
4. ro�ník turnaje geodet� a kartograf� 
 
Zápis z organiza�ní sch�zky mezi zástupci MAESTRO CLUBU Kolovraty a zástupci oboru 
G+K z Fakulty stavební �VUT v Praze 
 
Místo a termín: Restaurace Ztráty a nálezy, Praha – Vinohrady, pond�lí 27.3.2006 17:00 – 
19:00 
 
Ú�ast: 

Sou�ek Petr, soucek@maestroclub.cz, +420 604 695 462 
Majer Petr, majer@maestroclub.cz, +420 731 430 747  
Kone�ná Jana, konecna@maestroclub.cz, +420 723 975 897  
Cajthaml Ji�í, jiri.cajthaml@fsv.cvut.cz, +420 608 772 834, omluven 
Filler Vratislav, vrataf@centrum.cz, +420 776 362 395, omluven 
Balaštíková Kv�toslava, balastikova@centrum.cz, +420 723 419 830 

 
Zú�astn�ní se domluvili na následujících v�cech: 
 
1. Turnaj bude po�ádat dvojice organizátor�: MAESTRO CLUB Kolovraty 

(http://www.maestroclub.cz), kterou zastupuje Petr Sou�ek, a zástupci oboru G+K, FSv 
�VUT v Praze, kterou zastupuje Kv�toslava Balaštíková.  

2. Termín: sobota 3.6.2006 8:00 – 20:00 
3. Místo konání: hala �VUT Na Julisce 

• zamluvena, dne 27.3.2006 doru�ena objednávka od Katedry mapování a 
kartografie, po vystavení faktury bude p�eú�továno na MAESTRO CLUB, 

• http://www.suz.cvut.cz/sportoviste_vyuka_verejnost.html, 
• V hale je domluvena možnost ob�erstvení v jedné ze šaten, 

4. Propagace 
• V rámci oboru G+K:  

−  Emailem (text emailu je na konci zápisu) mezi studenty 1. – 5. ro�níku G+K, 
zajistí Ji�í Cajthaml, termín: 29.3.2006 

−  Emailem mezi doktorandy G+K, zajistí Ji�í Cajthaml, termín: 29.3.2006 
−  Emailem mezi pedagogy G+K (katedry K151 - K154), zajistí Ji�í Cajthaml, 

termín: 29.3.2006 
−  Odkazem na stránkách http://gama.fsv.cvut.cz, zajistí Ji�í Cajthaml, termín: 

29.3.2006 
−  Osobn� na p�ednáškách mezi studenty 1. – 5. ro�níku G+K, zajistí Kv�ta 

Balaštíková, termín: 4.4.2006 
−  Plakáty u výtah� na FSv v 1., 8. a 9. pat�e (tisk plakát� 10ks barevn� a 10ks 
�ernobíle zajistí Jana Kone�ná), zajistí Kv�ta Balaštíková, termín: 4.4.2006 

• Mimo obor G+K:  
−  Zaslat spolužák�m z fakulty, zajistí Petr Sou�ek a Ji�í Cajthaml, termín: 

29.3.2006  
− na stránkách klubu http://www.maestroclub.cz, zajistí MCK 
−  na internetovém portálu RSPORT http://www.rsport.cz, zajistí MCK 
−  v regionálním �asopise PATRIOT http://www.patriot-web.cz/, zajistí MCK 
−  na stránkách �SRS http://www.csrs.cz, zajistí MCK 
−  v rozhlase na stanici RADIO OLYMPIC http://www.radioolympic.cz/, zajistí 

MCK 



−  v �asopise GEOinformace, zajišt�no 
−  v �asopise Zem�m��i�, zajist�no 

5. Ob�erstvení 
• Domluveno ob�erstvení u pana Vojí�e z Mnichovic 
• Jídelní a nápojový lístek v�etn� cen, zajistí Petr Majer 

6. Zdravotní služba 
• Zajišt�ní léka�ské služby (Broukal), zajistí Petr Majer, termín: 5.4.2006 
• Zjišt�ní jiného léka�e, zajistí Filip Novák, termín: 30.3.2006 

7. Zástupci oboru G+K zajistí: 
• v hale �VUT zjistí jsou-li k dispozici po�ítadla a jejich p�ípadný po�et,  
• družstva v rámci �VUT FSv (termín: do 1.5.2006), 

8. Zástupci MAESTRO CLUBU zajistí: 
• oficiální mí�e pro zápasy (3ks) a tréninkové mí�e,  
• rozhod�í 3ks,  
• organiza�ní zajišt�ní turnaje (zapisování a vyhodnocení výsledk�, atd.), 
• ceny (poháry 3ks, ostatní), 
• nást�nku (velká polystyrénová, malá magnetická),  
• p�ípadné týmy mimo �VUT (dopln�ní v p�ípad�, že se z �VUT nepovede zajistit 

dostate�ný po�et tým�)  
9. Startovné: 

