
Zápis ze sch�ze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  

Pond�lí 10. 4. 2006  18:45 – 23:00 
 
Ú�ast:  

Sou�ek Petr, Ing. 
Kone�ná Jana, Ing. 
Majer Petr 
Il�enková Radana 
 

Omluven: 
Musil Jaroslav 

 
Hosté:  

Kone�ný Kamil (18:45 – 20:00) 
Novák Filip (19:00 – 22:15) 
 

Výkonný výbor rozhodl :  
Pr�b�žné – trvalé úkoly:  
1. Redak�ní uzáv�rky �asopis� 

− Kolovratský zpravodaj 
• Uzáv�rky:  

• �lánek ve zpravodaji 1/2006 viz web 
http://www.maestroclub.cz/2006040501-kolovratsky-zpravodaj-
kolovratsky-zpravodaj-1-2006--Sesty-rocnik-spolecenskeho-plesu-v-
kolovratech.html  

• Uzáv�rka 2/2006 je 3.6.2006 (vydání 27.6.2006) 
• Uzáv�rka 3/2006 je 5.9.2006 (vydání 30.9.2006) 
• Uzáv�rka 4/2006 je 1.12.2006 (vydání 22.12.2006) 

− Kolovratský m�sí�ník 
• Uzáv�rka vždy k 24. v m�síci 

− Uh�ín�veský zpravodaj 
• Uzáv�rka vždy k 20. v m�síci 

− Náš REGION 
• Na základ� posledního �lánku s názvem „NESESTOUPÍ“ zaslán do redakce 

email s návrhem na specifikaci jasných podmínek vzájemné spolupráce 
• 23.3. dorazila odpov�� „Dobrý den pane Sou�ku, podmínky spolupráce, co se tý�e rozsahu, jsou z�ejmé - viz 

korespondence z 2.3.06. Co se tý�e obsahu, je schvalován redak�ní radou, která "motivaci ro�ní dcerou a bábovku" z text� 
Maestra neakceptovala.  Jsme zejména zpravodaj, rádi uve�ejníme fakta a informace o d�ní v regionu, ovšem pouze 
p�im��en� sebest�edné. V��ím, že je srozumitelné, co chci vyjád�it a t�ším se na Vaše další p�ísp�vky. S pozdravem Jan Šercl“ 
(pro p�ipomenutí úryvek z emailu ze 2.3. „Rozsah kolem 1000 znak� (velmi orienta�n�). Soubor s textem prosím 
nazv�te titulkem a fotky nazv�te též titulkem �lánku a jejichpopisky dávejte do souboru s textem pod text.“) 

• Úkol trvá 
• �lánek v REGIONU 7/2006 viz web 

http://www.maestroclub.cz/2006040901-nas-region-nas-region---volejbal-
kolovraty.html  

2. Informace od p�edsedy KK 
− P�edseda KK nepodal žádnou zprávu 

3. Kontrola hrazení p�edplatného 



− Kontrolu úhrady p�edplatného provádí pr�b�žn� Jana Kone�ná jako hospodá� klubu. 
P�edplatitelé a ostatní dlužníky, kte�í nezaplatí splatné závazky v��i klubu v termínu 
14 dn� ode dne vyhlášené splatnosti (ur�uje hospodá� klubu po konzultaci s VV), 
nahlásí hospodá� na nejbližší sch�zi VV, který k uvedeným jednotlivc�m p�ijme jisté 
opat�ení.  (k dnešnímu dni je veškeré p�edplatné uhrazeno do 30.4.2006) 

Nové úkoly:  
4. Projednání zprávy kontrolní komise 

− http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_kk2006 
− Projednána bez p�ipomínek (drobná výtka Jakuba Kosteleckého ve zpráv� o webové 

prezentaci již byla odstran�na) 
− Úkol spln�n 

5. Umíst�ní medicinbal� 
− Zm��ení medicinbal�, zajistí JKO 
− Zjistit možnost umíst�ní sk�í�ky v t�locvi�n�, PMA zajistí metr 
− Úkol trvá 

6. Systém p�edplatitel� / náhradník� na tréninky 
− Od p�íští sezóny (zimní sezóna 2006/07) stanovovat maximální po�et p�edplatitel� na 

jednotlivé vyhlašované sportovní tréninky.  
− Zárove� stanovit kritérium pro výb�r hrá�� p�i velkém po�tu zájemc�. Jako kritérium 

bude brána ú�ast na trénincích v minulé sezón� (omluvená absence, která spl�uje 
podmínky dle sm�rnice, se pro tyto ú�ely považuje za ú�ast) 

− Úkol spln�n 
7. Systém p�ijímání nových �len� 

− K p�ijímání nových �len� do klubu se vyjad�uje: vedoucí oddílu, trenér a vedení klubu 
v tomto po�adí.  

