Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty
Termín:
Sobota 13. 5. 2006

19:15 – 0:15

Účast:
Souček Petr, Ing.
Konečná Jana, Ing.
Majer Petr
Ilčenková Radana
Novák Filip
Omluven:
Hosté:
Nováková Hana (do 23:00)
Součková Jiřka (do 23:00)
Výkonný výbor rozhodl :
Průběžné – trvalé úkoly:
TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů
− Kolovratský zpravodaj
• Uzávěrky:
•
Uzávěrka 2/2006 je 3.6.2006 (vydání 27.6.2006)
• článek AVL a ABL 2005/2006, zajistí Petr Souček, termín: 2.6.2006
•
Uzávěrka 3/2006 je 5.9.2006 (vydání 30.9.2006)
•
Uzávěrka 4/2006 je 1.12.2006 (vydání 22.12.2006)
− Kolovratský měsíčník
• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci
• Do Května (5/2006) jsme dali informaci o náboru nohejbalistů:

•

„MAESTRO CLUB Kolovraty hledá pro letní
sezónu 2006 sportovní nadšence, kteří by si chtěli zahrát nohejbal. Od začátku května do
poloviny září se scházíme na víceúčelových kurtech ve sportovním areálu „Na Parkáně“
každé úterý a středu od 18:00 do 20:00 (v červnu a červenci od 19:00 do 21:00). Bližší
informace najdete na webových stránkách http://www.maestroclub.cz nebo si o ně napište
na soucek@maestroclub.cz (případně zavolejte na +420 604 695 462).“

• Úkol splněn
• Do června (6/2006
• informaci o přednášce (změna zákona o provozu na pozemních
komunikacích), zajistí Petr Souček, termín: 20.5.2006
• Úkol splněn
− Uhříněveský zpravodaj
• Uzávěrka vždy k 20. v měsíci
− Náš REGION
•
nedostali jsme termíny uzávěrek, z toho důvodu nebudeme zatím přispívat
•
úkol splněn
TU/VV2004–2: Informace od předsedy KK
− Předseda KK nepodal žádnou zprávu
TU/VV2004–3: Kontrola hrazení předplatného

− Kontrolu úhrady předplatného provádí průběžně Jana Konečná jako hospodář klubu.
Předplatitelé a ostatní dlužníky, kteří nezaplatí splatné závazky vůči klubu v termínu 14 dnů
ode dne vyhlášené splatnosti (určuje hospodář klubu po konzultaci s VV), nahlásí hospodář
na nejbližší schůzi VV, který k uvedeným jednotlivcům přijme jisté opatření.
Nové úkoly:
JU/VV2006–1: Zakoupení volejbalových potřeb Gala
− 24.4.2006 objednáno následující zboží:
i.
2ks míč na beach Gala [Smash Plus - BP 5013 S] 710,-Kč/1ks,
ii.
2ks taška na 4 míče Gala [Taška pro 4 míče - KS 1703] 359,-Kč/1ks
iii. 1ks XX11008 - hadička s jehlou
iv.
4ks XX36009 - úchytka k anténce s tkanicí
− Zboží dodáno dne 26.4.2006. Jeden míč byl vrácen k reklamaci (utíkal kolem ventilku), která
byla kladně vyřízena a nový míč přišel 9.5.2006. Dále zůstalo nedodáno: 1ks taška + 2ks
úchytky k anténce – zboží bude dodáno v nejbližších dnech.
− Úkol trvá
JU/VV2006–2: Uzavření sponzorské smlouvy s firmou Hermo s.r.o.
− Podepsána smlouva o poskytnutí sponzorského daru s firmou Hermo s.r.o., peníze přišly na
účet dne 25.4.2006 - částka 3.000 Kč
− Úkol splněn
JU/VV2006–3: Poptávka kvalitních bavlněných triček
− Poptávka dne 12.4.2006 odeslána těmto firmám:
i.
Lambeste http://www.lambeste.cz/lambeste/index.htm - Attack.Pro – ozvali se,
nabidka na netu (www.reklamanatextil.cz)
ii.
Xfer http://www.xfer.cz/main.asp - ozvali se, katalog k dispozici
iii. Lapolo http://www.lapolo.cz/ - neozvali se
iv.
Dasty http://www.dasty.cz/v2/index.htm - ozvali se, katalog zaslán poštou
v.
Gamatrex http://www.gamatrex.cz/ - ozvali se, nabídka na netu
− Zboží od firmy Xfer zařadíme do svého portfolia poskytovaného zboží se slevou
− Úkol trvá
JU/VV2006–4: Nabídka zboží za zvýhodněnou cenu (BOTAS + MOIRA – nová kolekce)
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006042801-prodej-zbozi-nove-kolekce-zbozi-od-firemmoira-a-botas.html
− Akci využilo 8 členů, kteří objednali zboží v celkové částce cca 8100 Kč od Moiry, 1920 Kč
od Botasu.
− Zboží od Botasu přišlo 12.5.2006
− Úkol trvá
JU/VV2006–5: Přednáška k novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích
−
−
−
−
−

