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

St�eda 2. 8. 2006  20:00 – 23:00 
 
Ú�ast:  

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

Omluven: 
Novák Filip – nemoc 

 
Hosté:  

 
 

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) 

• �lánek vyšel, je umíst�n na našem webu viz 
http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=clanky_casopisy  

• úkol spln�n 
• Uzáv�rka 3/2006 je 5.9.2006 (vydání 30.9.2006) 

• P�ipravíme �lánek, zajistí FNO, termín: 1.9.2006 
• Uzáv�rka 4/2006 je 1.12.2006 (vydání 22.12.2006) 

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

• Do 9/2006 dáme informaci o našem turnaji v Uh�ín�vsi, zajistí PSO, 
termín: 20.8.2006 

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

• Do 9/2006 dáme informaci o našem turnaji v Uh�ín�vsi, zajistí PSO, 
termín: 15.8.2006 

− Náš REGION 
TU/VV2004–2: Informace od p�edsedy KKO 

− 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 (2.8.2006) zatím neuhrazeno: Pavel Hink – celé p�edplatné (900 K�), Michal 
Keselica a Pavel Martínek – druhá splátka (450 a 900 K�) – zaslána upomínka dne 2.8.2006, 
zajistí JKO 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–43: Projekt PTÚ Sportuj s námi 



− p�ihláška do Sportuj s námi – nutno podat do 6.9.2006 
− sestavení p�ihlášky na akci „Berounka 2006“, zajistí JAKO, termín: 1.9.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–44: Prohlídka hv�zdárny a pracovišt� VÚGTK Pecný v Ond�ejov� 

− termín: sobota 12.8.2006 
− �lánek s pozvánkou na akci a možnosti p�ihlášení, zajistí PSO, termín: 3.8.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–45: Návšt�va znovuotev�eného divadla Karlín 

− pozvánku na web p�ipraví JKO, termín: 3.8.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–46: No�ní procházka pražskou Zoo 

− pozvánku na web p�ipraví PSO, termín: 3.8.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–47: Žádost Vratislava Fillera o možnost zaplacení vodáckého zájezdu z fondu FKSP 

− žádosti se vyhovuje, další záležitosti s p. Fillerem do�eší hospodá� klubu, zajistí JKO, termín: 
20.8.2006 

− úkol trvá 

JU/VV2006–48: Bakalá�ská práce pí Grollové 

− náš klub odeslal dotazník pí Grollové pro ú�ely její bakalá�ské práce 
− zárove� jsme pí Grollovou požádali o možnost nahlídnutí do této práce, po jejím sepsání 
− úkol trvá 

JU/VV2006–49: Nabídka masáží za zvýhodn�nou cenu pro �leny klubu 

− pokusit se domluvit výrazn�jší slevu s p. Musilem, zajistí PMA, termín: 20.8.2006 
− m�žeme nabídnout PR �lánek, reklamu na našem webu 
− úkol trvá 

JU/VV2006–50: Anketa o nejlepší phpRS web roku 2006 

− bohužel ani v letošním roce se nám nepoda�ilo se dostat mezi 30 hodnocených web�, snad 
p�íští rok 

− úkol spln�n 

JU/VV2006–51: Nákup „lajn na beach“ 

− zboží objednáno u firmy „Pokorný - sít�“ 
− zboží bylo doru�eno dne 10.7.2006 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–52:  

− úkol trvá 

 

Pokra�ující úkoly:  

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.  
− Zboží vyzvednuto 3.7.2006, chybí ješt� jedna vesta a jedno tri�ko – bude dodáno pozd�ji 
− Úkol trvá 



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 
− �lenové MAESTRO CLUBU Kolovraty se zú�astnili jízdy Posázavským Pacifikem dne 

1.7.2006, výlet spojen s návšt�vou Hrusic – �lánek o výletu viz 
http://www.maestroclub.cz/2006070701-kronika-vylet-posazavskym-pacifikem-s-navstevou-
hrusic.html 

− úkol spln�n 

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 

− P�iznání vyhotoveno, zasláno doporu�en� poštou dne 31.7.2006 
− 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 

− Zbytek dodávky p�išel dne 28.7.2006, 1.8.2006 p�edán ne�len�m. 
− Dne 28.7.2006 odeslána do Moiry nová objednávka zboží, dodávka došla 2.8. 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–40: Podzimní „Tréninkový kemp“ 

− �as: p�elom zá�í a �íjna 
− Nápl�: turistika, kola, volejbal 
− Termín volejbalového kempu posouváme na zimu, až po rozd�lení A a B, jako p�ípravu na 

MVAL 
− v tomto období (zá�í, �íjen) bychom mohli uspo�ádat zájezd do vinného sklípku 
− Pokusit se zjistit vhodnou lokalitu, zajistí JAKO (zdroj informací: Kamil Kone�ný) spole�n� 

s PMA (Šatov), termín: 20.8.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–41: Pozvánka na turnaj Pyramidy 

− PSO dodá do akcí na web, PMA rozešle �len�m 
− Organizáto�i posunuli termín turnaje, v tomto termínu se naše družstvo bohužel nemohlo 

zú�astnit (dovolené) 
− Úkol spln�n 

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

− P�ipraví RIL s PSO, termín: 1.9.2006 
− Termín spole�né sch�zky bude iniciovat PSO, termín: 20.8.2006 
− Úkol trvá 

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.  