− Nov� p�íchozí hrá� (ne�len klubu, zájemce o ú�ast na sportovním tréninku) má nárok 
na 1. trénink zdarma.Další dva tréninky, které by m�ly následovat hned po sob�, jsou 
hrazeny za cenu ur�enou pro náhradníka ne�lena klubu. Po t�chto t�ech zkušebních 
hodinách bude následn� hrá�i nabídnuta možnost stát se trvalým p�edplatitelem 
(pokud vstoupí do klubu a bude místo na sportovním tréninku)  nebo náhradníkem 

− Úkol spln�n 
8. P�ijímání nových �len� 

− Do klubu byli na dnešní sch�zi VV p�ijati: 
i. Miroslava Nováková 

ii. Dana He�mánková 
− Manipula�ní poplatek ve výši 100,-K� za výrobu �lenského pr�kazu a �lenské 

p�ísp�vky na rok 2006 byly zaplaceny.  
− Nov� p�ijatí �lenové byli dopln�ni:  

i. do seznamu na webové stránky 
ii. do �lenské základy 

− Nov� p�ijatým �len�m zaslán email s informacemi (gratulace, informace, …) 
− Výrobu �lenských pr�kaz� pro nov� p�ijaté �leny zajistíme až po �lenské sch�zi, 

nebo� p�edpokládáme tisk dalších pr�kaz� v souvislosti se zm�nami ve výkonném 
výboru 

− Úkol spln�n 
9. Ukon�ení �lenství na vlastní žádost dle stanov �lánku III.5 A) 

− Z klubu na vlastní žádost vystoupili (den ukon�ení �lenství tzn. datum p�ijetí odhlášky 
z klubu je uveden v hranatých závorkách): 



i. Pavel P�íhonský (rok nar. 1976), [27.3.2006] 
ii. Radek Hampl (rok nar. 1975), [6.4.2006] 

− Ukon�ení �lenství zaznamenáno: 
i. do seznamu na webové stránky 

ii. do �lenské základy 
− Úkol spln�n 

10. Promítání DVD „Volejbal - útok“ 
− http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp75 
− Úkol spln�n 

11. Projekt na venkovní h�išt� (antuka) v Kolovratech 
− Pokusit se zajistit na �VUT, Fsv formou semestrální práce, m�žeme nabídnout 

finan�ní odm�nu prvním t�em nejlepším pracím, zajistí Petr Sou�ek 
− Úkol trvá 

12. Reklamace volejbalového mí�e Gala (�.15) 
− Dle sd�lení firmy Gala máme mí� zaslat na adresu Gala, a.s., Západní 75, 797 32 

Prost�jov - reklama�ní odd�lení pí. Jerglová (tel.: 582 314 442) 
− Dne 10.4.2006 zasláno k reklamaci 
− Úkol trvá 

13. Webhosting 
− http://superhosting.cz/webhosting-normal.php  
− Zaplacena faktura za období 1.4.2006 – 1.4.2007 
− Úkol spln�n 

14. ABL 2006 jaro – 2. hrací den 
− �lánek viz http://www.maestroclub.cz/2006040902-bowling-abl-jaro-2006---derby--

a--versus--b-....html  
− Úkol spln�n 

15.  Nákup „�eská republika / turistický atlas“ od Kartografie a.s. 
− Po�izováno za ú�elem scanování mapových podklad� ke zve�ejn�ní na web 
− Cena 719,-K�  
− Objednáno dne 5.4.2006 
− Úkol trvá 

16. Nákup volejbalových mí�� MOLTEN 
− U firmy MOLTEN objednány 7.4.2006 volejbalové mí�e „V5XSLC“ v akci „Jaro 

s MOLTENEM“ (akce 3 + 1 mí� zdarma) 
− Objednána 1 sada (4 mí�e) za cenu 2970,-K� 
− Zboží p�išlo dne 10.4.2006 
− Po vyzkoušení mí�� na ned�lním volejbale p�ípadn� zakoupíme další 4ks Molten 

v této akci, zárove� zakoupíme 2ks mí� na beach Gala [Smash Plus - BP 5013 S] 
710,-K�/1ks, 2ks taška na 4 mí�e Gala [Taška pro 4 mí�e - KS 1703] 359,-K�/1ks 

− Úkol trvá 
17. Stanovení letní sportovní sezóny a p�edplatného 
Výkonný výbor stanovuje následující poplatky za cvi�ební hodiny pro oddíly nohejbalu, volejbalu a 
bowlingu na letní sezónu 2006 tzn. na období 1.5.2006 - 15.9.2006     

Druh poplatku Nohejbal úterý 
(Kolovraty) 

Nohejbal st�eda 
(Kolovraty) 

Beach volejbal 
�tvrtek (�elákovice)1 

Volejbal ned�le 
(Uh�ín�ves) Bowling 

nestanoven 
P�edplatné* na celou sezónu 
(hrazené formou 2 splátek):  

 900 K� ( 45K� ),  splátky: 
450 K� a 450 K�  

 900 K� ( 45K� ),  
splátky: 450 K� a 450 

K�  

 800 K� ( 44K� ),  
splátky: 400 K� a 400 

K�  

 450 K� ( 23K� ),  
splátky: 225 K� a 

225 K�    
P�edplatné* na celou sezónu 
(hrazené formou 1 splátky - sleva 
5%):   855 K� ( 42 K� )   855 K� ( 42 K� )   760 K� ( 42 K� )   427 K� ( 22 K� )  nestanoven 



