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

Pátek 22. 6. 2006  19:30 – 23:00 
 
Ú�ast:  

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

Omluven: 
Novák Filip – služební cesta 

 
Hosté:  

Kamil Kone�ný – p�edseda kontrolní komise 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Pr�b�žné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redak�ní uzáv�rky �asopis� 
− Kolovratský zpravodaj 

• Uzáv�rky:  
• Uzáv�rka 2/2006 je 3.6.2006 (vydání 27.6.2006) 

• Do zpravodaje jsme zaslali následující �lánky (o jejich vydání rozhodne 
redakce): 

• http://www.maestroclub.cz/2006062201-kolovratsky-zpravodaj-sportovni-akce-pro-male-i-velke.html  
• http://www.maestroclub.cz/2006061301-bowling-Ucast-maestro-clubu-v-jarni-casti-abl-2006---shrnuti.html  
• http://www.maestroclub.cz/2006061102-volejbal-premierova-ucast-v-mizuno-avl---shrnuti.html 
• http://www.maestroclub.cz/2006061101-kronika-seminar-k-novelizaci-zakona-o-provozu-na-pozemnich-

komunikacich-se-vydaril.html  

• úkol spln�n 
• 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 
• V Našem Regionu 13/2006 vyšla informace o volejbalovém náboru našeho klubu 

(chybn� p�evzato z našich webových stránek), oskenovaný �lánek je p�ílohou 
zápisu, snažíme se o vytišt�ní opravy v n�kterém z následujících �ísel. Zaslán email 
s prosbou o zve�ejn�ní opravy do redakce, zajistí Petr Sou�ek  

• úkol spln�n 
TU/VV2004–2: Informace od p�edsedy KK 

− P�edseda KK nepodal žádnou zprávu 
TU/VV2004–3: 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 nezaplatil p�edplatné Pavel Hink (jedná se o �ástku 855,-K�), stanovení 
náhradního termínu splatnosti a informování Pavla Hinka provede hospodá� klubu 

Nové úkoly:  



JU/VV2006–26: Nabídka rekrea�ních služeb 

− Dne 20.5.2006 jsme dostali email s nabídkou na rekrea�ní služby 
− Nabídka je p�ílohou zápisu 
− Lyziarske stredisko Martinske hole v Malej Fatre: http://www.chataalexandra.sk/  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–27: Prodej zboží ne�len�m klubu + stanovení algoritmu výpo�tu cen 

− P�i akcích na zvýhodn�ný prodej zboží budeme v ceníkách uvád�t také cenu pro ostatní 
ve�ejnost (dále bude uvedena cena doporu�ená a cena pro �leny klubu) 

− Výpo�et cen pro �leny klubu je následující: 
1) Výpo�et ceny se provádí z nákupní ceny s DPH (navýšením o 10,0%) 

− Výpo�et cen pro ostatní ve�ejnost: 
1) Výpo�et ceny se provádí z doporu�ené ceny s DPH (snížením o 7,5%) 

− Pro snadn�jší realizaci ceníku jsou vytvo�ena makra v Excelu, která je možné volat klasickou 
cestou: 

• =CenaProCleny(D5;J5;H5;10) 
• =CenaProOstatni(D5;J5;17,5) 

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–28: Nabídka zboží od firmy Xfer 

− Viz http://www.maestroclub.cz/2006052201-prodej-zbozi-nabidka-zbozi-od-firmy-x-fer.html  
− Akci využilo 5 �len� a objednalo zboží za 3113,- K�. Zboží objednáno, �eká se na jeho 

zaslání.  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–29: Reklamace volejbalového mí�e Gala 

− Dne 29.5.2006 zaslán k reklamaci volejbalový mí� Gala �. 15 (utíkal ventilkem) 
− Reklamace byla kladn� vy�ízena a mí� p�išel zp�t opraven dne 8.6.2006 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–30: Nabídka na výrobu reklamních p�edm�t� 

− Dne 30.5.2006 p�išla emailem nabídka na výrobu reklamních p�edm�t� 
− Nabídka je p�ílohou zápisu 
− GM servis s.r.o.: http://www.trshop.cz/, http://www.gmservis.cz/  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–31: Nabídka na poháry a medaile 