− Zbytek dodávky od Moiry dorazil dne 28.7.2006 
− Nabídky od firmy Botas využil ješt� další �len, zboží dorazilo dne 21.7.2006 (�ástka 989 K�) 
− 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 
− P�vodní urgence byly zatím neúsp�šné (dovolená Itálie) 
− Urgenci zajistí PMA, podá zprávu VV, termín: 1.9.2006 
− 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 7/2006 ze dne 22. �ervna 

2006 
− 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 
− Informaci o stavu zakázky zjistí a p�evzetí zboží zajistí KKO, termín: 1.9.2006 
− Úkol trvá 

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 
− Zboží stále nedodáno, další urgenci zajistí Ji�ka Sou�ková, termín: 1.9.2006 
− 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: 1.9.2006 

− Se spole�ností dále �ešíme získání email� p�esunutých do archivu, zajistí Petr Sou�ek, 
termín: 1.9.2006 

− Úkol trvá 
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: 1.9.2006 
− Peníze p�išly na b�žný ú�et klubu dne 30.6.2006 



− 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 – dne 31.7.2006 
odeslána SMS s potvrzením, že bychom cht�li 3hodinový blok – zatím bez odpov�di 

− Základní dokument p�ipraven a rozeslán �len�m 1.8.2006 s možností reakce, další informace 
na osobní sch�zce (p�elom srpna / zá�í) 

− Vyhodnocení odpov�dí na email, zajistí PMA s RIL, termín: 5.9.2006 
− 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 

− pí Fialová nám podá podrobn�jší informace po návratu obou stran z dovolené 
− Budeme iniciovat sch�zku, které se zú�astní z naší strany dva �lenové VV, zajistí PSO, 

termín: 20.8.2006 
− 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 
− Dne 1.8.2006 zaslán e-mail se žádostí o sch�zku, zatím bez odezvy 
− Budeme žádat zm�nu limit� pro výb�r z bankomatu, pro platbu u obchodníka a pro p�evod 

pen�z v rámci internetového bankovnictví na cca. 25tisíc týdn� ve všech oblastech a 50tisíc 
týdn� dohromady 

− Úkol trvá 
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 – dne 1.8.2006 by 

m�ly být odeslány náhradní vstupenky 
− Po obdržení vstupenek zajistíme prohlídku pražské Zoo (o víkendu) zejména pro �leny klubu, 

kte�í p�isp�li na adopci, zajistí JKO, termín: 1.9.2006 
− 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 – výšivky dorazily dne 24.7.2006 
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 – tri�ka 
dodána dne 26.7.2006 – celkem 20 ks (2 tri�ka jsou rezevní) 

− Zboží dorazilo (tri�ka + nášivky), zajistíme p�ipevn�ní nášivek a reklamní potisk (tisk offset 
tmav� modrou barvou v barv� tri�ek) u firmy Sportkontakt, zajistí PMA, termín: 1.9.2006 

− Pokusíme se domluvit možnost trvalé archivace šablony, rádi bychom zde tiskli i další 
zakázky, zajistí PMA 

− 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: 10.8.2006 
− Z�ízení speciálních webových stránek k akci (podobn� jako k DD2006), zajistí PSO, termín: 

10.8.2006 



− Grafický návrh horního banneru na web (po�ítat s reklamním proužkem 470x78px), zajistí 
PMA, termín: 10.8.2006 

− Ob�erstvení, rozhod�í, léka�, zajistí PMA, termín: 10.8.2006 
− Týmy (max. 12 tým� + 2 náhradníci): rozeslat pozvánky po z�ízení webových stránek, zajistí 

JKO 
− Náš tým (nominace), zajistí PMA, termín: 10.8.2006 
− viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp73  
− zajišt�ní cen pro turnaj (ceny pro všechny týmy), PMA se pokusí zajistit víno (12lahví) ze 

Šatova, termín: 1.9.2006 
− Startovné 600,-K� na ú�et (700,-K� na míst�) 
− Vypracovat a podat projekt na MHMP (spolupo�adatelství hl.m. Prahy), zajistí JKO a PSO, 

termín: 15.8.2006 
− 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) 
− �eka: Berounka 
− Dopravu TAM a ZP	T 4 lodí, zajistí JKO 
− 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) 
− Vyú�tování akce, provede JKO, termín: 15.8.2006 
− �lánek do kroniky, zajistí PSO, termín: 20.8.2006 
− 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/VV2004–16: 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.  

− V zá�í oslovit pí Borgesovou, zda-li její zájem stále trvá (spole�n� se žádostí o zaslání 
n�jakého letáku), zajistí PSO, termín: 10.9.2006 

− 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�hla ve st�edu 28.6.2006 v 19:00 v Kolovratské Rycht�, 

za náš klub se zú�astnili: Petr Sou�ek, Kamil Kone�ný a Jana Kone�ná 
− �ešili se p�ípravy dalšího ro�níku, Klubko již p�íští rok nehodlá být hlavním organizátorem, 

my jsme nabídli možnost se této �innosti ujmout (po prodiskutování ve VV), dále se �ešili 
možnosti podání grantových p�ihlášek atd. Zárove� jsme dostali nabídku na možnost podílet 
se na cyklistickém závodu v Kolovratech, který bude po�ádat Klubko n�kdy koncem srpna 

− 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 
− Zaslat dotaz na katedru mapování a kartografie, zda-li již dorazila faktura za pronájem haly, 

zajistí PSO, termín: 1.9.2006 
− Pro redakci �asopisu Zem�m��i� vyrobena stránka s fotkami všech tým� viz http://volejbal-

gk2006.maestroclub.cz/poradi-foto.html, zárove� do redakce zaslány fotky v p�vodním 
rozlišení, Zem�m��i� p�ipravuje �lánek o turnaji 

− 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/VV2004–26: Další sch�ze výkonného výboru prob�hne za�átkem zá�í 

Dlouhodobé úkoly:  

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.  
− Zaslat email Jakubovi Kosteleckému s dotazem na pokra�ující realizaci této akce, zajistí 

PMA, termín: 1.9.2006 
− Úkol trvá 

 
Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 2.8.2006 
 
 


