu v závislosti  na  velikosti,  telefonicky kontaktována

firma  Sydokon,  výsledky  očekávány  příští  týden,  zajistí  Petr
Souček, termín: 15.7.2005 

− Smlouva  mezi  ČZS  ZO  Kolovraty  a  naším  klubem  ohledně  pořádání
společenského plesu

i. Sestavení návrhu smlouvy, zajistí Petr Majer, termín 31.8.2005
22. Spolupráce s webovým portálem www.rsport.cz

− Bylo  nám nabídnuto  spolupořádání  letních  sportovních  akcí  –  sportovní
víkend v Říčanském kraji, …

− Emailem  kontaktován  p.  Jiří  Káš,  ale  zatím  bez  odezvy.  Pokusíme  se
kontaktovat p. Jiřího Káše také telefonicky

− Zajistí Petr Majer, termín 15.7.2005
− Úkol trvá

23. Nákup knih se sportovní tématikou
− dne 28.6.2005 zakoupena příručka „Bowling  a  kuželky“ přes  internetový

obchod vltava.cz za 91 Kč.
− Splněno!

24. Prezentace klubu na veřejných nástěnkách
− Jaroslav  Musil  přišel  s myšlenkou  prezentovat  náš  klub  na  veřejných

nástěnkách v Kolovratech



− VV  s touto  myšlenkou  souhlasí  a  ukládá  Jaroslavovi  Musilovi  zajistit
prezentaci našeho klubu MAESTRO CLUB Kolovraty na těchto nástěnkách
(nábor členů, informace o proběhlých akcích, pozvánky na akce budoucí,
…), zajistí Jaroslav Musil, termín: průběžně

− Mapku  s rozmístěním  veřejných  nástěnek  v Kolovratech,  Benicích  a
Lipanech zajistil Petr Souček, viz příloha zápisu 5/2005 (Kolovraty 7 míst,
Benice 1 místo, Lipany 2 místa)

− Informační letáčky s názvem „Amatérský sport v Kolovratech“
i. nábor nohejbalu a volejbalu, formát A4. text plakátku zajistí Petr

Souček, vylepení plakátků zajistíme
ii. reklamní letáček byl vyroben (je přílohou zápisu) za lepšího počasí

bude distribuován na veřejné nástěnky
iii. Úkol trvá, zajistí Petr Souček, termín: 15.7.2005

− Informační letáčky s obecnou tématikou (text, grafické ztvárnění)
i. na stylu, obsahové náplni se intenzivně pracuje

ii. úkol trvá, zajistí Jaroslav Musil, termín: 31.8.2005
25. Turnaj v bowlingu

− Termín: neděle 19.6.2005 14:00
− Akce úspěšně proběhla, výsledky, vyprávění a fotky na našich internetových

stránkách http://www.maestroclub.cz/view.php?cisloclanku=2005062602 
− Splněno!

26. Účast klubu v AVL
− Vzhledem  k plánované  účasti  klubu  v AVL  se  všichni  členové  klubu

(zejména Jaroslav Musil) pokusí zajistit sponzorské dary na financování této
aktivity – prozatím nenalezen vhodný „dárce“, úkol trvá

− Plánovaná soupiska (možní členové, kteří budou následně osloveny, zda-li
jsou ochotni se zúčastnit min. 70% utkání): 

i. Muži:  (9)  Majer  Petr,  Souček  Petr,  Mandis  Lukáš,  Šebesta
Milan, Pastorek Antonín, Konečný Kamil, Pisk Pavel, Kostelecký
Jakub, Musil Jaroslav

ii. Ženy:  (5)  Ilčenková  Radana,  Reichlová  Irena,  Konečná  Jana,
Kopecká Pavlína, Musilová Lucka

− Tučně označení souhlasí s nominací,  ostatní se neozvali – termín mají na
31.7.2005

− Financování  vstupního  poplatku  do  AVL  bude  provedeno  max.  z 80%
z prostředků klubu, zbytek bude dofinancován nominovanými hráči

− Informování  možných  nominovaných  členů  (přijmutí  nominace)  zajistí
Radana Ilčenková, termín: 31.7.2005

− Propozice AVL na rok 2005 jsou přílohou zápisu
27. Informace od předsedy KK

− KK provedla několikrát kontrolu webových stránek, objevila jednu chybu,
která byla neprodleně opravena

− Dále pokračuje KK dle schváleného programu
28. Volejbalový turnaj pořádaný naším klubem

− Je v přípravě
− Termín: sobota 17.9.2005



− Místo: antukové kurty „TJ Uhříněves“ (nouzové řešení při nepřízni počasí:
tělocvična „Lidový dům“ Uhříněves)