− Dne 31.5.2006 p�išla emailem nabídka na poháry a medaile 
− Nabídka je p�ílohou zápisu 
− HOSTALEK-WERBUNG spol. s r. o.: http://www.pohary-medaile.cz/  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–32: Služba Google Analytics™  

− Z�ízena služba Google Analytics pro naše webové stránky 
− Viz https://www.google.com/analytics/home/report?rid=551923&scid=348837  
− Rozeslat pozvánku na gmail.com: PMA, KKO, zajistí PSO 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–33: Tip na výlet 

− Viz http://www.maestroclub.cz/2006060702-ostatni-cestovni-zazitky-pojdte-se-s-nami-
projet-posAzavskYm-pacifikem.html  

− Akci zajiš�uje Jana Kone�ná 
− Úkol trvá 



JU/VV2006–34: Darovací smlouva �ZS ZO Kolovraty 

− Dne 11.6.2006 podepsána darovací smlouva mezi �ZS ZO Kolovraty a naším klubem na 
základ�, které nám �ZS daruje finan�ní �ástku (finan�ní vyú�tování p�i zániku organizace). 
Ú�el daru je ur�en na pokra�ování tradice spole�enských ples� v Kolovratech.  

− Podat da�ové p�iznání k dani darovací (dar na specifikovaný ú�el), zajistí JKO, termín: 
1.7.2006 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–35: Pozvánka na volejbalový turnaj Po�í�í nad Sázavou 

− http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp118  
− Pro nedostatek hrá�� se turnaje nezú�astníme 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–36: Nabídka na rekreaci 

− Dne 22.6.2006 p�išla emailem nabídka na rekrea�ní služby 
− Nabídka je p�ílohou zápisu 
− Turistická chata ve Špindlerov� Mlýn�: http://www.skolmax.cz/   
− Úkol trvá 

JU/VV2006–37: Bowlingové turnaje 

− Ú�ast na bowlingových turnajích série Záb�hlický KROCAN 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006053001-bowling-boj-o-krocana.html  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–38: Nabídky na rekrea�ní a další služby 

− Poslední dobou se množí zasílané nabídky na využití rekrea�ních služeb. Jak s nimi naložit? 
P�edávat je n�jakým zp�sobem �len�m? Z�ídit sekci na webu? Nebo je prost� zahazovat? 

− Nabídky budeme archivovat v mailu (zajiš�uje PSO), nadále je již nebudeme zve�ej�ovat 
v zápisech ze sch�zí VV 

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–39: Prodej zboží MOIRA ne�len�m klubu 

− Objednáno zboží za 3024 K�, �ást zboží byla dodána dne 21.6.2006. �eká se na zbytek zboží 
od firmy Moira 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–40: Podzimní „Tréninkový kemp“ 

− �as: p�elom zá�í a �íjna 
− Nápl�: turistika, kola, volejbal 
− Poslat info v dopise s rozd�lením na A a B 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–41: Pozvánka na turnaj Pyramidy 

− PSO dodá do akcí na web, PMA rozešle �len�m 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–42: Volejbalová prezentace „Postavení v poli“ 

− P�ipraví RIL s PSO, termín: 15.7.2006 
− Úkol trvá 

Pokra�ující úkoly:  

JU/VV2006–1: Zakoupení volejbalových pot�eb Gala 

− 24.4.2006 objednáno následující zboží:  



1) 2ks mí� na beach Gala [Smash Plus - BP 5013 S] 710,-K�/1ks,  
2) 2ks taška na 4 mí�e Gala [Taška pro 4 mí�e - KS 1703] 359,-K�/1ks 
3) 1ks XX11008 - hadi�ka s jehlou 
4) 4ks XX36009 - úchytka k anténce s tkanicí 

− Dne 26.5.2006 dodáno zbývající zboží: 1ks taška + 2ks úchytky k anténce 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–3: Poptávka kvalitních bavln�ných tri�ek 