Platba za cvi�ební hodinu zp�tn� 
- pro �leny klubu:                     60 K�                       60 K�                    60 K�                    30 K�                   100 K� 
Platba za cvi�ební hodinu zp�tn� 
- pro ostatní ve�ejnost:                     80 K�                       80 K�                    80 K�                    40 K�                   150 K� 

               
*) Na základ� nov� schválené Sm�rnice sportovního klubu „MAESTRO CLUB Kolovraty“ upravující 
pravidla pro hrazení finan�ních závazk� �len� sportovního klubu, schválené dne 3.12.2005, se 
p�edplatitelem m�že stát pouze �len klubu 

1) letní sezóna pro beach volejbal 
kon�í již 31.8.2006 

− Karel Záme�ník – p�edplatitel/náhradník, zjistí JKO 
− Splatnost p�edplatného je 30.4.2006 (pro druhou splátku 15.7.2006) 
− P�edplatné vystavit na web, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

18.  Sponzoring od �eské Pojiš�ovny 
− Dne 15.3.2006 nám p�išel email s nabídkou od �P a.s. 

P�edm�t:  [MCKVV] [MCK] nabídka pro sportovní kluby 
Datum:  Wed, 15 Mar 2006 15:17:30 +0100 
Od:  Pazderníková Gabriela Bc.  
 
Dobrý den, 
dovoluji si Vás tímto oslovit jménem �eské pojiš�ovny, a.s. Rádi bychom Vašim �len�m nabídli pojišt�ní proti úrazu �i jiný druh 
životního pojišt�ní. Pokud by Váš sportovní klub m�l o pojišt�ní Vašich �len� zájem, je �eská pojiš�ovna ochotná Váš klub 
sponzorovat. Jestli Vás naše nabídka oslovila, kontaktujte nás prosím na níže uvedených kontaktech, rádi se s Vámi sejdeme a 
podáme p�esné informace. Pokud již jste u �eské pojiš�ovny pojišt�ni �i nemáte o nabídku zájem, považujte tento e-mail za 
bezp�edm�tný. Omlouváme se za nevyžádaný e-mail. 
S pozdravem Bc. Gabriela Pazderníková, Manažer skupiny 

− Na email jsme odpov�d�li, že bychom se s pí Pazderníkovou rádi sešli, ale zatím jsme 
neobdrželi žádnou odpov��, emailem znovu urgováno 10.4.2006 

− 	eší PMA 
− Úkol trvá 

19.  Umíst�ní banneru firmy Gefos na naše stránky (dle smlouvy o reklam�) 
− Firm� GEFOS a.s. zaslán email s informací o podepsání a vrácení smlouvy a se 

žádostí o reklamní banner, abychom jej mohli vystavit na webu 
− Vystavení banneru, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

20.  Zm�na sídla a limit� pro p�ímé bankovnictví u b�žného ú�tu RaiffeisenBank 
− JKO zjistí bližší informace k denním limit�m ke kart� a k p�íkaz�m 
− Úkol trvá 

21.  Zakoupení basketbalových mí�� na DD2006 
− Možnost zap�j�ení basketbalových koš� u Sokolu Dob�íš, zajistí PMA 
− Možnost využít reklamní nabídku obchodního �et�zce Globus, cena mí�e 150,-K�  
− Úkol trvá 

22.  Zooadopce 
− P�išly informace k Zooadopci (fotografie sv��enc�, certifikáty, rodinné vstupenky, …) 
− Napsat email na pr@zoopraha.cz ohledn� p�epsání názvu klubu na správné 

MAESTRO CLUB Kolovraty, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

23.  Sponzoring 
− Reklama: Hermo s.r.o. (Sou�ek Petr) a Sydokon (Kone�ný Kamil) 
− Úkol trvá 

 
Pokra�ující úkoly:  
24. Bowlingový tým – dresy  

− Diskutována možnost zakoupení dres� pro �leny bowlingového tým�. 
− Navržena možnost �ešení formou klubových nášivek na námi zakoupená tri�ka (vyšší 

gramáž)  



− Provést poptávku u firem Lambeste, Xfer,… na možnost odebrání polokošil (bílé / 
modré), tri�ek pro pot�eby bowlingového týmu a jako reklamní p�edm�ty. Sestavení 
poptávkového emailu zajistí Jana Kone�ná 

− Hrá�i bowlingového týmu mají požadavek na polokošile: prsní kapsi�ka (kapsi�ka na 
levém �adru) 

− Na zakoupená tri�ka necháme vyrobit nášivky od firmy Sportkontakt, jejichž 
p�ipevn�ní na tri�ka provedeme sami.  

