
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pondělí 28. 8. 2006  20:00 – 22:00 
 
Účast:  

Souček Petr, Ing. 
Konečná Jana, Ing. 
Majer Petr 
Ilčenková Radana 
 

Omluven: 
Novák Filip 

 
Hosté:  

 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 
− Kolovratský zpravodaj 

• Uzávěrky:  
• Uzávěrka 3/2006 je 5.9.2006 (vydání 30.9.2006) 

• Připravíme článek, zajistí FNO, termín: 1.9.2006 
• Uzávěrka 4/2006 je 1.12.2006 (vydání 22.12.2006) 

− Kolovratský měsíčník 
• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

• Do 9/2006 zaslána informace o našem turnaji v Uhříněvsi 
• Úkol splněn 

− Uhříněveský zpravodaj 
• Uzávěrka vždy k 20. v měsíci 

• Místo uveřejnění informací v 9/2006 nám pí Škrdlová nabídla možnost 
zveřejnění plakátů na vývěskách MČ Praha – Uhříněves 

• Úkol splněn 
− Náš REGION 

TU/VV2004–2: Informace od předsedy KKO 
− 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.   

− K dnešnímu dni (28.8.2006) stále neuhrazeno: Pavel Hink – celé předplatné (900 Kč) – 
zaslána další upomínka dne 28.8.2006, zajistí JKO 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–52: Návštěva pražské Zoo 

− Využijeme volných vstupenek za zooadopci a navštívíme pražskou Zoo 
− Termín: sobota 14.10.2006 
− Pozvánku na web připraví JKO, termín: 1.9.2006 
− úkol trvá 



JU/VV2006–53: Ukončení dohody s Rádiem Olympic o mediálním partnerství 

− Ze strany rádia došlo k vypovězení vzájemné dohody k 16.9.2006, podepsání dohody na 
ukončení spolupráce zajistí PMA, termín: 15.9.2006 

− úkol trvá 

JU/VV2006–54: Zimní sezóna 2006/2007 

− Kolovratská tělocvična, úterý + pátek nohejbal, neděle volejbal 
− Zjistit zájem mezi členy 
− úkol trvá 

JU/VV2006–55: Pravidelné termíny schůzi VV 

− další schůze VV budou pořádány pravidelně vždy první pondělí v měsíci od 19:00 
− úkol splněn 

JU/VV2006–56: Reklamní předměty – hrnky z matného skla s potiskem 

− Jednalo by se o hrnek z matného skla s potiskem našeho loga a webových stránek (ve dvou 
barvách – černá, modrá), velikost zakázky cca 30ks 

− Zaslány poptávky dvěma firmám: 
1)  http://www.ral-reklama.cz/predmety/sklo-1/hrnek-z-matneho-skla-710 

• při 50ks: 97 Kč/1ks bez DPH tzn. 5 771,-Kč s DPH za 50ks 
• při 100ks: 67 Kč/1ks bez DPH tzn. 7 973,-Kč s DPH za 100ks 

2) http://www.betreklama.cz/betPartners/DetailPagePartners.asp?DPG=41757  
• při 30ks: 80 Kč/1ks + 780 Kč bez DPH + přirážka 20% tzn. 4 541,-Kč s DPH 

za 30ks 
• při 50ks: 80 Kč/1ks + 780 Kč bez DPH tzn. 5 688,-Kč s DPH za 50ks 

− Cenovou nabídku od další firmy zjistí PMA, termín: 10.9.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–57: MAVL 2006/2007 

− zjistit termín přihlášek a podmínky, zajistí PMA, termín: 15.9.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–58: Rozšíření nohejbalového oddílu 

− Jednání s p. Vladimírem Hejmanem o možnosti rozšíření nohejbalového oddílu o žáky, ženy, 
atd. s možností přihlášení do nohejbalové soutěže 

− Jednání byla zahájena (po telefonu a mailu), před osobním setkáním přestal pí Hejman 
komunikovat, usoudili jsme se, že o spolupráci nemá zájem a končíme jednání 