Seminář k novelizaci Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
Lektor: JUDr. Jiří Konečný
Termín: pátek 9.6.2006 18:30
Místo: kolovratské infocentrum
Kontaktovat pí Oujezdskou ohledně možného termínu, kapacita místnosti, zajistí Petr
Souček, termín: 15.5.2006
− Propagace: webové stránky, měsíčník, uhříněvěský zpravodaj, Patriot, grafické podklady
zajistí Petr Majer, zaslání zajistí Petr Souček, termín: 20.5.2006
− Zaslat potvrzení panu Konečnému, zajistí Jana Konečná, termín: 15.5.2006
− Úkol trvá

JU/VV2006–6: Členské průkazy
− Je nutné vyrobit členské průkazy pro:
i.
Nové členy: Nováková Miroslava, Heřmánková Dana
ii.
Nové členy VV: Novák Filip (zdarma)
iii. Staré členy VV: Jaroslav Musil (zdarma)
− Textové informace v MIS
− Zajistí Petr Majer, termín: 10.6.2006
− Úkol trvá
JU/VV2006–7: Vizitky pro nové členy VV
−
−
−
−
−

Je nutné zajistit vizitky pro nového člena VV – Filipa Nováka
Grafické podklady zpracuje Petr Majer, termín: 20.5.2006
Pokusit se u firmy SYDOKON domluvit tisk na kvalitnější papír (vyšší gramáž)
Tisk u firmy SYDOKON zajistí Kamil Konečný, termín: 1.6.2006
Úkol trvá

JU/VV2006–8: ABL jaro 2006
− Proběhl 3. hrací den
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006042601-bowling-vypraveni--abl-2006-jaro--preborzabehlice--a---3.-hraci-den-.html
− Úkol splněn
JU/VV2006–9: Nabídka od firmy seznam.cz
− Dne 8.5. nám emailem dorazila (po předchozím telefonním rozhovoru) nabídka na využití
služeb portálu seznam.cz
− Nabídku za úplatu nevyužijeme
− Zkontrolujeme zařazení do katalogu firem (služba je zdarma), zajistí Petr Souček, termín:
20.5.2006
− Nabídka je přílohou zápisu
− Úkol trvá
JU/VV2006–10: Nabídka na využití reklamní prostoru na našem webu
− Dne 8.5. nám emailem dorazila nabídka na možnost využití reklamního prostoru na našem
webu za 1200,-Kč ročně. Podrobná nabídka je přílohou zápisu
− O umístění této reklamy na našem webu nemáme zájem z těchto důvodů:
i.
Bannery obsahují anglické texty
ii.
Propagace online-her
iii. Možnost ztráty důvěry čtenářů a vyhledávačů (SEO spamm)
iv.
Blíže viz http://seo-sem.robertnemec.com/seo-spam-texas/
− Na nabídku nebudeme reagovat
− Úkol splněn
JU/VV2006–11: Nohejbalový turnaj v Kyjích – pozvánka
− Viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=for#idp111
− Úkol trvá
JU/VV2006–12: Volejbalový turnaj v Jesenici
− V sobotu 13.5.2006 proběhl turnaj v Jesenici
− Zúčastnili jsme se a skončili na konečném 5. místě z 11 týmů, článek z akce zajistí Radana
Ilčenková, termín: 20.5.2006
− Fotky z akce, výsledky zašle Jana Konečná, termín: 15.5.2006
− Úkol trvá

JU/VV2006–13: Akce „Pomozte dětem“
−
−
−
−
−

Akci organizuje Jiřka Součková
Akci využilo 11 členů a 1 nečlen
Dorazily dne 11.5.2006, celková částka 2.800 Kč
Pro úspěch akce jí ještě prodloužíme/zopakujeme do 25.5.2006, zajistí Jiřka Součková
Úkol trvá

JU/VV2006–14: Floorball
− Dne 24.4.2006 emailem dorazila žádost od J. Musila ohledně možnosti hraní floorballu pod
hlavičkou MAESTRO CLUBU
− Na základě osobního rozhovoru J. Musila a P. Majera se od realizace upouští
− Úkol splněn
JU/VV2006–15: Problémy s emaily v doméně maestroclub.cz
− V poslední době se množí problémy s maily (odesílání, přijímání, …)
− Napsán emailový dotaz na tech@superhosting.cz dne 4.5.2006 a potom znovu 9.5.2006, oba
emaily zatím zůstávají bez odezvy
− Na základě výše uvedeného se budeme snažit najít jiného poskytovatele služeb pro
webhosting a mailhosting
− Úkol trvá
JU/VV2006–16: Nabídka od cestovní kanceláře
− Emailem přišla nabídka od cestovní kanceláře
− Nabídka je také přílohou zápisu
-------- Původní zpráva -------Předmět: [MCKVV] [MCK] CK Tušla
Datum: Thu, 4 May 2006 09:27:24 +0200
Od:
Irena Mičulková-Tušlová <irena@tusla.cz>
Společnost:
TUŠLA s.r.o.
Komu:
<info@maestroclub.cz>
Dobrý den,
dovolujeme si Vám nabídnout pobyt u moře za výhodné skupinové ceny, máte možnost získat místa zdarma...
Více náš katalog Programy pro skupiny - léto 2006.
Pokud máte zájem, napište nám Vaši kontaktní poštovní adresu.
S pozdravem
Tušlová - CK - mob. 604 209 954