− Nášivky s naším logem (velikost 6,5x4cm) od firmy Sportkontakt: 
i. Email s nabídkou na 50,100,150ks nášivek 

From: Sport-kontakt [mailto:info@sportkontakt.cz] 
Sent: Monday, April 10, 2006 2:54 PM 
To: Petr Majer 
Subject: Re: Teplákové soupravy - reklamace 
Dobrý den, 
nášivky v požadovaném rozm�ru Vám m�žeme nabídnout ve dvou provedeních: 
a) tišt�ná na mikrovlákno-tkanina  nebo polyesterový úplet 
                                      50 ks á 11,- K� (13,10K� s DPH) 
                                    100 ks á 10,- K� (11,90K� s DPH) 
                                    150 ks á 9,- K� (10,70K� s DPH) 
b) vytkávaná 50 ks á 60,- K� (71,40K� s DPH) 
                 100 ks á 55,- K� (65,50 s DPH) 
                 150 ks á 50,- K� (59,50 s DPH) 
jednorázová platba 1000,- K� (1190,-K� s DPH) za vyšívací program (p�i další výrob� stejných nášivek se již neplatí) 
                                                S pozdravem M.Pasty�ík 

ii. Objednáme 50ks vytkávaných výšivek (1190,- + 3570,- = 4760,- K�) 
iii. Na výšivky obdržíme slevu 2250,-K� za reklamaci teplákových souprav tzn. 

doplatíme cca. 2510,-K� 
iv. Výšivky budeme používat na dresy, reklamní tri�ka, klubové tašky, … 
v. Levn�jší výšivky tišt�né je možné využít pro loga partner� na naše dresy 

(levn�jší varianta a není nutná tisková p�íprava) 
− Po vybrání dodavatele tri�ek zjistíme požadovaný po�et a velikost od �len� 

bowlingového týmu, zajistí Kamil Kone�ný 
− Úkol trvá 

25. Volejbalový turnaj MAESTRO CLUBU Kolovraty 
− Termín: sobota 16. zá�í 2006 
− Plakát (�ervenec), zamluvit termín 
− viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp73  
− Úkol trvá 

26. Letní voda 2006 
− Termín: pátek 14.7. – sobota 22.7.2006  
− viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp71 
− viz http://www.maestroclub.cz/2006032802-vodacka-turistika-letni-voda-2006---

prihlasky.html  
− úkol trvá 

27. Grafik 
− V obecné rovin� diskutována problematika grafika, který by pro klub zpracovával 

grafické materiály (pozvánky, plakáty, …) 
− Cena za zpracování: 500,-K� bez DPH / 1 hodina, pracnost plakátu cca. 1-2hod.  
− Úkol trvá 

28. Dámské kalhoty k volejbalovým dres�m 
− Od firmy Litex vybrány Leggings krátké, �. 840041 barva petrol 
− http://www.litex.cz/inshop/scripts/price_list.asp?Q_CatalogueNumber_lt=84042&Las

t=1&template=Detail.htm&PageLen=1 
− Pro �leny klubu (zvýhodn�ná cena 199,-K�), sleva v procentech 



− Za�adit k akci „Prodej zboží Moira, …“ 
− P�ipomenout akci „kalhoty jako dopln�n volejbalového dresu“ v p�ipomínajícím 

mailu, zajistí Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 

29. Nabídka od firmy www.interice.cz, kluzišt� 21. století 
− V pond�lí 13.3.2006 prob�hla sch�zka s panem Tublem. Za náš klub se jí zú�astnili 

Petr Majer, Petr Sou�ek, Hana Nováková a Filip Novák. Bylo domluveno, že po 
instalaci prvního kluzišt� v Praze (oblast Nuslí, n�kdy na za�átku �ervna) nás bude 
pan Tubl kontaktovat s možností vyzkoušení tohoto kluzišt�. Na základ� této zkoušky 
se dále rozhodneme na zp�sobu spolupráce.  

− Úkol trvá 
30. Objednávka instruktážního DVD „Volejbal – útok“ 

− http://www.volejbal.cz/reklama/utok.html 
− 13.3. byly p�evedeny peníze na ú�et, dne 20.3.2006 zásilka s DVD dorazila 
− Úkol spln�n 

31. Vystavení mapových podklad� na našem webu 
− Kontaktovány firmy: 

i. Kartografie a.s,, http://www.kartografie.cz/  
ii. SHOCart, spol. s r. o., http://www.shocart.cz/cs/  

iii. K�T, http://www.kct.cz/?oid=2 
− S firmou Kartografie a.s. domluveno finální zn�ní licen�ní smlouvy, na základ� které 

budeme mít možnost zve�ej�ovat mapové podklady na webu. Licen�ní smlouva 
podepsána dne 5.4.2006 a jeden výtisk poslán zp�t do Kartografie.  