− úkol splněn 

JU/VV2006–59: Členská schůze 

− Termín:  
− Brát v úvahu termín vánočního jarmarku v Kolovratech, který je plánován na sobotu 

2.12.2006 (před 1. adventní nedělí) 
− úkol trvá 

JU/VV2006–60: Granty MHMP 2007 

− viz http://www.praha-
mesto.cz/(dhpn2a55kuid1zarllcuun55)/default.aspx?id=68992&ido=5976&sh=-1786675048  

− viz http://www.praha-
mesto.cz/(dhpn2a55kuid1zarllcuun55)/default.aspx?id=69536&ido=5975&sh=-1289162920  

− Přihlášky do poloviny října 2006 
− rozmyslet možnost žádat na dětský den 2007 v Kolovratech 
− úkol trvá 



JU/VV2006–61:  

− úkol splněn 

 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2006–43: Projekt PTÚ Sportuj s námi 

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

JU/VV2006–44: Prohlídka hvězdárny a pracoviště VÚGTK Pecný v Ondřejově 

− termín: sobota 12.8.2006 
− proběhla viz http://www.maestroclub.cz/2006081601-kronika-sobotni-dopoledne-v-odrejove-

-a-blizkem-okoli-.html  
− úkol splněn 

JU/VV2006–45: Návštěva znovuotevřeného divadla Karlín 

− pozvánka viz http://www.maestroclub.cz/2006080301-tipy-na-vylet-podzim-se-blizi-aneb-
pozvanka-do-divadla.html  

− vstupenky objednány a zaplaceny, čeká se na jejich doručení 
− úkol trvá 

JU/VV2006–46: Noční procházka pražskou Zoo 

− pozvánka viz http://www.maestroclub.cz/2006080303-tipy-na-vylet-nocni-prochazka-v-
prazske-zoo---prihlasky.html  

− akce proběhla viz článek http://www.maestroclub.cz/2006083001-navstevy-zoo-prochazka-
potemnelou-prazskou-zoo.html  

− úkol splněn 

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

− Vratislav Filler svojí žádost stáhl zpět 
− úkol splněn 

JU/VV2006–48: Bakalářská práce pí Grollové 

− náš klub odeslal dotazník pí Grollové pro účely její bakalářské práce 
− zároveň jsme pí Grollovou požádali o možnost nahlídnutí do této práce, po jejím sepsání 
− pí Grollová na vyplněný dotazník neodpověděla 
− úkol splněn 

JU/VV2006–49: Nabídka masáží za zvýhodněnou cenu pro členy klubu 

− pokusit se domluvit výraznější slevu s p. Musilem, zajistí PMA, termín: 20.8.2006 
− můžeme nabídnout PR článek, reklamu na našem webu 
− úkol trvá 

JU/VV2006–28: Nabídka zboží od firmy Xfer 

− Z objednaného zboží chybí ještě jedna vesta a jedno tričko – bude dodáno později 
− Budeme kontaktovat firmy Xfer se žádostí o informaci, kdy bude zboží dodáno, zajistí JKO, 

termín: 15.9.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–40: Podzimní „Tréninkový kemp“ 

− Čas: přelom září a října 



− Náplň: turistika, kola, volejbal 
− Termín volejbalového kempu posouváme na zimu, až po rozdělení A a B, jako přípravu na 

MAVL 
− v tomto období (září, říjen) bychom mohli uspořádat zájezd do vinného sklípku 
− Pokusit se zjistit vhodnou lokalitu, zajistí JAKO (zdroj informací: Kamil Konečný) společně 

s PMA (Šatov), termín: 15.9.2006 
− Šatov: zjistíme možnost ubytování, možnost ubytování dětí do 3let, cenu v případě skupiny 

do 20osob a skupiny větší než 20osob, zajistí PMA, termín: 15.9.2006 
− Úkol trvá 

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

− Připraví RIL s PSO, termín: 20.9.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–6: Členské průkazy 