− Úkol trvá

JU/VV2006–17: Nový poskytovatel služeb pro webhosting a mailhosting
− Parametry stávajícího hostingu:
i.
program "NORMAL HOSTING" u společnosti SuperNetwork s.r.o.
ii.
viz http://www.superhosting.cz/webhosting-normal.php
iii. Z toho využíváme:
•
27 emailových účtů + 3 hromadné adresy (vv, info, kk)
•
webmail „IceWarp Web Mail 5.6.0“ (IceWarp Software Merak Email Server)
•
protokol pop3, protokol smtp
•
databázi MySQL + skriptovací jazyk PHP4
•
modul mod_rewrite (.htaccess – RewriteRule, .htaccess – Redirect)
•
phpMyAdmin 2.7.0-pl2 http://www.phpmyadmin.net
•
WebFTP WebFTP 2.4 By Edwin van Wijk http://v-wijk.net/
•
subdomény 3. řádu (dd2006, volejbal-gk2006, …)
•
obsazený prostor: 700 MB
a. nárůst obsazení diskového prostoru v roce 2005:
•
Materiály ze schůzí VV: 15 MB
•
Materiály z členských schůzí: 5 MB
•
Fotogalerie: 280MB ve 34 akcích

Ostatní dokumenty: 10MB
CELKEM: cca. 310 MB
b. nárůst obsazení diskového prostoru v roce 2006 (období 1.-5.2006):
•
Materiály ze schůzí VV: 4 MB
•
Materiály z členských schůzí: 13 MB
•
Fotogalerie: 98MB v 11 akcích
•
Ostatní dokumenty: 10MB
− Nabídka od www.ignum.cz
i.
Cena cca. 100,-Kč bez DPH / měsíc + reklamní banner na našem webu
ii.
Parametry: 2GB prostoru, varianta Enterprise na Linuxu (č.5) viz
http://www.ignum.cz/web/df/cz/?typ=wbh_linux-enterprise
iii. Zjistit podrobnosti:
•
Kontrola možnosti využití výše uvedených služeb, které v současné době
používáme (viz výše)
•
Termín, kdy je možné zahájit webhosting
•
Případná pomoc při přenosu prezentace od stávajícího zprostředkovatele
•
Postup při přepnutí DNS záznamů na nového zprostředkovatele
•
Smlouva, faktura, platba (období, splatnost)
•
Získat reklamní banner, z našeho pohledu by bylo výhodnější jej umístit do
sekce „Partneři“ v pravém sloupci na hlavní stránce (rozhodně se nebráníme
umístění na první místo – před rádio Olympic), zároveň budou umístěny na
stránce „Partneři“ viz http://www.maestroclub.cz/2006032901-o-nas-partneriklubu.html
•
zajistí Filip Novák, termín: 1.6.2006
− Úkol trvá
•
•

JU/VV2006–18: Webové stránky – členská základna
− Zobrazení členské základny na webu (seznam jmen + fotografie) aktualizováno, nyní se
generuje dynamicky z MIS
− http://www.maestroclub.cz/showpage3.php?name=clenove-klubu.php
− http://www.maestroclub.cz/showpage3.php?name=clenove-klubu-fotografie.php
− Úkol splněn
JU/VV2006–19: Nabídka rekreačních služeb
− 11.4.2006 emailem přišla nabídka rekreačních služeb (Rekreační středisko "DOPRAVÁK",
Hotel Čertův Hrádek)
− Nabídkový email je přílohou zápisu
− Úkol trvá
JU/VV2006–20: Nabídka rekreačních služeb
− 11.5.2006 emailem přišla nabídka rekreačních služeb (RS Českých drah)
− Úkol trvá
JU/VV2006–21: nákup nohejbalové sítě
− firma Pokorný sítě, typ „nohejbal sport“, cena s DPH 1518,50 Kč
− nákup sítě zajistí Jana Konečná, termín: 20.5.2006
− Úkol trvá
JU/VV2006–22: Kolovratské granty
− http://www.kolovraty.cz/?menu=61&page=1046
− projekt: „veřejné bruslení“, zajistí PSO, termín: 15.5.2006
− Úkol trvá
JU/VV2006–23: Rozdělení kompetencí členů VV