− Reklamní banner Kartografie byl umíst�n na naše webové stránky do bloku „Partne�i“ 
− Úkol spln�n 

32.  �lenská sch�ze 
− Termín: ned�le 23. dubna 2006 od 14:30 
− P�edpokládaná doba trvání 2 hodiny, výro�ní zpráva formou prezentace v PPT 

(prezentace v Microsoft PowerPointu)  
− Dataprojektor zamluven u Filipa Nováka 
− Materiály (finan�ní zprávu, program, návrhy na �leny výboru, vylou�ení �len�, …) – 

p�edány kontrolní komisi 
− http://www.maestroclub.cz/2006032601-pro-cleny-Radna-clenska-schuze-klubu---

pozvanka.html  
− Vystavení na web a rozeslání pozvánek �len�m provedeno 
− Materiály: 

i. Zpráva o �innosti klubu za období listopad 2005 – duben 2006: Petr Sou�ek, 
termín: 23.4.2006 

ii. Zpráva o �innosti klubu za rok 2005, zajistí Petr Sou�ek, termín: 21.3.2006 
iii. Zpráva o �innosti kontrolní komise za období 4.11.2005 – 21.3.2006, 

p�ipravena 
iv. Zpráva o hospoda�ení klubu v roce 2005, Jana Kone�ná, p�ipravena 
v. Ukon�ení �lenství na základ� �l. III.5Ba stanov klubu, seznam �len� na 

ukon�ení �lenství s dopisem s urgencí, Petr Sou�ek, termín: 23.4.2006 
− Návrhy výkonného výboru na : zapisovatel (Kone�ná Jana), ov��ovatel 2ks (Kone�ný 

Ji�í, Suchánek Lud�k), volební komise (Kone�ný Ji�í, Nováková Hanka), kandidáti na 
�leny VV (Sou�ek Petr, Majer Petr, Kone�ná Jana, Novák Filip, Il�enková Radana), 
prezident (Sou�ek Petr), viceprezident (Majer Petr) 



− Zpráva o �innosti (pod�kování Kone�ný Ji�í, Shán�lová Hanka, …) 
− Ob�erstvení: 2ks chlebí�ek na p�ihlášeného �lena 
− Pozvánky ostatním organizacím rozeslány emailem dne 5.4.2006:  

i. M� Praha – Kolovraty, starosta 
ii. M� Praha – Kolovraty, místostarosta Ing. R�ži�ka 

iii. MACEK 
iv. KLUBKO 
v. RSPORT 

vi. Rádio Olympic 
vii. Kociánová Alena 

viii. Šebesta Libor 
ix. Bedná� Pavel 

− Prezentace (800x600) PPT 
− P�íprava návrh� usnesení na �lenskou sch�zi, zajistí Petr Majer 
− Úkol trvá 

33. Valná hromada PTU 
− Úterý 23.5.06 17:00 ve Vokovicích 
− Za klub se zú�astní Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 

34. ABL jaro 2006 
− Nomina�ní poplatek 100,-K� na �lena týmu, splatnost 5.4.2006 (p�evodem nebo u 

kapitán� tým� na 2. herním dnu 
− Rozesláno 27.3.2006, kontrola uhrazení bude provedena hospodá�em klubu standardní 

cestou  (nomina�ní poplatek dosud neuhradili: Pastorek Antonín, Musil Jaroslav, 
Musilová Lucie) 

− Zaslat upomínku, zajistí Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 

35. 	ešení žádosti Ji�ího Cajthamla a Pavlíny Kopecké o vrácení �ásti p�edplatného 
− Žádosti o vrácení p�edplatného byly dopln�ny (p�iloženo léka�ské potvrzení) 
− Ob�ma žádostem se vyhovuje! 
− Ji�í Cajthaml (období 31.1. – 28.2.2006), Pavlína Kopecká (období 1.1. – 30.4.2006) 
− Pro výpo�et vrácení p�edplatného dle sm�rnice byla vypracována metodika 

s p�íslušným výpo�etním sešitem v excelu (je uložen ve sdílených dokumentech 
v redak�ním systému). Metodika byla schválena výkonným výborem.  

− Vrácení p�edplatného ob�ma �len�m provedeno dne 30.3.2006 
− Úkol spln�n 

36. Moira, Litex – nabídka zvýhodn�ného zboží 
− Zkusit domluvit slevy s firmou Merell (http://www.merell.cz), firma otevírá 

zastoupení v �R, stále v �ešení, zajistí Petr Majer 
− Zkusit firmu Astro, zajistí Petr Majer 
− Poda�ilo se nám zajistit firmu Klimatex 
− Webová anketa k zjišt�ní frekvence t�chto akcí zobrazena na webu viz 

http://www.maestroclub.cz/ankety.php?akce=view&anketa=5  
− Zvýhodn�ná nabídka zboží od firem Klimatex, Moira, Litex viz 

http://www.maestroclub.cz/2006032201-pro-cleny-zvyhodnena-nabidka-sportovniho-
obleceni--moira--litex--klimatex--pro-cleny-klubu.html  

− Objednávky p�ijímá Jana Kone�ná do 15.4.2006 
− Zaslat upomínku, zajistí Jana Kone�ná 



− Úkol trvá 
37. �lenské pr�kazy 

− Nové �lenské pr�kazy pro nov� p�ijaté �leny (Ji�í Kubias, Pavel Martínek, Petr Janda) 
a duplikát pro Ji�inu Sou�kovou byly vyrobeny a doru�eny.  