− Je nutné vyrobit členské průkazy pro: 
1) Nové členy: Nováková Miroslava, Heřmánková Dana 
2) Nové členy VV: Novák Filip (zdarma) 
3) Staré členy VV: Jaroslav Musil (zdarma) 

− Textové informace v MIS 
− Průkazy budou vyrobeny v průběhu následujícího týdne, termín dodání 10.9.2006, zajistí 

PMA 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–7: Vizitky pro nové členy VV 

− Je nutné zajistit vizitky pro nového člena VV – Filipa Nováka 
− Grafické podklady zpracovány a náhled vizitky je přílohou zápisu 7/2006 ze dne 22. června 

2006 
− Pokusit se u firmy SYDOKON domluvit tisk na kvalitnější papír (vyšší gramáž)  
− Tisk u firmy SYDOKON zajistí Kamil Konečný 
− Grafické podklady zaslány do tiskárny 23.6.2006 
− Informaci o stavu zakázky zjistí (bude volat Mirka Syptáková) a převzetí zboží zajistí KKO, 

termín: 10.9.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–13: Akce „Pomozte dětem“ 

− Pro úspěch akce jí ještě prodloužíme/zopakujeme 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006051602-pro-cleny-akce--pomozte-detem--podruhe.html  
− Dne 23.5.2006 objednáno dalších 16 triček, 7 magnetek a 1 klíčenka, zboží nemají na skladě, 

bude dodáno v nejbližším možném termínu, zajistí Jiřka Součková 
− Zboží stále nedodáno, dodavatel zboží stále nemá (poslední informace ze dne 25.8.) 
− Členům, kteří si zboží objednali, zaslán omluvný email 
− Úkol trvá 

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, na 

email bylo odpovězeno dne 23.6.2006 
− Na základě výše uvedeného jsme přešli k jinému poskytovali viz bod JU/VV2006- a dále 
řešíme problémy se společností superhosting.cz formou reklamace služeb, zajistí Petr 
Souček, termín: 1.9.2006 

− Se společností dále řešíme získání emailů přesunutých do archivu, zajistí Petr Souček, 
termín: 1.9.2006 



− Úkol trvá 
JU/VV2006–22: Kolovratské granty 

− http://www.kolovraty.cz/?menu=61&page=1046 
− Do grantového řízení jsme podali přihlášku s projektem „Bruslení pro d ěti a mládež “ 

s požadavkem na příspěvek ve výši 6000,-Kč 
− Dle usnesení č. 25/2006 kolovratského zastupitelstva (viz 

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

− Podepsání darovací smlouvy s MČ (pí Vítková) zajistí Petr Souček, termín: 1.7.2006  
− Zamluvení stadiónu v Říčanech (případně pouze zjištění možnosti rezervace), zajistí FNO ve 

spolupráci s Hankou Novákovou, termín: 1.9.2006 
− Peníze přišly na běžný účet klubu dne 30.6.2006 
− Dle sdělení zaměstnance MČ Říčany nebude říčanský zimní stadión na 99% v této sezóně 

provozován => nabízí se možnost využít lední plochy ve Velkých Popovicích nebo ve 
Vršovicích 

− Pokusíme se zjistit cenu dopravy do Velkých Popovic, nejspíše mikrobus od p. Hoffmana 
z Kolovrat (cesta Kolovraty – Velké Popovice a zpět, s cca. 1,5hod čekáním), zajistí PSO, 
termín: 15.9.2006 

− Úkol trvá 
JU/VV2006–24: Poštovní schránka na poštu MAESTRO CLUBU 

− S majitelem nemovitosti domluveno finální řešení ve formě zděného kastlíku. S jeho 
výstavbou pomohou členové klubu Petr a Miroslav Souček, Kamil Konečný.  