− Souček Petr: prezident, zastupování klubu navenek, podepisování smluv, webmaster,
primární financování z vnějších zdrojů (sponzoring, reklama, ...), zpracování zápisů ze schůzí
VV, správa a údržba síně slávy
− Majer Petr: viceprezident, zastupování prezidenta, podepisování smluv na základě plné moci,
příprava smluvních vztahů, primární příprava klubových předpisů a norem, příprava
grafických podkladů, primární financování z vnějších zdrojů (sponzoring, reklama, ...)
− Konečná Jana: hospodář, vedení účetnictví, správa bankovních účtů, správa pokladní
hotovosti, správa vedlejší činnosti na základě ŽL „Specializovaný maloobchod a maloobchod
se smíšeným zbožím“, správa majetku
− Ilčenková Radana: tréninková příprava, nástěnkář
− Novák Filip: PR – styk s veřejností (kontrola článků na webových stránkách, příprava článků
do tisku, příprava prezentace klubu navenek, prezentační strategie, hlídání uzávěrek
časopisů)
− úkol splněn
JU/VV2006–24: Poštovní schránka na poštu MAESTRO CLUBU
− domluvit s majitelem nemovitosti na adrese sídla klubu
− připravit varianty s rozpočtem, zajistí ve spolupráci PSO a JKO
− úkol trvá
JU/VV2006–25: Možná diferenciace členů volejbalového oddílu na „A“ a „B“
− zpracujeme materiál k možnému rozdělení stávajících volejbalových tréninků na „A“ a „B“,
zpracuje Radana Ilčenková, termín: 1.6.2006
− úkol trvá
Pokračující úkoly:
JU/VV2004–27: Projednání zprávy kontrolní komise
− Úkol splněn
JU/VV2004–28: Umístění medicinbalů
− Změření medicinbalů (šířka, hloubka cca 30 cm, výška cca 27 cm, obvod cca 90 cm)
− Skříňku na medicinbaly je možné umístit v pánské šatně jako nástavec nad naše stávající dvě
plechové skříňky
− Velikost skříňky musí být 54 x 60 x 30cm, což by se nad plechové skříňky mělo vejít
(velikost horní části je 56x62cm)
− Pokusíme se zajistit mezi členy, případně vyrobíme svépomocí, zajistí PSO
− Úkol trvá
JU/VV2004–29: Systém předplatitelů / náhradníků na tréninky
− Úkol splněn
JU/VV2004–30: Systém přijímání nových členů
− Úkol splněn
JU/VV2004–31: Přijímání nových členů
− Úkol splněn
JU/VV2004–32: Ukončení členství na vlastní žádost dle stanov článku III.5 A)
− Úkol splněn
JU/VV2004–33: Promítání DVD „Volejbal - útok“
− Úkol splněn
JU/VV2004–34: Projekt na venkovní hřiště (antuka) v Kolovratech
− Pokusit se zajistit na ČVUT, Fsv formou semestrální práce, můžeme nabídnout finanční
odměnu prvním třem nejlepším pracím (nabídnout ceny v hodnotě 3000,- Kč tzn. 1500, 1000,
500,-Kč), zajistí Petr Souček
− Úkol trvá
JU/VV2004–35: Reklamace volejbalového míče Gala (č.15)
− Dle sdělení firmy Gala máme míč zaslat na adresu Gala, a.s., Západní 75, 797 32 Prostějov reklamační oddělení pí. Jerglová (tel.: 582 314 442)
− Dne 10.4.2006 zasláno k reklamaci, dne 14.4.2006 přišel zpět opravený míč

− Úkol splněn
JU/VV2004–36: Webhosting – Superhosting.cz – platba
− Úkol splněn
JU/VV2004–37: ABL 2006 jaro – 2. hrací den
− Úkol splněn
JU/VV2004–38: Nákup „Česká republika / turistický atlas“ od Kartografie a.s.
− Pořizováno za účelem scanování mapových podkladů ke zveřejnění na web
− Cena 719,-Kč
− Objednáno dne 5.4.2006
− Atlas v pořádku přišel dne 25.4.2006
− Úkol splněn
JU/VV2004–39: Nákup volejbalových míčů MOLTEN
− U firmy MOLTEN objednány 7.4.2006 volejbalové míče „V5XSLC“ v akci „Jaro
s MOLTENEM“ (akce 3 + 1 míč zdarma)
− Objednána 1 sada (4 míče) za cenu 2970,-Kč
− Zboží přišlo dne 10.4.2006
− Dne 16.4.2006 jsme objednali další 4 míče „V5XSLC“ v akci „Jaro s MOLTENEM“ (akce 3
+ 1 míč zdarma), zároveň jsme reklamovali 1 míč z první dodávky (utíkal kolem ventilku)
− Zboží (4 míče) i s novým míčem (výměna za reklamovaný) jsme si vyzvedli osobně
24.4.2006
− Úkol splněn
JU/VV2004–40: Stanovení letní sportovní sezóny a předplatného
− Předplatné vystaveno na webu viz http://www.maestroclub.cz/2006041602-pro-cleny-vyseplateb-za-cvicebni-hodiny-v-letni-sezone-2006.html
− Kontrola předplatného viz trvalé úkoly
− Úkol splněn
JU/VV2004–41: Sponzoring od České Pojišťovny
− Dne 15.3.2006 nám přišel email s nabídkou od ČP a.s.
Předmět:
[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 České pojišťovny, a.s. Rádi bychom Vašim členům nabídli pojištění proti úrazu či jiný druh
životního pojištění. Pokud by Váš sportovní klub měl o pojištění Vašich členů zájem, je Česká pojišťovna ochotná Váš klub sponzorovat. Jestli Vás
naše nabídka oslovila, kontaktujte nás prosím na níže uvedených kontaktech, rádi se s Vámi sejdeme a podáme přesné informace. Pokud již jste u
České pojišťovny pojištěni či nemáte o nabídku zájem, považujte tento e-mail za bezpředmětný. Omlouváme se za nevyžádaný e-mail.
S pozdravem Bc. Gabriela Pazderníková, Manažer skupiny