− �lenské pr�kazy byly proti podpisu p�edány �len�m 
− Úkol spln�n  

38. Letní sezóna 2006 
− Nohejbal, zajistí Petr Sou�ek, termín: 28.2.2006 

i. Kolovraty, h�išt� ZŠ Mírová, cena za 1hod. 140,-K�, 
ii. Uh�ín�ves, h�išt� ZŠ Vachkova, cena za 1hod. 120,-K� (nov�jší h�išt�, možnost p�ikoupení 

šatny za 30,-K� a osv�tlení za 30,-K�) nebo 80,-K� (starší h�išt�, možnost p�ikoupení šatny 
za 30,-K�), 

iii. Uh�ín�ves, h�išt� ZŠ B�í Jandus�, cena za 1hod 100,-K�  
iv. �lenové nohejbalového oddílu se rozhodli pro kolovratské h�išt�. Smlouva se 

ZŠ Kolovraty je p�ipravena a bude podepsána v pr�b�hu p�íštího týdne, 
zajistí Petr Sou�ek 

− Volejbal, zajistí Jana Kone�ná, termín: 28.2.2006 
i. Uh�ín�ves – h�išt� TJ Uh�ín�ves 

ii. Zjiš�ujeme bližší podmínky pronájmu. Následn� sestavíme a podepíšeme 
smlouvu, zajistí Jana Kone�ná 

− Plážový volejbal, zajistí Rá�a Il�enková, termín: 28.2.2006 
i. �elákovice – h�išt� VSC �elákovice cena 100,-K� za hodinu a kurt 

ii. Kolovraty – h�išt� u koupališt�, zjiš�ujeme podrobn�jší informace o pronájmu od M� 
Praha Kolovraty, v �ešení s pí Jind�ichovou a pí Kociánovou 

iii. Rozhodli jsme se i v letošní sezón� využívat sportovišt� v �elákovicích, 
zamluveny 2 kurty na období 1.5. – 30.8.2006, faktura bude vyzvednuta a 
zaplacena na první hodin�, zajistí Radana Il�enková 

− Pr�zkum zájmu mezi �leny o tréninky volejbalu a nohejbalu proveden, výsledky viz 
http://www.maestroclub.cz/2006032003-nohejbal-letni-sezona-2006---nohejbal--
pruzkum-zajmu.html, http://www.maestroclub.cz/2006032002-volejbal-letni-sezona-
2006---sestkovy-volejbal--pruzkum-zajmu.html, 
http://www.maestroclub.cz/2006032001-volejbal-letni-sezona-2006---plazovy-
volejbal--pruzkum-zajmu.html  

− Úkol trvá 
39. Nabídka spolupráce 

− Emailem k nám dorazila nabídka na spolupráci s paní Marcelou Borgesovou 
(relaxa�ní cvi�ení pro ženy, …) 

− Na spole�né sch�zce v pátek 10.2.2006, které se za náš klub zú�astnil Petr Sou�ek a 
Petr Majer, jsme se domluvili na možnostech spolupráce, která p�ichází v úvahu od 
jara 2007 po p�ist�hování pí Borgesové do Kolovrat. Na podzim letošního roku 
provedeme pr�zkum trhu mezi ob�any Kolovrat (byl-li by o toto cvi�ení zájem) a 
pr�zkum t�lovýchovných za�ízení, kde je možné cvi�it. Cvi�ení by mohlo probíhat 2x 
týdn� v ideálním po�tu 20 cvi�enek. Cena instruktorky je 150,- – 180,-K�. Na konci 
letošního roku bychom mohli ud�lat také ukázkovou hodinu zdarma.  

− Úkol trvá 
40. Nást�nka v kolovratské t�locvi�n� 

− Poda�ilo se nám domluvit umíst�ní naší nást�nky v prostorách kolovratské t�locvi�ny 
− Grafický návrh rozmíst�ní jednotlivých informací na nást�nce sestaven 
− Vytišt�n horní nápis na nást�nku (logo a nápis MAESTRO CLUB Kolovraty) 
− Vlastní umíst�ní materiál� na nást�nku zajistí Radana Il�enková 



− Úkol trvá 
41. �lenské p�ísp�vky na rok 2006 

− �lenský p�ísp�vek ve výši 300,-K� 
− Splatnost: 31.1.2006 
− Stav k dnešnímu dni: zaplatilo 49 �len� 
−  2 �lenové odevzdali odhlášku z klubu 
− posledním 4 �len�m (Fillerová Regina, Filler Miroslav, Machá�ek Tomáš, Milcová 

Tereza), kte�í nezaplatili �lenské p�ísp�vky, bude navrženo na �lenské sch�zi zrušení 
�lenství ze strany klubu 

− Úkol spln�n 
42. Spolupráce se sdružením MACEK – Mate�ské centrum Kolovraty 

− Podmínky vzájemné spolupráce v kone�né podob� (po drobných úpravách) jsou 
p�ílohou zápisu ze dne 30.1.2006 