− Poptávka dne 12.4.2006 odeslána t�mto firmám:  
1) Lambeste http://www.lambeste.cz/lambeste/index.htm - Attack.Pro – ozvali se, 

nabidka na netu (www.reklamanatextil.cz)  
2) Xfer http://www.xfer.cz/main.asp - ozvali se, katalog k dispozici 
3) Lapolo http://www.lapolo.cz/ - neozvali se 
4) Dasty http://www.dasty.cz/v2/index.htm - ozvali se, katalog zaslán poštou 
5) Gamatrex http://www.gamatrex.cz/ - ozvali se, nabídka na netu 

− Zboží od firmy Xfer za�azeno do portfolia poskytovaného zboží se slevou viz 
http://www.maestroclub.cz/2005053003-prodej-zbozi-prodej-sportovniho-obleceni-a-
pomucek.html  

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–4: Nabídka zboží za zvýhodn�nou cenu (BOTAS + MOIRA – nová kolekce) 

− Viz http://www.maestroclub.cz/2006042801-prodej-zbozi-nove-kolekce-zbozi-od-firem-
moira-a-botas.html  

− Akci využilo 8 �len�, kte�í objednali zboží v celkové �ástce cca 8100 K� od Moiry, 1920 K� 
od Botasu. 

− Zboží od Moiry p�išlo 17.5. a 13.6.2006. Zbývá dodat ješt� n�které zboží.  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–5: P�ednáška k novelizaci zákona o provozu na pozemních komunikacích 

− Seminá� k novelizaci Zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
− Lektor: JUDr. Ji�í Kone�ný 
− Termín: pátek 9.6.2006 18:30 
− Místo: kolovratské infocentrum 
− Propagace: zajišt�na na webových stránkách http://www.maestroclub.cz/2006052001-pro-

cleny-seminar-k-novelizaci-zakona-o-provozu-na-pozemnich-komunikacich.html , v místním 
rozhlase a na nást�nkách v Kolovratech 

− Akce úsp�šn� prob�hla, ú�ast p�es 30 návšt�vník� 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006061101-kronika-seminar-k-novelizaci-zakona-o-

provozu-na-pozemnich-komunikacich-se-vydaril.html  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–6: �lenské pr�kazy 

− Je nutné vyrobit �lenské pr�kazy pro: 
1) Nové �leny: Nováková Miroslava, He�mánková Dana 
2) Nové �leny VV: Novák Filip (zdarma) 
3) Staré �leny VV: Jaroslav Musil (zdarma) 

− Textové informace v MIS 
− Urgenci zajistí PMA, podá zprávu VV, termín: 25.6.2006 
− Zajistí Petr Majer, termín: 10.7.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–7: Vizitky pro nové �leny VV 

− Je nutné zajistit vizitky pro nového �lena VV – Filipa Nováka 



− Grafické podklady zpracovány a náhled vizitky je p�ílohou zápisu 
− Pokusit se u firmy SYDOKON domluvit tisk na kvalitn�jší papír (vyšší gramáž)  
− Tisk u firmy SYDOKON zajistí Kamil Kone�ný 
− Grafické podklady zaslány do tiskárny 23.6.2006 
− P�evzetí zboží zajistí KKO, termín: 15.7.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–8: ABL jaro 2006 

− Prob�hl 3. hrací den 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006042601-bowling-vypraveni--abl-2006-jaro--prebor-

zabehlice--a---3.-hraci-den-.html  
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–9: Nabídka od firmy seznam.cz 

− Za�azení do katalogu firem (služba je zdarma) provedeno, viz 
http://katalog.seznam.cz/detail/681598-maestro-club-kolovraty-praha-kolovraty.html  

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–11: Nohejbalový turnaj v Kyjích – pozvánka  

− Viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=for#idp111  
− Pro nedostatek hrá�� se turnaje nezú�astníme 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–12: Volejbalový turnaj v Jesenici 

− V sobotu 13.5.2006 prob�hl turnaj v Jesenici 
− Zú�astnili jsme se a skon�ili na kone�ném 5. míst� z 11 tým�, �lánek z akce napsán viz 

http://www.maestroclub.cz/2006051701-volejbal-volejbalovy-turnaj-v-jesenici-podruhe.html  
− �lánek o turnaji si m�žete také p�e�íst v Jesenickém kurýru 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–13: Akce „Pomozte d�tem“ 