− Na email jsme odpověděli, že bychom se s pí Pazderníkovou rádi sešli, ale zatím jsme
neobdrželi žádnou odpověď, emailem znovu urgováno 10.4.2006
− zaslat email na klient@cpoj.cz (v příloze zaslat původní email, odpověď se žádostí o
schůzku, email s urgencí), zajistí PSO, termín: 1.6.2006
− Úkol trvá
JU/VV2004–42: Umístění banneru firmy Gefos na naše stránky (dle smlouvy o reklamě)
− Reklamní banner firmy GEFOS byl vystaven na webu viz
http://www.maestroclub.cz/FCKeditor/getimage.php?file=loga_partneru/banner_gefos_turnaj
gk2006.gif
− Úkol splněn
JU/VV2004–43: Změna sídla a limitů pro přímé bankovnictví u běžného účtu RaiffeisenBank
− JKO zjistí bližší informace k denním limitům ke kartě a k příkazům
− Úkol trvá
JU/VV2004–44: Zakoupení basketbalových míčů na DD2006
− Basketbalové koše u Sokolu Dobříš zapůjčit nelze
− Basketbalový koš zakoupí Klub Kolovraty s finančním příspěvkem 1500,-Kč od našeho
klubu (za tuto částku budeme mít na koši umístěnu reklamu)
− Možnost využít reklamní nabídku obchodního řetězce Globus, cena míče 150,-Kč

− Zakoupení koše a případných míčů budeme vázat na účast p. Vojíře (občerstvení) na dětském
dni, zjistíme na středeční koordinační schůzce k DD2006
− Úkol trvá
JU/VV2004–45: Zooadopce
− Přišly informace k Zooadopci (fotografie svěřenců, certifikáty, rodinné vstupenky, …)
− Napsán email na pr@zoopraha.cz ohledně přepsání názvu klubu na správné MAESTRO
CLUB Kolovraty, email zaslán dne 13.4. s následnou urgencí 10.5. a zůstává bez odezvy
− Úkol trvá
JU/VV2004–46: Sponzoring
− Reklama:
i.
Hermo s.r.o. (Souček Petr) – viz nový bod programu (sponzorská smlouva)
ii.
Sydokon (Konečný Kamil)
− Úkol trvá
JU/VV2004–1: Bowlingový tým – dresy
− Diskutována možnost zakoupení dresů pro členy bowlingového týmů.
− Navržena možnost řešení formou klubových nášivek na námi zakoupená trička (vyšší
gramáž)
− Provést poptávku u firem Lambeste, Xfer,… na možnost odebrání polokošil (bílé / modré),
triček pro potřeby bowlingového týmu a jako reklamní předměty. Poptávka odeslána viz bod
zápisu JU/VV2006–3
− Hráči bowlingového týmu mají požadavek na polokošile: prsní kapsička (kapsička na levém
ňadru)
− Na zakoupená trička necháme vyrobit nášivky od firmy Sportkontakt, jejichž připevnění na
trička 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 rozměru Vám můžeme nabídnout ve dvou provedeních:
a) tištěná na mikrovlákno-tkanina nebo polyesterový úplet
50 ks á 11,- Kč (13,10Kč s DPH)
100 ks á 10,- Kč (11,90Kč s DPH)
150 ks á 9,- Kč (10,70Kč s DPH)
b) vytkávaná 50 ks á 60,- Kč (71,40Kč s DPH)
100 ks á 55,- Kč (65,50 s DPH)
150 ks á 50,- Kč (59,50 s DPH)
jednorázová platba 1000,- Kč (1190,-Kč s DPH) za vyšívací program (při další výrobě stejných nášivek se již neplatí)
S pozdravem M.Pastyřík

ii.
iii.

Objednáme 50ks vytkávaných výšivek (1190,- + 3570,- = 4760,- Kč)
Na výšivky obdržíme slevu 2250,-Kč za reklamaci teplákových souprav tzn.
doplatíme cca. 2510,-Kč
iv.
Výšivky budeme používat na dresy, reklamní trička, klubové tašky, …
v.
Levnější výšivky tištěné je možné využít pro loga partnerů na naše dresy (levnější
varianta a není nutná tisková příprava)
vi.
zajistí PMA, termín: 1.6.2006
− Po vybrání dodavatele triček zjistíme požadovaný počet a velikost od členů bowlingového
týmu, zajistí Kamil Konečný, termín: 1.6.2006
− Jako bowlingové dresy jsme vybrali trička od firmy XFER variantu „POLO SHIRT COMBI
0115“, barevná kombinace bílá s modrobílým límečkem (B10), katalog str. 67
− webovou prezentaci možnosti nákupu připraví Petr Souček ve spolupráci s KKO, spojíme
s možností objednání zboží od firmy XFER za zvýhodněné ceny, termín: 1.6.2006
− Úkol trvá
JU/VV2004–2: Volejbalový turnaj MAESTRO CLUBU Kolovraty
− Termín: sobota 16. září 2006
− Plakát (červenec), zamluvit termín, zajistí JKO, termín: 15.5.2006
− viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp73