− Možnost využívání pitné vody v areálu antukových kurtů
i. domluvit s p. Šebestou

ii. p. Šebestovi dne 7.7.2005 zaslán informační e-mail (předtím byl na
dovolené), zatím bez odezvy

iii. úkol trvá, zajistí Jana Konečná, termín: 31.7.2005
− Výroba plakátů / pozvánek

i. Pozvánka byla vyrobena – je přílohou zápisu
− Pozvánku zašleme následujícím týmům: 

i. s.k. Kolovrátek (Kociánová), 
ii. TJ Uhříněves – volejbalový oddíl (Šebesta), 

iii. Králíci z klobouku, 
iv. Sporťáci (Petr Schneider), 
v. Sokol Uhlířské Janovice, 

vi. FÚ Česká Lípa, 
vii. Rackové Česká Lípa, 

viii. tým od Tomáše Jiřikovského, 
ix. Sokol Dobříš, 
x. tým od Milana Šebesty, 

xi. „Pozdní sběr“ Mnichovice, 
xii. tým „Jiřího Cajthamla“

− Kontaktování  výše  uvedených  týmů  zajistí  všichni  členové  VV.
Rozdělovník:  Souček Petr:  1,8,12;  Jana  Konečná:  2,5;  Petr  Majer:  4,6,9;
Radana  Ilčenková:  7,10,  Jaroslav  Musil:  3,11;  termín  pro  zaslání
předběžných pozvánek: 31.7.2005

− Maximální počet týmů: 12 (do 8 týmů hrajeme každý s každým – na dvou
kurtech)

− Zamluvení kurtů (případně tělocvičny) u TJ Uhříněves, volejbalový oddíl, 
i. termín zamluven, předběžně dohodnut i jeden rozhodčí

ii. splněno!
− Kontaktovat server „rsport.cz“, zajistí Petr Majer, termín: 15.6.2005
− V případě zamluvení termínu zajistíme prezentaci v:

i. Kolovratský měsíčník (srpen, září – konkrétně) , zajistí Petr Souček,
termín 24.7. (24.8.)2005

ii. Naše webové stránky, zajistí Petr Souček
iii. Uhříněveský zpravodaj (7/2005) – splněno!
iv. Informační letáčky na nástěnky (září 2005), zajistí Jana Konečná 

v. Říčanský kurýr (září 2005), zajistí Petr Majer
vi. Patriot (září 2005), zajistí Petr Majer

29. Příspěvek na členskou základnu a nájmy TVZ od ČSTV (PTU) a ČSRS
− celkový příspěvek našemu klubu činí 19 748,- Kč (11 693,-Kč + 8 055,- Kč)
− Příspěvek obdržíme ve čtyřech splátkách. První splátku ve výši 4490,-Kč

odeslala PTU dne 5.5.2005  - přišlo na účet klubu 10.5.2005
− Příspěvek od ČSRS – první splátka ve výši 4.900 Kč přišla na BÚ 24.6.2005
− Splněno



30. Benefiční  akce „Běh pro paraple“ dne 9.  června 2005, 15:30 – 19:30,  atletický
stadion ASK Slavia, Praha 10

− Blíže na http://www.paraple.cz/ 
− Pokusíme se zajistit účast mezi našimi členy
− Informaci o akci uveřejníme na našich webových stránkách
− Akce jsme se nezúčastnili
− Splněno

31. Uveřejnění čísla účtu klubu
− Na webové stránky klubu
− Splněno

32.  Zveřejnění veřejných listin – skenované 
− Stanovy, logo,  osvědčení  o  registraci  na  FÚ,  evidenční  list  člena ČSTV,

registrační list člena ČSRS, živnostenský list 
− Splněno

33. Běh „Terryho Foxe“
− http://www.terryfox.cz   
− Splněno

34. Líšenské pochody
− 35. ročník Líšenských pochodů - víkend 3. - 5. června 2005
− http://lisenskepochody.zde.cz/  
− Akce  se  zúčastnila  členka  klubu  Pavlína  Kopecká  (zaštiťovala  účast  a

propagaci našeho klubu na této akci)
− Splněno

35. Reklama na našich webových stránkách
− Vybrán reklamní systém www.ireklama.cz 
− Implementaci do webových stránek zajistil Petr Souček (grafické podklady

dodal  Petr  Majer).  Na  každé  webové  stránce  jsou  umístěny  4  reklamní
plochy (1 banner 470x78, 1 tlačítko 120x60 a 2 ikonky 88x31). Za každé
zobrazení reklamy dostáváme určité kredity, které později můžeme odprodat
(aktuální cena 0,0003Kč / 1 kredit).

− Systém zprovozněn 25.6.2005
− Za období 25.6. – 8.7.2005 tzn. 14 dní máme následující výsledky: 7 080

zobrazení = 18 142 kreditů = 5,44Kč … pokud udržíme (případně zvýšíme)
sledovanost našich stránek, tak můžeme za rok počítat s výdělkem cca. 150,-
Kč

− Systém budeme dále sledovat a po cca. ¼ roce vyhodnotíme jeho přínos a
rozhodneme o jeho dalším osudu

36. Registrace našich webových stránek do českých vyhledávačů a na české portály
− Naše  webové  stránky  http://www.maestroclub.cz jsme  zaregistrovali  na

těchto  českých  portálech  (převážně  do  kategorií  „Sport/Volejbal“,
„Sport/Nohejbal“, „Sport/Bowling“): 

