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

Sobota 23. 9. 2006  19:00 – 22:00 
 
Ú�ast:  

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

Omluven: 
Novák Filip 

 
Hosté:  

 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Pr�b�žné – trvalé úkoly:  

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

• Uzáv�rky:  
• Uzáv�rka 3/2006 je 5.9.2006 (vydání 30.9.2006) 

• �lánek do zpravodaje zaslán, viz http://www.maestroclub.cz/2006091501-
kolovratsky-zpravodaj-leto-s-maestro-clubem-kolovraty.html  

• Úkol spln�n 
• 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 10/2006 zaslána informace o p�ipravovaném cvi�ení pro ženy 
• Úkol spln�n 

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

• Do 10/2006 zaslat informaci o p�ipravovaném cvi�ení pro ženy, termín: 
20.9.2006, zajistí PSO 

• Úkol trvá 
− 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 (23.9.2006) stále neuhrazeno: Pavel Hink – celé p�edplatné (900 K�) – 
zaslána další upomínka s komentá�em dne 23.9.2006, zajistí JKO 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–61: Nová hodina pro volejbalové tréninky 

− Ned�le 20:00 – 21:00 v kolovratské t�locvi�n� 
− Bude využita pro trénink a p�átelské zápasy �len� MAVL týmu 



− Možnost sehrání p�átelských zápas� nabídneme sp�áteleným tým�m (Mutinka, Spor�áci, 
Králíci z klobouku, Kolovrátek (+Dohoda), RWC, Spirit of Šumák, ... 

− Kontaktování tým� zajistí PMA 
− úkol trvá 

JU/VV2006–62: Ukon�ení �lenství v klubu 

− Na základ� p�ijaté odhlášky je ukon�eno �lenství následujícím �len�m: 
1) Michal Holý nar. 1977, �lenství ukon�eno dne 31.08.2006 

− Bývalým �len�m zašleme email s pod�kováním, zajistí PSO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–63: P�ijetí nových �len� do klubu 

− Na základ� vypln�né p�ihlášky p�ijímáme následující �leny: 
1) Pavla Bartošová, nar. 1981, �lenství vzniká ke dni 29.8.2006 
2) Tomáš Stoklasa, nar. 1974, �lenství vzniká ke dni 23.9.2006 
3) Ludvík Vilím, nar. 1972, �lenství vzniká ke dni 23.9.2006 
4) Petra Mandíková nar. 1986, �lenství vzniká ke dni 23.9.2006 

− Nov� p�ijatým �len�m zaslat informaci o �lenství v klubu (výhody, uvítání, atd.), zajistí PSO 
− Nové �leny zadat do MIS, �lenské základny a nechat vyrobit �lenské pr�kazy 
− úkol trvá 

JU/VV2006–64: Volejbalový turnaj GK 2007 

− zjistit volné termíny v hale �VUT u pí Plasové, zajistí PSO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–65: Letní sezóna – pronájem areálu „Na Parkán�“ 

− Vrátit klí�e od areálu a zaslat pod�kování emailem panu Bedná�ovi, zajistí PSO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–66: T�locvi�na Lidový d�m – �tvrte�ní hodina 

− Kontaktovat zástupce TJ Uh�ín�ves, že v letošní sezón� si �tvrte�ní hodinu nebudeme 
pronajímat, zárove� vrátíme klí�e od t�locvi�ny, zajistí PSO 

− úkol trvá 

JU/VV2006–67: Návšt�va pražské Zoo 

− P�i p�íležitosti státního svátku a 75. výro�í pražské Zoo nám p�išly 2 volné vstupenky 
− Využijeme je k návšt�v� v pražské Zoo (Kone�ní ml.), následn� napíší �lánek do kroniky na 

web 
− úkol trvá 

JU/VV2006–68: Vyhlášení sportovních sezón a p�eplatného pro volejbal, nohejbal a bowling 

− sezóna nohejbal: 19.9.2006 – 30.4.2006 
− sezóna volejbal: 8.10.2006 – 30.4.2006 
− sezóna bowling: p�edplatné pro bowling není stanoveno 
− výše p�edplatného:  
− Výkonný výbor stanovuje následující poplatky za cvi�ební hodiny pro oddíly nohejbalu, 

volejbalu a bowlingu na zimní sezónu 2006/2007 tzn. na období 15.9.2006 - 30.4.2007:  

Druh poplatku Nohejbal úterý 
(Kolovraty) 

Nohejbal pátek 
(Kolovraty) 

Volejbal ned�le 
(Kolovraty) 1 Bowling 

P�edplatné* na celou sezónu 
(hrazené formou 1 splátky - sleva 
7%):  