− Text dohody domluven s protistranou 
− Dohoda byla podepsána na spole�né sch�zce k DD2006 
− Statutárním orgánem sdružení MACEK je místo Novákové paní Michaela 
�ervenková 

− Úkol spln�n 
43. Nákup literatury 

− Publikaci „Pr�vodce fondy EU pro neziskové organizace“ prostuduje a krátkou zprávu podá 
na nejbližší sch�zi VV Jana Kone�ná, termín: 15.2.2006 

− Krátká zpráva: 
i. podrobn�jší informace a seznam vypisovaných program� na http://europe.eu.int  

ii. žádost = projekt – musí obsahovat vyrovnaný rozpo�et  (musí být opravdu p�esný, 
protože každou p�ípadnou zm�nu rozpo�tu je nutno projednat se správcem fondu, 
ten ji m�že, ale nemusí povolit) 

iii. z fond� se dá financovat v�tšinou 40-50% náklad� projektu, na zbytek je nutné 
spolufinancování (z vlastních zdroj�, nebo od dalších organizací – požadují se 
garantující dopisy) 

iv. posuzuje také schopnost projekt dokon�it (technické zázemí, zam�stnanci – 
p�ikládají se životopisy, atd.). K žádosti nutno p�iložit také audit ú�etní záv�rky za 
poslední rok. 

v. Práce dobrovolník� – velmi problematické ocen�ní, špatn� lze financovat z fond� 
vi. Pr�b�h financování: po schválení projektu p�ijde první záloha, dány termíny, do kdy 

se musí podat pr�b�žná zpráva o projektu. Další splátka p�ijde, až když se vy�erpá 
první záloha v plné výši. 

vii. O peníze na projekty nutno žádat p�ed jejich uskute�n�ním, zp�tná žádost není 
možná. 

− Na základ� zjišt�ných informací není v této dob� pro nás možné žádat peníze z fond� EU 
− Úkol spln�n 

44. Zakoupení teplákových souprav 
− Teplákové soupravy jsme osobn� vyzvedli v pátek 27.1.2006 
− Drobné chyby p�i tisku budeme �ešit s panem Pasty�íkem, zajistí Petr Majer, termín: 

15.4.2006 
− Uznána reklamace: bude �ešena formou slevy na další zakázku (výšivky našeho loga) 

– viz výše 
− úkol spln�n 

45. Spolupo�ádání d�tského dne v Kolovratech v roce 2006 
− D�tský den 27.5.2006  
− Ob�erstvení: Jarda Vojí� z Mnichovic, domluveno 



− Možné atrakce z naší strany: Kuželky, házení mí�kem na plechovky, b�hání, házení 
na koš, nafukování balónk�, házení kartou 

− Vyrobeno: koncept plakátu a webových stránek akce 
− Rozeslán email �len�m s informacemi o chystaném DD a s prosbou o pomoc 

s organizací 
− Prob�hla další sch�zka zástupc� organizací k DD2006, zápis ze sch�zky je p�ílohou 

tohoto zápisu 
− Zajišt�na moderátorka 
− Zaurgovat plánek (Dana a R�ži�ka), zajistí PMA 
− Sejít se s Vojí�em (nápojový a jídelní lístek), zajistí PMA 
− P�íprava smluv pro moderátora, zajistí PMA 
− Oslovení potencionálních sponzor� (Central group, Drapa sport, Gigasport), napsat 

motiva�ní email s prosbou o sch�zku, email firmám zajistí PMA, email 
spoluorganizátor�m zajistí PSO 

− Úkol trvá 
46. Geodetický volejbalový turnaj 2005 / 2006 

− Termín sobota 3.6.2006, doba 8:00 – 20:00 
− Objednat šatny, ob�erstvovnu, hlavní halu (3 kurty) 
− Do konce dubna žádost na magistrát MHMP pro spolupo�adatelství, zajistí Petr 

Sou�ek a Jana Kone�ná 
− Ob�erstvení zajišt�no u Jardy Vojí�e z Mnichovic 
− Rozeslán email s prosbou o pomoc s organizací a žádosti o nominace do týmu, zajistil 

Petr Majer 
− Informa�ní sch�zka k turnaji prob�hla v pond�lí 27.3.2006, zápis ze sch�zky je 

p�ílohou zápisu 
− V pátek 7.4.2006 podepsána smlouva o reklam� s generálním partnerem akce firmou 

GEFOS a.s. 
− Zajišt�na prezentace formou reklamního banneru na http://www.zememeric.cz, banner 

(http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=bannery) zaslán redakci ke 
zve�ejn�ní v ned�li 9.4.2006 