− Pro úsp�ch akce jí ješt� prodloužíme/zopakujeme 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006051602-pro-cleny-akce--pomozte-detem--podruhe.html  
− Dne 23.5.2006 objednáno dalších 16 tri�ek, 7 magnetek a 1 klí�enka, zboží nemají na sklad�, 

bude dodáno v nejbližším možném termínu, zajistí Ji�ka Sou�ková 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–15: Problémy s emaily v domén� maestroclub.cz 

− V poslední dob� se množí problémy s maily (odesílání, p�ijímání, …) 
− Napsán emailový dotaz na tech@superhosting.cz dne 4.5.2006 a potom znovu 9.5.2006, na 

email bylo odpov�zeno dne 23.6.2006 
− Na základ� výše uvedeného jsme p�ešli k jinému poskytovali viz bod JU/VV2006- a dále 
�ešíme problémy se spole�ností superhosting.cz formou reklamace služeb, zajistí Petr 
Sou�ek, termín: 10.7.2006 

− Se spole�ností dále �ešíme získání email� p�esunutých do archivu, zajistí Petr Sou�ek, 
termín: 10.7.2006 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–16: Nabídka od cestovní kancelá�e 

− Emailem p�išla nabídka od cestovní kancelá�e 
− Nabídka je také p�ílohou zápisu �. 6/2006 ze dne 13. kv�tna 2006 
− Úkol p�esunut do dlouhodobých úkol� pod �. DU/VV2006–1 
− Úkol spln�n 



JU/VV2006–17: Nový poskytovatel služeb pro webhosting a mailhosting 

− Parametry stávajícího hostingu: 
1) program "NORMAL HOSTING" u spole�nosti SuperNetwork s.r.o. 
2) viz http://www.superhosting.cz/webhosting-normal.php  
3) Z toho využíváme: 

• 27 emailových ú�t� + 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. �ádu (dd2006, volejbal-gk2006, …) 
• obsazený prostor: 700 MB 

a. nár�st obsazení diskového prostoru v roce 2005: 
• Materiály ze sch�zí VV: 15 MB 
• Materiály z �lenských sch�zí: 5 MB 
• Fotogalerie: 280MB ve 34 akcích 
• Ostatní dokumenty: 10MB 
• CELKEM: cca. 310 MB 

b. nár�st obsazení diskového prostoru v roce 2006 (období 1.-5.2006): 
• Materiály ze sch�zí VV: 4 MB 
• Materiály z �lenských sch�zí: 13 MB 
• Fotogalerie: 98MB v 11 akcích 
• Ostatní dokumenty: 10MB 

− Nabídka od www.ignum.cz 
1) Cena cca. 100,-K� bez DPH / m�síc + reklamní banner na našem webu 
2) Parametry: 2GB prostoru, varianta Enterprise na Linuxu (�.5) viz 

http://www.ignum.cz/web/df/cz/?typ=wbh_linux-enterprise  
3) Zjistit podrobnosti: 

• Kontrola možnosti využití výše uvedených služeb, které v sou�asné dob� 
používáme (viz výše) 

• Termín, kdy je možné zahájit webhosting 
• P�ípadná pomoc p�i p�enosu prezentace od stávajícího zprost�edkovatele 
• Postup p�i p�epnutí DNS záznam� na nového zprost�edkovatele 
• Smlouva, faktura, platba (období, splatnost) 
• Získat reklamní banner, z našeho pohledu by bylo výhodn�jší jej umístit do 

sekce „Partne�i“ v pravém sloupci na hlavní stránce (rozhodn� se nebráníme 
umíst�ní na první místo – p�ed rádio Olympic), zárove� budou umíst�ny na 
stránce „Partne�i“ viz http://www.maestroclub.cz/2006032901-o-nas-partneri-
klubu.html  

• zajistí Filip Novák, termín: 1.6.2006 
− O víkendu 9. – 11.6.2006 došlo ke kompletnímu p�esunu domény maestroclub.cz od 

spole�nosti SuperNetwork s.r.o. ke spole�nosti Ignum – ješt� lepší hosting. Došlo k p�esunu 
webové prezentace i mailserveru s mailovými adresami 