− Finančně se na výstavbě bude podílet majitel nemovitosti, který bude vystavěnou schránku 
využívat i pro svoji soukromou poštu (nejspíše bude vybudován samostatný vhoz) 

− Realizace závisí na počasí a časových možnostech majitele nemovitosti 
− 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 
− volejbal – Kolovrátek, stejná cena pro A a B (zpočátku dotováno klubem, pokud bude málo 

hráčů A), burza AVL, burza hráčů volejbal.cz, doba v neděli 18:00 – 21:00, přijímání hráčů¨: 
pozvání na trénink A, následně nabídka do A a B, nábor hráčů (do A i B), sezení / schůzka 
všech hráčů ohledně možnosti rozdělení na A a B.  

− Jednoznačně ano od zimní sezóny 15.9.2006 neděle 2x1,5hod – zamluvíme v tělocvičně, od 
zimní sezóny zrušíme čtvrteční volejbal,  

− v letní sezóně 15.6. – 15.9.: neděle beach (průzkum zájmu – náhodně / pravidelně), čtvrtek 
beach pravidelně (nejspíš Čelákovice) 

− zamluvení tělocvičny neděle 18:00 – 21:00, zajistí JKO, termín: 10.7.2006 – dne 31.7.2006 
odeslána SMS s potvrzením, že bychom chtěli 3hodinový blok – zatím bez odpovědi 

− Základní dokument připraven a rozeslán členům 1.8.2006 s možností reakce, další informace 
na osobní schůzce (přelom srpna / září) 

− Vyhodnocení odpovědí na email, zajistí PMA s RIL, termín: 15.9.2006 
− úkol trvá 

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) 
− Mezi členy se bohužel skříňku podobných rozměrů nepodařilo zajistit 
− Skříňku vyrobíme svépomocí, zajistí PSO, termín: 30.9.2006 
− Úkol trvá 



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 

− V řešení s pedagogickými pracovníky ČVUT Fsv 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–41: Sponzoring od České Pojišťovny 
− schůzka s pí Fialovou domluvena na středu 20.9.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–43: Změna sídla a limitů pro přímé bankovnictví u běžného účtu RaiffeisenBank 
− Změnu limitů pro výběr z bankomatu, pro platbu u obchodníka a pro převod peněz v rámci 

internetového bankovnictví na 25tisíc týdně ve všech oblastech provedena 
− Úkol splněn 

JU/VV2004–45: Zooadopce 
− Přišly informace k Zooadopci (fotografie svěřenců, certifikáty, rodinné vstupenky, …) 
− V seznamu sponzorů na webových stránkách http://www.zoopraha.cz/adopce_seznam.php 

jsou již informace zapsány správně 
− Nové volné vstupenky byly zaslány 
− viz bod JU/VV2006–52 
− Úkol splněn 

JU/VV2004–46: Sponzoring 
− Reklama:  

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

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

doplatíme cca. 2510,-Kč 
3) Výšivky budeme používat na dresy, reklamní trička, klubové tašky, … 
4) Dodání výšivek bude začátkem července – výšivky dorazily dne 24.7.2006 
5) Zjišťována možnost tisku nápisu „www.maestroclub.cz“ v jedné barvě o velikosti 

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

− Jako bowlingové dresy jsme vybrali trička od firmy XFER variantu „POLO SHIRT COMBI 
0115“, barevná kombinace bílá s modrobílým límečkem (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 dresů využilo 11 členů, kteří si objednali 18 triček – trička 
dodána dne 26.7.2006 – celkem 20 ks (2 trička jsou rezevní) 



− Zboží dorazilo (trička + nášivky), zajistíme připevnění nášivek a reklamní potisk (tisk offset 
tmavě modrou barvou v barvě triček) 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. září 2006 
− Termín u TJ Uhříněves zamluven, cena za pronájem celého areálu činí na celý den 1 000,-Kč 
− Plakát – grafický návrh, zajistí PMA, termín: 10.8.2006 
− Zřízení speciálních webových stránek k akci (podobně jako k DD2006), zajistí PSO, termín: 