• Týmy student� �VUT (všichni �lenové týmu musí být studenty �VUT a tuto 
skute�nost doloží platným pr�kazem studenta) 400,-K� 

• Ostatní týmy 600,-K� 
• Startovné je nutné zaplatit nejpozd�ji do 1.5.2006 v hotovosti nebo do 10.5. na 

ú�et sportovního klubu (�íslo BÚ: 1031027200/5500, Banka: Raiffeisenbank a.s. 
, Praha 6). Startovné v hotovosti je možné zaplatit u Ji�ího Cajthamla (Fakulta 
stavební, místnost B867), p�ípadn� u Kv�tky Balaštíkové, 

• V p�ípad� nezaplacení startovného se místo na turnaji postupuje dalšímu zájemci,  
10. Sponzoring (partnerství) 

• Pokusit se zajistit igelitové tašky od sponzor� / partner� 
• Sestaven dokument s informacemi o nabízených variantách partnerství, vystaven 

na webových stránkách 
• Budou osloveny firmy: GEFOS a.s., Hrdli�ka s.r.o., GEPRO s.r.o., GEODÉZIE 

�S a.s., GEODIS s.r.o., KARTOGRAFIE a.s. emailem, zajistí Petr Sou�ek, 
termín: 27.3.2006 

• Sestavení reklamní smlouvy pro generálního partnera, zajistí Petr Majer, termín: 
28.3.2006 

• Spolupo�adatelství MHMP:  
−  Vypln�ní formulá�e, zajistí Jana Kone�ná, termín: 15.4.2006 
−  Sepsání volného textu na 2 strany o akci, zajistí Petr Sou�ek, termín: 15.4.2006 

11. Organiza�ní zajišt�ní 
• �editel turnaje (1 �lov�k) + pomocník (1 �lov�k)  Petr Sou�ek, Petr Majer 
• Koordináto�i jednotlivých kurt� (3 lidi)  Vrá�a Filler, Kv�tka Balaštíková, 

Miroslav Svoboda, Jana Kone�ná,  Rá�a Il�enková, Michal Holý, Hanka Shán�lová 

• Centrální zapisovatel / nást�nká� (1 �lov�k)  Ji�í Cajthaml 

• Alternativní rozhod�í (kv�li vyst�ídání rozhod�ích na ob�d, sva�inu, …) Petr 
Majer, Kamil Kone�ný, Martin Koudela 

12. Webové stránky turnaje 
• http://volejbal-gk2006.maestroclub.cz  



• Na webových stránkách bude aktualizováno, zajistí Petr Sou�ek, termín: 
28.3.2006 
−  Informace o startovném,  
−  Množství lidí v jednom týmu (6 a více). 

13. Restaurace / hospoda na ve�er 
• Zajišt�ní hospody na ve�erní „turnaj“, zajistí Kv�tka Balaštíková 

14. Ceny + poháry 
• Poháry pro 1. – 3. místo, zajistí Jana Kone�ná 
• Grafický návrh cedulky na poháry, zajistí Petr Majer 
• Cedulky na poháry vyrobené gravírováním, zajistí Jana Kone�ná 
• Dárkové balí�ky pro 1. – 3. místo, zajistí MCK 
• Ceny pro ostatní týmy, zajistí MCK 

15. Umíst�ní reklamních banner� v hale 
• Zjistit technologii zav�šení reklamních banner� v hale �VUT, zajistí Petr Majer 

dotazem na Sašu Mráze z MAVL 
16. Maximální po�et zú�astn�ných družstev je 18. Vychází se ze t�í skupin po 6 týmech tzn. 

15 zápas� na 1 kurt v základních skupinách. Následný herní systém bude up�esn�n dle 
�asu  

17. Turnaj se bude hrát jako smíšený. V každém týmu musí být na kurtu vždy min. dva hrá�i 
obou pohlaví tzn. 2+4, 3+3 nebo 4+2.  

 
pozn. Akce musí být navržena jako neprod�le�ná s rezervou, tj. zápsiné musí odpovídat rozpo�tu. Záv�r: 
Sponzoring je nutný (nebo relativn� vysoké zápisné). 
 
V Praze dne  pond�lí, 27. b�ezna 2006 
 
Zapsal Petr Sou�ek 
 
 
Text informa�ního emailu pro studenty, doktorandy, pedagogy … - rozešle Ji�í Cajthaml ve st�edu 
29.3.2006:  
 
Vážení sportovní p�átelé, 
 
rádi bychom Vás informovali o 4. ro�níku Volejbalového turnaje GEODET� a KARTOGRAF�, který se bude 
konat na za�átku �ervna 2006. Bližší informace o letošním ro�níku (informace, p�ihlášky, atd.), ale i o t�ch t�ech 
p�edchozích se dozvíte na webových stránkách http://volejbal-gk2006.maestroclub.cz  
 
Na setkání s Vámi se t�ší za organiza�ní tým Ji�í Cajthaml 
 