− �asopis Zem�m��i� 4/2006 – reklama na turnaj 
− Rozhod�í (zajišt�ny dv� – Katka a Diana, sháníme t�etí), t�etí rozhod�í zajistí PMA 
− Léka� (MUDr. Rostislav Broukal), pokusí se zajistit PMA 
− Informace na Fsv �VUT: upomínku zašle Ji�í Cajthaml s informací o nutnosti 

p�ihlášení, termín, … rozv�šení plakát� zajistí Ji�í Cajthaml 
− Informace zaslána na univerzitu Plze�, VUT Brno, UK P�írodov�da 
− Poháry, štítky gravitování, PMA zajistí grafický návrh (4. ro�ník turnaje GEODET
 a 

KARTOGRAF
 2006, 1. místo, 2 loga – MAESTRO CLUB a GEFOS a.s.), JKO 
zajistí domluvení ve firm� PALAS, SABE 

− Úkol trvá 
47. Kulturní vyžití našich �len� 

− Nap�. návšt�va spole�né sauny, bazénu, ZOO, Botanické zahrady, divadla, …. 
Možnost celodenního výletu s doprovodným programem (ob�d, prohlídka m�sta) – 
rozmyslí všichni �lenové VV 

− P�ípadná iniciativa z �ad �len� je vítána, �len, který akci vymyslí, oznámí tento sv�j 
zám�r VV, který následn� zajistí (v p�ípad� souhlasu s akcí) její prezentaci pro 
�lenskou základnu (email, www, sms, …) 



− Návšt�va botanické zahrady – tip na výlet http://www.maestroclub.cz/2006040601-
tipy-na-vylet-uz-jste-letos-videli-motyly-.html 

− K�ivoklát – tip na výlet http://www.maestroclub.cz/2006031301-ostatni-cestovni-
zazitky-tip-na-vylet---velikonoce-na-krivoklate.html  

− Úkol trvá 
48. Ú�ast klubu v MAVL 

− Náš tým skon�il v 5.lize na 14. míst� z 52. ú�astník� 
− Napsat �lánek o kompletním ú�inkování v celém ro�níku MAVL 2005/2006, zajistí 

Petr Sou�ek 
− Úkol trvá 

49. Další sch�ze výkonného výboru prob�hne  

Dlouhodobé úkoly:  
50. Nabídka na spolupráci 

− Dorazil k nám další email na možnost spolupráce s rekrea�ním st�ediskem (p�íloha 
emailu je v p�íloze zápisu ze dne 22.10.2005) 
From: Skalník Jaroslav  
To: soucek@maestroclub.cz  
Sent: Friday, September 30, 2005 11:40 AM 
Subject: PANDA SPORT 
 
Dobrý den, 
dovolte, abych Vás oslovila s nabídkou našich kapacit pro sporotvní vyžití. Jsme organizace PANDA SPORT provozující sportovní a 
kulturní za�ízení ve Stráži pod Ralskem. 
  
V p�íloze zasílám nabídku s kontakty. Pokud Vás zaujme, budeme se t�šit na spolupráci. 
  
S pozdravem a p�áním hezkého dne Markéta Humpoláková, PANDA SPORT  

− S ohledem na skute�nost, že klub neplánuje po�ádání zásadní sportovní akce do konce 
roku 2005, bude toto za�ízení využito v rámci p�átelského utkání se severo�eskými 
týmy v roce 2006.  

− Úkol trvá 
51.  Nabídka spolupráce 

− Dorazil k nám email s nabídkou 
----- Original Message -----  
From: Radomír Jelínek  
To: soucek@maestroclub.cz  
Sent: Thursday, September 22, 2005 4:34 PM 
Subject: nabidka spoluprace 
 
 
Vážený p. Sou�ek, 
po tel. domluv� Vám zasílám odkaz na naše stránky www.motylek-rekreace.cz , pokud budete mít o p�ípadnou spolupráci zájem kontaktujte 
nás. 
S pozdravem Jelínek za rekr. areál Motýlek. 

− Vzhledem ke zjišt�ným cenám a dopravní vzdálenosti rekrea�ního st�ediska bude 
nabídka �ešena v horizontu 3 až 4 m�síc� osobní návšt�vou. 

− Úkol trvá 
52.  Orienta�ní b�h v okolí Ond�ejova 

− Dle sd�lení Jakuba Kosteleckého, který bude koordinátorem celé akce, bude za�azena 
do plánu �innosti na rok 2006.  

− Úkol trvá 
53. Nabídka spolupráce od Rekrea�ního st�ediska VLAŠTOVKA 

− Oscanovaná nabídka je p�ílohou zápisu ze dne 30.12.2005 
− Nabídka bude �ešena v horizontu 3 až 4 m�síc� osobní návšt�vou. 
− Úkol trvá 

54. Nabídka sítotisku (reklamní p�edm�ty, …) 
− http://www.verbis.cz/ 



− Nabídka je p�ílohou zápisu 
− Firm� zaslána odpov�� s pod�kováním, Petr Majer se do firmy p�íležitostn� zajede 

podívat a zjistí podrobnosti 
− Úkol trvá 

55. Nabídka na rekrea�ní služby 
− Chata Smržovka: http://www.sweb.cz/sportovni.chata   
− Úkol trvá 

 
Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 10.4.2006 