− Úkol trvá
JU/VV2004–3: 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
− do 15.6.2006 kompletovat přihlášky, následně zajistit dopravu
− úkol trvá
JU/VV2004–4: Grafik
− V obecné rovině diskutována problematika grafika, který by pro klub zpracovával grafické
materiály (pozvánky, plakáty, …)
− Cena za zpracování: 500,-Kč bez DPH / 1 hodina, pracnost plakátu cca. 1-2hod.
− Úkol trvá
JU/VV2004–5: Dámské kalhoty k volejbalovým dresům
− Od firmy Litex vybrány Leggings krátké, č. 840041 barva petrol
− http://www.litex.cz/inshop/scripts/price_list.asp?Q_CatalogueNumber_lt=84042&Last=1&te
mplate=Detail.htm&PageLen=1
− Pro členy klubu (zvýhodněná cena 199,-Kč), sleva v procentech
− Zařadit k akci „Prodej zboží Moira, …“
− Akci využilo 6 členů a členek našeho klubu
− Úkol splněn
JU/VV2004–6: Nabídka od firmy www.interice.cz, kluziště 21. století
− V pondělí 13.3.2006 proběhla schůzka s panem Tublem. Za náš klub se jí zúčastnili Petr
Majer, Petr Souček, Hana Nováková a Filip Novák. Bylo domluveno, že po instalaci prvního
kluziště v Praze (oblast Nuslí, někdy na začátku června) nás bude pan Tubl kontaktovat
s možností vyzkoušení tohoto kluziště. Na základě této zkoušky se dále rozhodneme na
způsobu spolupráce.
− Úkol trvá
JU/VV2004–7: Objednávka instruktážního DVD „Volejbal – útok“
− Úkol splněn
JU/VV2004–8: Vystavení mapových podkladů na našem webu
− Úkol splněn
JU/VV2004–9: Členská schůze
− 23.4.2006 proběhla
− Zápis zpracován, ověřen a se všemi materiály bude umístěn na webových stránkách, zajistí
PSO, termín: 15.5.2006
− Úkol trvá
JU/VV2004–10: Valná hromada PTU
− Úterý 23.5.06 17:00 ve Vokovicích
− Za klub se zúčastní Jana Konečná
− Úkol trvá
JU/VV2004–11: ABL jaro 2006
− Nominační poplatek 100,-Kč na člena týmu, splatnost 5.4.2006 (převodem nebo u kapitánů
týmů na 2. herním dnu
− Rozesláno 27.3.2006, kontrola uhrazení bude provedena hospodářem klubu standardní cestou
(nominační poplatek dosud neuhradili: Pastorek Antonín, Musil Jaroslav, Musilová Lucie)
− Zaslat upomínku, zajistí Jana Konečná, upomínka zaslána, peníze uhrazeny v hotovosti dne
23.4.2006
− Úkol splněn
JU/VV2004–12: Řešení žádosti Jiřího Cajthamla a Pavlíny Kopecké o vrácení části předplatného
− Úkol splněn
JU/VV2004–13: Moira, Litex – nabídka zvýhodněného zboží

− Zkusit domluvit slevy s firmou Merell (http://www.merell.cz), firma otevírá zastoupení v ČR,
stále v řešení, zajistí Petr Majer
− Zkusit firmu Astro, zajistí Petr Majer
− Podařilo se nám zajistit firmu Klimatex
− Webová anketa k zjištění frekvence těchto akcí zobrazena na webu viz
http://www.maestroclub.cz/ankety.php?akce=view&anketa=5
− Zvýhodněná nabídka zboží od firem Klimatex, Moira, Litex viz
http://www.maestroclub.cz/2006032201-pro-cleny-zvyhodnena-nabidka-sportovnihoobleceni--moira--litex--klimatex--pro-cleny-klubu.html
− Akci využilo 12 členů za celkovou částku cca 19.000 Kč.
− Zboží přišlo: Moira 26.4.2006, Litex 19.4.2006, Klimatex 20.4.2006, čeká se na další zboží
od Litexu, které nebylo na skladě.
− Úkol trvá
JU/VV2004–14: Členské průkazy
− Úkol splněn
JU/VV2004–15: Letní sezóna 2006
− Nohejbal, zajistí Petr Souček, termín: 28.2.2006
i.
ii.
iii.