 2232 K� ( 69 K� )   2232 K� ( 69 K� )   1534 K� ( 51 K� )  nestanoven 

P�edplatné* na celou sezónu 
(hrazené formou 2 splátek - 

 2352 K� ( 73 K� ),  
splátky: 1176 K� a 

 2352 K� ( 73 K� ),  
splátky: 1176 K� a 

 1617 K� ( 53 K� ),  
splátky: 808 K� a 809 

nestanoven 



(hrazené formou 2 splátek - 
sleva 2%):  

splátky: 1176 K� a 
1176 K�  

splátky: 1176 K� a 
1176 K�  

splátky: 808 K� a 809 
K�  

 

P�edplatné* na celou sezónu 
(hrazené formou 4 splátek):  

 2400 K� ( 75K� ),  
splátky: 600 K�, 600 
K�, 600 K� a 600 K�  

 2400 K� ( 75K� ),  
splátky: 600 K�, 600 
K�, 600 K� a 600 K� 

 1650 K� ( 55K� ),  
splátky: 412 K�, 412 
K�, 412 K� a 414 K�  nestanoven 

Platba za cvi�ební hodinu zp�tn� 
- pro �leny klubu:                      90 K�                       90 K�                    65 K�  

                     
100 K�  

Platba za cvi�ební hodinu zp�tn� 
- pro ostatní ve�ejnost:                      100 K�                     100 K�                    75 K�  

                 
150 K�  

− splatnosti: 10.10.,10.11.,10.1.,10.3. 
− úkol trvá 

JU/VV2006–69:  

− úkol spln�n 
Pokra�ující úkoly:  

JU/VV2006–52: Návšt�va pražské Zoo 

− Využijeme volných vstupenek za zooadopci a navštívíme pražskou Zoo 
− Termín: sobota 14.10.2006 
− Pozvánka formou �lánku na webu viz http://www.maestroclub.cz/2006090101-zooadopce-

pojdte-s-nami-do-zoo---tentokrat-ve-dne----.html  
− úkol trvá 

JU/VV2006–53: Ukon�ení dohody s Rádiem Olympic o mediálním partnerství 

− Petr Sou�ek s Michalem Holým podepíše ukon�ení spolupráce s Rádiem Olympic. Pot�ebné 
dokumenty p�ipraví Petr Majer. Termín: 1.10.2006, zajistí PSO 

− úkol trvá 

JU/VV2006–54: Zimní sezóna 2006/2007 

− Kolovratská t�locvi�na, úterý + pátek nohejbal, ned�le volejbal 
− Zjišt�ní zájmu mezi �leny viz �lánky http://www.maestroclub.cz/2006090201-pro-cleny-

nohejbal---zimni-sezona-2006-2007--pruzkum-zajmu.html a 
http://www.maestroclub.cz/2006091802-volejbal-volejbal---zimni-sezona-2006-2007--
pruzkum-zajmu.html  

− úkol spln�n 

JU/VV2006–56: Reklamní p�edm�ty – hrnky z matného skla s potiskem 

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

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

• p�i 50ks: 97 K�/1ks bez DPH tzn. 5 771,-K� s DPH za 50ks 
• p�i 100ks: 67 K�/1ks bez DPH tzn. 7 973,-K� s DPH za 100ks 

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

za 30ks 
• p�i 50ks: 80 K�/1ks + 780 K� bez DPH tzn. 5 688,-K� s DPH za 50ks 

− Cenovou nabídku od další firmy zjistí PMA, termín: 1.10.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–57: MAVL 2006/2007 

− p�ihlášku spole�n� se soupiskou je nutné odevzdat do 30.9.2006, zajistí PMA 



− Na soupisku budou zapsáni: Petr Majer, Petr Sou�ek, Kamil Kone�ný, Tonda Pastorek, Jakub 
Kostelecký, Pavel Pisk, Radana Il�enková, Jana Kone�ná, Petra Mandíková a Lucka 
Musilová 

− Vetovat budeme první dva termíny a to 29.10. a 5.11.2006 
− Startovné (bez lístk� na ples a mí�� Molten) ve výši 5000,-K� bylo uhrazeno dne 18.9.2006. 
− úkol trvá 

JU/VV2006–59: �lenská sch�ze 

− Termín: Sobota 9.12.2006 16:00 v Kolovratské Rycht� 
− Brát v úvahu termín váno�ního jarmarku v Kolovratech, který je plánován na sobotu 

2.12.2006 (p�ed 1. adventní ned�lí) 
− Zamluvení salonku v Kolovratské Rycht�, zajistí PSO 
− Rozd�lení zpracování jednotlivých dokument� (dokumenty je nutné zpracovat a p�edat KK 

30 dní p�ed termínem sch�ze), zajistí PSO 
− 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  