− Platba za hosting u spole�nosti Ignum.cz byla zaplacena dne 2.6.2006 ve výši 1428,-K� S 
DPH na období 1.6.2006 – 30.5.2007 

− Zárove� se spole�nost Ignum stává partnerem našeho klubu viz 
http://www.maestroclub.cz/2006032901-o-nas-partneri-klubu.html a má na našich stránkách 
umíst�n banner na hlavní stránce v sekci „Partne�i“, spole�nosti ignum.cz zaslat informaci o 
zve�ejn�ní banneru na našich stránkách, zajistí PSO, termín: 1.7.2006 

− Úkol spln�n 

JU/VV2006–19: Nabídka rekrea�ních služeb 



− 11.4.2006 emailem p�išla nabídka rekrea�ních služeb (Rekrea�ní st�edisko "DOPRAVÁK", 
Hotel �ert�v Hrádek) 

− Nabídkový email je p�ílohou zápisu �. 6/2006 ze dne 13. kv�tna 2006 
− Úkol p�esunut do dlouhodobých úkol� pod �. DU/VV2006–2 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–20: Nabídka rekrea�ních služeb 

− 11.5.2006 emailem p�išla nabídka rekrea�ních služeb (RS �eských drah) 
− Nabídka je p�ílohou zápisu �. 7/2006 ze dne 23. �ervna 2006 
− Úkol p�esunut do dlouhodobých úkol� pod �. DU/VV2006–3 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–21: nákup nohejbalové sít� 
− firma Pokorný sít�, typ „nohejbal sport“, cena s DPH 1518,50 K� 
− Nohejbalová sí� objednána dne 16.5.2006 
− Zboží dorazilo dne 22.5.2006 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–22: Kolovratské granty 
− http://www.kolovraty.cz/?menu=61&page=1046 
− Do grantového �ízení jsme podali p�ihlášku s projektem „Bruslení pro d�ti a mládež“ 

s požadavkem na p�ísp�vek ve výši 6000,-K� 
− Dle usnesení �. 25/2006 kolovratského zastupitelstva (viz 

http://kolovraty.imunis.cz/edeska/file.asp?id=2724 ) nám byl p�iznána dotace v plné výši tj. 
6000,-K� 

− Podepsání darovací smlouvy s M� (pí Vítková) zajistí Petr Sou�ek, termín: 1.7.2006  
− Zamluvení stadiónu v �í�anech (p�ípadn� pouze zjišt�ní možnosti rezervace), zajistí FNO ve 

spolupráci s Hankou Novákovou, termín: 25.7.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–24: Poštovní schránka na poštu MAESTRO CLUBU 
− S majitelem nemovitosti domluveno finální �ešení ve form� zd�ného kastlíku. S jeho 

výstavbou pomohou �lenové klubu Petr a Miroslav Sou�ek, Kamil Kone�ný.  
− Finan�n� se na výstavb� bude podílet majitel nemovitosti, který bude vystav�nou schránku 

využívat i pro svoji soukromou poštu (nejspíše bude vybudován samostatný vhoz) 
− Realizace závisí na po�así a �asových možnostech majitele nemovitosti 
− úkol trvá 

JU/VV2006–25: Možná diferenciace �len� volejbalového oddílu na „A“ a „B“ 
− zpracujeme materiál k možnému rozd�lení stávajících volejbalových trénink� na „A“ a „B“, 

zpracuje Radana Il�enková, termín: 1.6.2006 
− volejbal – Kolovrátek, stejná cena pro A a B (zpo�átku dotováno klubem, pokud bude málo 

hrá�� A), burza AVL, burza hrá�� volejbal.cz, doba v ned�li 18:00 – 21:00, p�ijímání hrá��¨: 
pozvání na trénink A, následn� nabídka do A a B, nábor hrá�� (do A i B), sezení / sch�zka 
všech hrá�� ohledn� možnosti rozd�lení na A a B.  