10.8.2006 
− Grafický návrh horního banneru na web (počítat s reklamním proužkem 470x78px), zajistí 

PMA, termín: 10.8.2006 
− Občerstvení (Vojíř/Mnichovice), rozhodčí, lékař, zajistí PMA, termín: 1.9.2006 
− Týmy (max. 12 týmů + 2 náhradníci): rozeslat pozvánky po zřízení webových stránek, zajistí 

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

Šatova, termín: 1.9.2006 
− Startovné 600,-Kč na účet (700,-Kč na místě) 
− Projekt na MHMP (spolupořadatelství hl.m. Prahy) nebyl podán 
− K dnešnímu dni přihlášeno 8 týmů => poprosíme Sašu Mráze o rozeslání pozvánky týmům 

z 5. ligy MAVL, zajistí PMA, termín: 1.9.2006 
− Vyrobit grafické návrhy štítků na poháry a diplomy, zajistí PMA 
− Pokusíme se sehnat altán, velký stan, zajistí KKO 
− Přihlášení členové MAESTRO CLUBU do nominace: Petr Majer, Kamil Konečný, Pavel 

Pisk, Jana Konečná, Radana Ilčenková, Hanka Shánělová, Jakub Kostelecký ??? 
− Členové, kteří přislíbili pomoc při realizaci turnaje: Vráťa Filler (odpoledne), Jarda Musil, 

Filip Novák, Petr Souček, +1 (od Rádi Ilčenkové) 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–3: Letní voda 2006 
− Vyúčtování provedeno, připraveno do projektu Sportuj s námi viz JU/VV2006–43 
− Článek do kroniky, zajistí PSO, termín: 10.9.2006 
− 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.  
− Nadále se budeme snažit využívat grafické invence našich členů, v případě nouze zkusíme 

profesionálního grafika 
− 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.  

− 15.8.2006 nám přišel email z firmy Interice: 
From: Ing. Zdeňka Chládková - INTERICE <chladkova@interice.cz> 
Date:  Tue, 15 Aug 2006 15:04:37 +0200 
Dobrý den, 
zasílám Vám na sebe telefony a e-mail. V současnosti je kluziště o ploše  288 m2 v Praze ve Žlutých lázních. Prosím, 
zavolejte mi a domluvíme si schůzku. Těším se na další spolupráci s Vámi 



Ing. Zdeňka Chládková, chladkova@interice.cz, www.interice.cz, tel:   + 420-224-012-812,  + 420-724-257-771 
− Kontaktujeme pí Chládkovou s prosbou o vyzkoušení ledové plochy, na jejím základě se 

domluvíme na další spolupráci, zajistí FNO ve spolupráci s Hankou Novákovou, termín: 
15.9.2006 

− 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.  

− V září oslovit pí Borgesovou, zda-li její zájem stále trvá (společně se žádostí o zaslání 
nějakého letáku), zajistí PSO, termín: 10.9.2006 

− Úkol trvá 
JU/VV2004–23: Geodetický volejbalový turnaj 2005 / 2006 

− Pro redakci časopisu Zeměměřič vyrobena stránka s fotkami všech týmů viz http://volejbal-
gk2006.maestroclub.cz/poradi-foto.html, zároveň do redakce zaslány fotky v původním 
rozlišení, Zeměměřič připravuje článek o turnaji 

− Faktura za pronájem na katedru dorazila a byla proplacena. O finančním vyrovnání s K153 se 
domluvíme na společné schůzce s Doc. Humlem, zajistí Petr Souček, termín 15.9.2006 

− 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/VV2004–26: Další schůze výkonného výboru  

− proběhne nejpozději první pondělí v měsíci říjnu tzn. 2. 10. 2006 od 19:00 u Jany Konečné 

Dlouhodobé úkoly:  

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.  
− Zaslat email Jakubovi Kosteleckému s dotazem na pokračující realizaci této akce, zajistí 

PMA, termín: 1.9.2006 
− Úkol trvá 

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 28.8.2006 
 
 