Kolovraty, hřiště ZŠ Mírová, cena za 1hod. 140,-Kč,
Uhříněves, hřiště ZŠ Vachkova, cena za 1hod. 120,-Kč (novější hřiště, možnost přikoupení šatny za
30,-Kč a osvětlení za 30,-Kč) nebo 80,-Kč (starší hřiště, možnost přikoupení šatny za 30,-Kč),
Uhříněves, hřiště ZŠ Bří Jandusů, cena za 1hod 100,-Kč

iv.
Smlouva se ZŠ byla podepsána dne 19.4.2006
− Volejbal, zajistí Jana Konečná, termín: 28.2.2006
i.

Uhříněves – hřiště TJ Uhříněves

ii.
Smlouva o pronájmu připravena a bude podepsána v neděli 14.5.2006
− Plážový volejbal, zajistí Ráďa Ilčenková, termín: 28.2.2006
i.
ii.

Čelákovice – hřiště VSC Čelákovice cena 100,-Kč za hodinu a kurt
Kolovraty – hřiště u koupaliště, zjišťujeme podrobnější informace o pronájmu od MČ Praha
Kolovraty, v řešení s pí Jindřichovou a pí Kociánovou

iii. Faktura byla vyzvednuta ve čtvrtek 11.5.2006
− Úkol trvá
JU/VV2004–16: Nabídka spolupráce
− Emailem k nám dorazila nabídka na spolupráci s paní Marcelou Borgesovou (relaxační
cvičení pro ženy, …)
− Na společné schůzce v pátek 10.2.2006, které se za náš klub zúčastnil Petr Souček a Petr
Majer, jsme se domluvili na možnostech spolupráce, která přichází v úvahu od jara 2007 po
přistěhování pí Borgesové do Kolovrat. Na podzim letošního roku provedeme průzkum trhu
mezi občany Kolovrat (byl-li by o toto cvičení zájem) a průzkum tělovýchovných zařízení,
kde je možné cvičit. Cvičení by mohlo probíhat 2x týdně v ideálním počtu 20 cvičenek. Cena
instruktorky je 150,- – 180,-Kč. Na konci letošního roku bychom mohli udělat také
ukázkovou hodinu zdarma.
− Úkol trvá
JU/VV2004–17: Nástěnka v kolovratské tělocvičně
− Podařilo se nám domluvit umístění naší nástěnky v prostorách kolovratské tělocvičny
− Grafický návrh rozmístění jednotlivých informací na nástěnce sestaven
− Vytištěn horní nápis na nástěnku (logo a nápis MAESTRO CLUB Kolovraty)
− Na nástěnku umístěn horní nápis + další informace
− Nástěnka bude průběžně aktualizována
− Úkol splněn
JU/VV2004–18: Členské příspěvky na rok 2006
− Úkol splněn
JU/VV2004–19: Spolupráce se sdružením MACEK – Mateřské centrum Kolovraty
− Úkol splněn
JU/VV2004–20: Nákup literatury

− Úkol splněn
JU/VV2004–21: Zakoupení teplákových souprav
− úkol splněn
JU/VV2004–22: Spolupořádání dětského dne v Kolovratech v roce 2006
− Dětský den 27.5.2006
− Občerstvení: Jarda Vojíř z Mnichovic, domluveno
− Možné atrakce z naší strany: Kuželky, házení míčkem na plechovky, běhání, házení na koš,
nafukování balónků, házení kartou
− Vyrobeno: koncept plakátu a webových stránek akce
− Rozeslán email členům s informacemi o chystaném DD a s prosbou o pomoc s organizací
− Zajištěna moderátorka
− Zaurgovat plánek (Dana a Růžička), zajistí PMA
− Sejít se s Vojířem (nápojový a jídelní lístek), zajistí PMA
− Příprava smluv pro moderátora, zajistí PMA
− Další schůzka proběhla 26.4.2006, zápis je přílohou zápisu
i.
Za náš klub se zúčastnil Petr Souček a Jana Konečná
− Další schůzka proběhla 10.5.2006
i.
Za náš klub se zúčastnila Jana Konečná a Hana Nováková
− Další schůzka proběhne 17.5.2006 19:00, Kolovratská Rychta
i.
Za náš klub se zúčastní Petr Souček, Petr Majer, Filip Novák / Jana Konečná
− Plánek hřiště s rozmístěním jednotlivých atrakcí a časový plán akce je k dispozici (zaslala pí
Linková)
− Veškeré dostupné informace jsou umístěny na http://dd2006.maestroclub.cz , kde byla
zřízena webová prezentace Dětského dne 2006 v Kolovratech. Oficiální stránky v doméně
http://www.kolovraty.cz stále nejsou, proto byly spuštěny naše stránky.
− Oslovení potencionálních sponzorů (Central group, Kolovratská Rychta) – zatím bez odezvy
− Přislíbili účast:
i.
Hanka Shánělová a Michal Holý (sobota)
ii.
Hanka a Filip Novákovi (sobota, neděle)
iii. Jiřka Součková (sobota od 14:00)
iv.
Petr Souček (pátek, sobota)
v.
Kamil Konečný (pátek, sobota)
vi.
Jana Konečná (pátek, sobota, neděle)
vii.
Petr Majer a Radana Ilčenková (sobota)
viii. Dana Heřmánková (pátek, sobota, neděle)
ix. Jana Pastorková (sobota odpoledne)
− Zakoupení / zajištění plechovek (min 20ks), zajistí Filip Novák
− Zakoupení / zajištění tenisových míčů, jsou v klubu v dispozici, zajistí Petr Souček
− Úkol trvá
JU/VV2004–23: Geodetický volejbalový turnaj 2005 / 2006
− Termín sobota 3.6.2006, doba 8:00 – 20:00
− Objednat šatny, občerstvovnu, hlavní halu (3 kurty)
− Občerstvení zajištěno u Jardy Vojíře z Mnichovic
− Rozhodčí: zajištěny 3 ženy (Kateřina Bádalová, Diana Vaníčková, pí Pechá), cena 800,-Kč za
celý den včetně dopravy
− Lékař: zajištěn MUDr. Rostislav Broukal, cena 1500,-Kč za celý den včetně dopravy
− Poháry: zakoupeny
− štítky: grafický návrh zpracován (4. ročník turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2006, 1.
místo, 2 loga – MAESTRO CLUB a GEFOS a.s.), bude vyrobeno laserem firmou SABE,
zajistí Jana Konečná
− Žádost na MHMP nakonec neodeslána