• http://www.seznam.cz     
o http://www.seznam.cz/Sport/Volejbal/Volejbalove-kluby-a-oddily/abc.html#M     
o http://www.seznam.cz/Sport/Nohejbal/Nohejbalove-oddily-a-tymy/abc.html#M     
o http://www.seznam.cz/Sport/Informace-o-bowlingu/Bowlingove-kluby-tymy/abc.html     

• http://www.centrum.cz     



o http://search.centrum.cz/s-1105011-sportovni-a-turisticke-kluby     
• http://www.toplist.cz     
o http://www.toplist.cz/cgi-bin/toplist.asp?kat=6&search=maestro&a=s     

• http://navrcholu.cz     
o http://navrcholu.cz/Zebricek/Spolecnost/Sport/Volejbal/2005/07/08/     
o http://navrcholu.cz/Zebricek/Spolecnost/Sport/Bowling-kuzelky/2005/07/08/     

• http://www.atlas.cz   
• http://www.quick.cz   
o http://katalog.quick.cz/k.asp?id=67     
o http://katalog.quick.cz/k.asp?id=89     
o http://katalog.quick.cz/k.asp?id=1104     

• http://klikni.idnes.cz   
• http://www.abcfiles.cz   
o http://www.abcfiles.cz/index.php?idx=10&ctg=23260517&option=www&position=2&  

mode
• http://jahho.cz   
• http://www.katedrala.cz   
• http://dir.google.com/   
• http://www.czprima.cz   
o http://www.czprima.cz/rozcesti.phtml?rubrika=975800935&pocatek=160     

• http://www.zacatek.cz   
− pokud je u portálu uveden již přímo odkaz do kategorie, tak již byl odkaz

registrován  a  přijat.  V opačném  případě  odkaz  prochází  schvalovacím
řízením a o jeho přijetí budeme informování emailem

− kontaktovat správce serveru  http://sportaci.aktualne.cz/index.php, zda-li by
neuvedl odkaz na naše webové stránky v sekci „Odkazy“ (stejně jako jsme
my uvedli odkaz na jejich stránky), zajistí Petr Majer, termín 15.7.2005

37. Anketa o nejlepší phpRS web roku 2005
− http://www.supersvet.cz/anketa/  
− dne  26.6.2005  jsme  se  zaregistrovali  do  soutěže  s našimi  webovými

stránkami
− veřejné hlasování bude probíhat v období 23.7. - 20.8. 2005
− informovat  naše  členy  o  možnosti  /  nutnosti   hlasování,  zajistí  Petr

Souček, termín 31.7.2005
38. Cedulka na sídlo klubu

− Vytvořen grafický návrh cedulky na sídlo klubu o velikosti 10x11cm, která
bude umístěna u zvonku na adrese Mírová 260/3, návrh je přílohou zápisu

− Z několika  emailových  poptávek  vybrána  firma  http://www.trapper.cz
(http://www.gravirovani-laser.cz/), kde vyhotovení plastové destičky pomocí
gravírování bude stát cca. 150,-Kč, barevné provedení: bílý plast s černým
písmem, zajistí Petr Souček, termín 31.7.2005

39. Přípravné letní turnaje MIZUNO AVL www.avlcz.cz 
− Termíny 16., 23.,30.7. a 20.,28.8. a 10.9.2005
− Pozvánka na turnaje je přílohou zápisu
− VV zorganizuje účast našeho klubu na přípravném turnaji dne 20.8.2005,

zajistí Jana Konečná, termín 31.7.2005
40. Turnaj v plážovém volejbale „Byrokrat Cup 2005“

− Termín: 30. července 2005, Praha 4
− Blíže v pozvánce, která je přílohou zápisu nebo na www.freesport.cz 



41. Beachvolejbalový turnaj o Putovní pohár města Mnichovice
− Sobota 23.7.2005 9:00, Mnichovice
− Pozvánka na webových stránkách

http://sportaci.aktualne.cz/view.php?cisloclanku=2005070401 
− Turnaj smíšených trojic
− Turnaje se zúčastní náš tým ve složení: Petr Majer, Radana Ilčenková, …
− Povídání a fotografie z turnaje zajistí Radana Ilčenková, 7.8.2005

42. Beachvolejbalový turnaj v Mnichovicích
− Sobota 6.8.2005 9:00, Mnichovice
− Turnaj smíšených trojic
− Turnaje se zúčastní náš tým. Přihlášky a složení zajistí Jana Konečná, termín

31.7.2005
− Povídání a fotografie z turnaje zajistí Jana Konečná, 15.8.2005

43. Registrační list našeho občanského sdružení
− Byl vytvořen registrační list našeho klubu, který po podepsání zapisovatelem

a  ověřovatelem  zápisu  se  stane  jako  příloha  součástí  zápisu  z dubnové
členské schůze

− Registrační list je přílohou zápisu
44. Další  schůze  výkonného  výboru  bude  v pátek  19.8.2005  od  19:00  u  Jaroslava

Musila v Říčanech

Zapsal : Petr Souček

V Praze dne 8. července 2005