− Jednozna�n� ano od zimní sezóny 15.9.2006 ned�le 2x1,5hod – zamluvíme v t�locvi�n�, od 
zimní sezóny zrušíme �tvrte�ní volejbal,  

− v letní sezón� 15.6. – 15.9.: ned�le beach (pr�zkum zájmu – náhodn� / pravideln�), �tvrtek 
beach pravideln� (nejspíš �elákovice) 

− zamluvení t�locvi�ny ned�le 18:00 – 21:00, zajistí JAKO, termín: 10.7.2006 
− Základní dokument p�ipravit do konce �ervence, rozeslat �len�m s možností reakce, další 

informace na osobní sch�zce (p�elom srpna / zá�í), zajistí RIL a PMA, termín: 20.7.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2004–28: Umíst�ní medicinbal� 
− Zm��ení medicinbal� (ší�ka, hloubka cca 30 cm, výška cca 27 cm, obvod cca 90 cm) 



− Sk�í�ku na medicinbaly je možné umístit v pánské šatn� jako nástavec nad naše stávající dv� 
plechové sk�í�ky 

− Velikost sk�í�ky musí být 54 x 60 x 30cm, což by se nad plechové sk�í�ky m�lo vejít 
(velikost horní �ásti je 56x62cm) 

− Mezi �leny se bohužel sk�í�ku podobných rozm�r� nepoda�ilo zajistit 
− Sk�í�ku vyrobíme svépomocí, zajistí PSO, termín: 31.8.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–34: 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 (nabídnout ceny v hodnot� 3000,- K� tzn. 1500, 1000, 
500,-K�), zajistí Petr Sou�ek 

− Úkol trvá 
JU/VV2004–41: 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 

− Na email klient@cpoj.cz zaslána dne 22.5.2006 stížnost na postup pí Pazderníkové (v p�íloze 
zaslán p�vodní email, odpov�	 se žádostí o sch�zku a email s urgencí) , email je p�ílohou 
zápisu 

− Odpov�	 ze strany �eské Pojiš�ovny zaslána dne 29.6.2006 s omluvou a s doporu�ením, že 
se máme obrátit na pí Fialovou, jinou zam�stnankyni �P a.s. 

− Dne 22.6.2006 zaslán pí Fialové email s žádostí o podrobn�jší informace 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–43: 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 

JU/VV2004–44: Zakoupení basketbalových mí�� na DD2006 
− Basketbalový koš zakoupil Klub Kolovraty, výb�r a objednání koše provedl náš klub 
− Zakoupení 10ks basketbalových mí�� naším klubem (v celkové cen� 1500,-K�). Z t�chto 10 

mí�� bylo 6 darováno místní ZŠ Kolovraty. Mí�e byly osobn� p�edány p. Bedná�ovi dne 
22.6.2006 

− Úkol spln�n 
JU/VV2004–45: Zooadopce 

− P�išly informace k Zooadopci (fotografie sv��enc�, certifikáty, rodinné vstupenky, …) 
− V seznamu sponzor� na webových stránkách http://www.zoopraha.cz/adopce_seznam.php 

jsou již informace zapsány správn� 
− Zjistit zaslání volných vstupenek za adopci, zajistí JKO, termín 1.7.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–46: Sponzoring 
− Reklama:  

1) Sydokon (Kone�ný Kamil) 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–1: 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. Poptávka odeslána viz bod 
zápisu JU/VV2006–3 

− 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: 
1) Dne 14.5.2006 objednáno 50ks vytkávaných výšivek (1190,- + 3570,- = 4760,- K�) 

u firmy Sportkontakt  
2) Na výšivky obdržíme slevu 2250,-K� za reklamaci teplákových souprav tzn. 

doplatíme cca. 2510,-K� 
3) Výšivky budeme používat na dresy, reklamní tri�ka, klubové tašky, … 
4) Dodání výšivek bude za�átkem �ervence 
5) Zjiš�ována možnost tisku nápisu „www.maestroclub.cz“ v jedné barv� o velikosti 

1cm (použito nejd�íve na bowlingové dresy), cena tisku je 21,-K� bez DPH (25,-K� 
s DPH) do 25ks, 16,-K� (19,-K�) do 50ks, 12,-K� (14,-K�) do 200ks, atd. + 
p�íprava tisku a grafiky pro jednu barvu : 516,- K� (614,-K�) 