− Týmy: zatím máme 13 týmů, otevřeme pro ostatní, rozešleme známém týmům (z turnaje
Uhříněves atd.), zajistí JKO
− napsat Sašovi Mrázovi ohledně podávání alkoholu v hale ČVUT, zajistí PMA
− vyvěšení reklamních bannerů v hale ČVUT, pí Plasová napsala emailem, že reklamní
bannery můžeme vystavit za podmínek uvedených v pravidlech užívání haly ČVUT (cena
1m2 na 1 den je 18,-Kč).
− Přihlášky do nominace: Kamil Konečný, Jana Konečná, Radana Ilčenková, Petr Souček, Petr
Majer
− Organizace : Filip Novák, Vráťa Filler
− Zašleme připomínku přihlášek do nominace a pomoci při organizaci, zajistí PMA, termín:
15.5.2006
− Úkol trvá
JU/VV2004–24: 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
− Případná iniciativa z řad členů je vítána, člen, který akci vymyslí, oznámí tento svůj záměr
VV, který následně zajistí (v případě souhlasu s akcí) její prezentaci pro členskou základnu
(email, www, sms, …)
− Úkol trvá
JU/VV2004–25: Účast klubu v MAVL
− Náš tým skončil v 5.lize na 14. místě z 52. účastníků
− Napsat článek o kompletním účinkování v celém ročníku MAVL 2005/2006, zajistí Petr
Souček
− Úkol trvá
JU/VV2004–26: Další schůze výkonného výboru proběhne
Dlouhodobé úkoly:
DU/VV2004–1: Nabídka na spolupráci
− Dorazil k nám další email na možnost spolupráce s rekreačním střediskem (příloha emailu je
v příloze 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 zařízení ve Stráži
pod Ralskem.
V příloze zasílám nabídku s kontakty. Pokud Vás zaujme, budeme se těšit na spolupráci.
S pozdravem a přáním hezkého dne Markéta Humpoláková, PANDA SPORT

− S ohledem na skutečnost, že klub neplánuje pořádání zásadní sportovní akce do konce roku
2005, bude toto zařízení využito v rámci přátelského utkání se severočeskými týmy v roce
2006.
− Úkol trvá
DU/VV2004–2: 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. Souček,
po tel. domluvě Vám zasílám odkaz na naše stránky www.motylek-rekreace.cz , pokud budete mít o případnou spolupráci zájem kontaktujte nás.
S pozdravem Jelínek za rekr. areál Motýlek.

− Vzhledem ke zjištěným cenám a dopravní vzdálenosti rekreačního střediska bude nabídka
řešena v horizontu 3 až 4 měsíců osobní návštěvou.
− Úkol trvá

DU/VV2004–3: Orientační běh v okolí Ondřejova
− Dle sdělení Jakuba Kosteleckého, který bude koordinátorem celé akce, bude zařazena do
plánu činnosti na rok 2006.
− Úkol trvá
DU/VV2004–4: Nabídka spolupráce od Rekreačního střediska VLAŠTOVKA
− Oscanovaná nabídka je přílohou zápisu ze dne 30.12.2005
− Nabídka bude řešena v horizontu 3 až 4 měsíců osobní návštěvou.
− Úkol trvá
DU/VV2004–5: Nabídka sítotisku (reklamní předměty, …)
− http://www.verbis.cz/
− Nabídka je přílohou zápisu ze dne 11. března 2006
− Firmě zaslána odpověď s poděkováním, Petr Majer se do firmy příležitostně zajede podívat a
zjistí podrobnosti
− Úkol trvá
DU/VV2004–6: Nabídka na rekreační služby
− Chata Smržovka: http://www.sweb.cz/sportovni.chata
− Nabídka je přílohou zápisu ze dne 11. března 2006
− Úkol trvá
Zapsal : Petr Souček
V Praze dne 13.5.2006