− Jako bowlingové dresy jsme vybrali tri�ka od firmy XFER variantu „POLO SHIRT COMBI 
0115“, barevná kombinace bílá s modrobílým líme�kem (B10), katalog str. 67 

− Nabídka viz http://www.maestroclub.cz/2006052202-prodej-zbozi-nabidka-klubovych-
polokosil-s-nasivkou-loga-klubu.html  

− nabídku na nákup bowlingových dres� využilo 11 �len�, kte�í si objednali 18 tri�ek 
− Zboží objednáno, dodání v nejbližší dob�, následn� zajistíme p�ipevn�ní nášivek a reklamní 

potisk 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–2: Volejbalový turnaj MAESTRO CLUBU Kolovraty 
− Termín: sobota 16. zá�í 2006 
− Termín u TJ Uh�ín�ves zamluven, cena za pronájem celého areálu �iní na celý den 1 000,-K� 
− Plakát – grafický návrh, zajistí PMA, termín: 10.7.2006 
− Z�ízení speciálních webových stránek k akci (podobn� jako k DD2006), zajistí PSO, termín: 

15.7.2006 
− Grafický návrh horního banneru na web (po�ítat s reklamním proužkem 470x78px), zajistí 

PMA, termín: 10.7.2006 
− Ob�erstvení, rozhod�í, léka�, zajistí PMA, termín: 10.7.2006 
− Týmy (max. 12 tým� + 2 náhradníci): rozeslat pozvánky po z�ízení webových stránek, zajistí 

JKO 
− Náš tým (nominace), zajistí PMA, termín: 15.7.2006 
− 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  
− K dnešnímu dni p�ihlášeny 4 posádky (+1 dorazí v pr�b�hu týdne po vlastní ose) 
− Zajišt�ní dopravy na místo, zajistí JKO, termín: 1.7.2006 
− �eka: Berounka 
− Dopravu TAM a ZP
T 4 lodí, zajistí JKO 
− Rozeslat email všem p�ihlášeným s informacemi, zajistí PSO, termín: 1.7.2006 
− Projekt „Sportuj s námi“ 
− Klub hradí �len�m dopravu, ne�lenové zaplatí podíl na doprav� 



− P�ipravit itinerá� cesty, zajistit �lov�ka na odvoz (Vrá�a) 
− úkol trvá 

JU/VV2004–4: 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 

JU/VV2004–6: 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 
JU/VV2004–9: �lenská sch�ze 

− 23.4.2006 prob�hla 
− Všechny materiály k �lenské sch�zi vyv�šeny na webových stránkách 
− Viz http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2006  
− Úkol spln�n 

JU/VV2004–10: Valná hromada PTU 
− Úterý 23.5.06 17:00 ve Vokovicích 
− Za klub se zú�astnila Jana Kone�ná 
− VH PTU vzala na v�domí zprávu o �innosti VV PTU, zprávu smír�í a kontrolní komise, dále 

schválila uvoln�ní �ástky 4.325.000 K� pro rozpo�et VV PTU na rok 2006, p�ijala nové 
�leny a kritéria pro rozd�lování finan�ních prost�edk� mezi TJ/SK pro rok 2006, dále se �ešil 
p�evod majetku v trvalém užívání a postoj Ministerstva školství a mládeže a t�lovýchovy 
k �STV (ministrin� Buzková se n�kolikrát vyjád�ila, že uvažuje o úplném zrušení �STV). 

− Úkol spln�n 
JU/VV2004–13: 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  

− Akci využilo 12 �len� za celkovou �ástku cca 19.000 K�. 
− Zboží p�išlo: Moira 26.4.2006, Litex 19.4.2006, Klimatex 20.4.2006. 
− Zbytek zboží od firmy Litex p�išel 18.5.2006 
− Úkol spln�n 

JU/VV2004–15: Letní sezóna 2006 
− Nohejbal, zajistí Petr Sou�ek, termín: 28.2.2006 

1) Kolovraty, h�išt� ZŠ Mírová, cena za 1hod. 140,-K�, 
2) 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�), 
3) Uh�ín�ves, h�išt� ZŠ B�í Jandus�, cena za 1hod 100,-K�  
4) Smlouva se ZŠ byla podepsána dne 19.4.2006. Platba za pronájem zaplacena dne 

3.5.2006. 
− Volejbal, zajistí Jana Kone�ná, termín: 28.2.2006 

1) Uh�ín�ves – h�išt� TJ Uh�ín�ves 



2) Smlouva o pronájmu byla podepsána dne 9.5.2006. Platba za pronájem zaplacena 
dne 14.5.2006 – 4500 K�.  

− Plážový volejbal, zajistí Rá	a Il�enková, termín: 28.2.2006 
1) �elákovice – h�išt� VSC �elákovice cena 100,-K� za hodinu a kurt 
2) 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 
3) Faktura zaplacena dne 12.5.2006 – 7200 K� 

− Úkol spln�n 
JU/VV2004–16: 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 
JU/VV2004–22: Spolupo�ádání d�tského dne v Kolovratech v roce 2006 

− D�tský den 27.5.2006  
− Akce prob�hla 
− �lánek o akci viz http://www.maestroclub.cz/2006060701-kronika-detsky-den-2006---jak-

jsme-to-videli-my-....html  
− Hodnotící sch�zka organizátor� prob�hne ve st�edu 28.6.2006 v 19:00 v Kolovratské Rycht�, 

za náš klub se zú�astní: Petr Sou�ek, Kamil Kone�ný a Jana Kone�ná 
− Úkol spln�n 

JU/VV2004–23: Geodetický volejbalový turnaj 2005 / 2006 
− Termín sobota 3.6.2006, doba 8:00 – 20:00 
− Akce prob�hla 
− �lánek o akci viz http://www.maestroclub.cz/2006060401-volejbal-jaky-byl-ctvrty-rocnik-

volejbaloveho-turnaje-geodetu-a-kartografu-.html  
− Faktura za pronájem t�locvi�ny zatím nezaslána (emailem kontaktována pí Plasová, SÚZ), 

zatím bez odezvy 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–24: 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, …) 

− Úkol trvá 
JU/VV2004–25: Ú�ast klubu v MAVL 

− Náš tým skon�il v 5.lize na 14. míst� z 52. ú�astník� 
− Napsán �lánek o kompletním ú�inkování v celém ro�níku MAVL 2005/2006 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006061102-volejbal-premierova-ucast-v-mizuno-avl---

shrnuti.html  
− Úkol spln�n 

JU/VV2004–26: Další sch�ze výkonného výboru prob�hne  

Dlouhodobé úkoly:  

DU/VV2004–1: 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 
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. 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 
DU/VV2004–3: 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 
DU/VV2004–4: 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 

DU/VV2004–5: Nabídka sítotisku (reklamní p�edm�ty, …) 
− http://www.verbis.cz/ 
− Nabídka je p�ílohou zápisu ze dne 11. b�ezna 2006 
− Firm� zaslána odpov�	 s pod�kováním, Petr Majer se do firmy p�íležitostn� zajede podívat a 

zjistí podrobnosti 
− Úkol trvá 

DU/VV2004–6: Nabídka na rekrea�ní služby 
− Chata Smržovka: http://www.sweb.cz/sportovni.chata   
− Nabídka je p�ílohou zápisu ze dne 11. b�ezna 2006 
− Úkol trvá 

DU/VV2006–1: Nabídka od cestovní kancelá�e  
− CK Tušla: http://www.tusla.cz 
− Nabídka je také p�ílohou zápisu �. 6/2006 ze dne 13. kv�tna 2006 
− Úkol trvá 

DU/VV2006–2: Nabídka rekrea�ních služeb  
− Rekrea�ní st�edisko "DOPRAVÁK", Hotel �ert�v Hrádek: http://www.dopravak.cz/, 

http://www.certuvhradek.cz/ 
− Nabídka je také p�ílohou zápisu �. 6/2006 ze dne 13. kv�tna 2006 
− Úkol trvá 

DU/VV2006–3: Nabídka rekrea�ních služeb  
− RS �eských drah „Kun�ice pod Ond�ejníkem“: http://www.cdrail.cz/srdm/kuncice.htm  



− Nabídka je také p�ílohou zápisu �. 7/2006 ze dne 23. �ervna 2006 
− Úkol trvá 

 
Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 23.6.2006 