− P�ihlášky do poloviny �íjna 2006 
− Projekt „D�tský den 2007 v Kolovratech“ – budeme kontaktovat pí Linkovou, zda-li 

bude/nebude podávat podobný projekt. Pokud ne, tak podáme projekt vlastní 
− Do projektu zapracujeme (ú�ast v lo�ském roce, akce v podobném duchu) 
− Pokusíme se domluvit sch�zku s koordinátorem program� na MHMP 
− Zajiš�ují ve spolupráci PMA a PSO, termín: 15.10.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–43: Projekt PTU Sportuj s námi 

− p�ihláška do „Sportuj s námi“ s akcí  „Berounka 2006“ zaslána na PTU dne 1.9.2006 
(celkové výdaje 14.791,50 K�, celkové p�íjmy 11.625 K� – požadováno 7.000 K�) 

− úkol trvá 

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

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

− vstupenky objednány, zaplaceny 23.8.2006, 28.8.2006 lístky doru�eny na adresu sídla. Nyní 
jsou u hospodá�e klubu. 

− úkol trvá 

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

− s p. Musilem domluvena možnost zve�ejn�ní PR �lánku na našem webu, �len�m MAESTRO 
CLUBU bude poskytnuta sleva, �lánek vytvo�í Jaroslav Musil a zašle PSO, který zajistí 
vyv�šení na webu, zajistí PSO 

− úkol trvá 

JU/VV2006–28: Nabídka zboží od firmy Xfer 

− Z objednaného zboží chybí ješt� jedna vesta a jedno tri�ko – bude dodáno pozd�ji 
− Zboží je již na sklad� ve firm�, vyzvednutí zboží zajistí Jana Kone�ná v úterý 26.9.2006 
− Úkol trvá 

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 

MAVL 
− 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: 15.9.2006 
− Informace od JAKO: 

a) Pálavský sklípek (775 775 533) – obecní fonotéka Pavlov, Na Návsi 88, 692 01  
Pavlov, Ing. Martin Mach Zahradní 213, 691 85  Dolní Dunajovice – 
www.palavskysklipek.cz, 776 717 212, mach@palavskysklipek.cz  

b) Hájovna - Hájovna 61, Dolní V�stonice, 691 29, tel. 519 518 154, 606 339 507, 
www.hajovna.com – sklípek + možnost ubytování (penzion 400 K�/noc a osoba; 
apartmány 250 K�/noc a osoba) 

− Šatov: zjistíme možnost ubytování, možnost ubytování d�tí do 3let, cenu v p�ípad� skupiny 
do 20osob a skupiny v�tší než 20osob, zajistí PMA, termín: 15.9.2006 

− Ješt� se pokusíme poptat v Dolních V�stonicích, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

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

− P�ipraví RIL s PSO, termín: 20.10.2006 
− Úkol trvá 

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 
− Pr�kazy budou vyrobeny v pr�b�hu následujícího týdne, termín dodání 26.9.2006, zajistí 

PMA 
− 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 (bude volat Mirka Syptáková) a p�evzetí zboží zajistí KKO, 

termín: 10.10.2006 
− 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, dodavatel zboží stále nemá (poslední informace ze dne 25.8.) 
− �len�m, kte�í si zboží objednali, zaslán omluvný email 
− 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 
− Dle sd�lení zam�stnance M� �í�any nebude �í�anský zimní stadión na 99% v této sezón� 

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 zp�t, s cca. 1,5hod �ekáním), zajistí PSO, 
termín: 15.9.2006 

− 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 
− Výstavba zd�né schránky z bílých cihel bude provedena v ned�li 24.9.2006, následn� budou 

vyrobena dví�ka, namontován vhoz a necháme vyrobit cedulku s názvem klubu a nápisem 
„Pošta, noviny“ 

− úkol trvá 
JU/VV2006–25: Možná diferenciace �len� volejbalového oddílu na „A“ a „B“ 

− Vzhledem k nejednotné reakci �len� volejbalového oddílu a nedostatku aktivních hrá�� 
nebude tento zám�r (rozd�lení na A a B) realizován.  

− Místo n�j jsme pro �leny MAVL týmu zajistili další hodinu v ned�li od 20:00 do 21:00, která 
bude sloužit k p�átelským zápas�m s ostatními týmy a hernímu tréninku �len� tým� MAVL, 
tuto informaci rozešle �len�m PMA 

− 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: 30.9.2006 
− 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�)  

− Z jednání s pedagogickými pracovníky �VUT Fsv vyplynulo, že je možné vyhlásit na fakult� 
sout�ž na zpracování projektu (s vyv�šením na web a p�ípadnou pomocí p�islíbil pomoc p. 
Konvalinka). Bohužel na stavební fakult� dle sd�lení p. Hájka neexistuje pedagog, který by 
se projekcí sportovních za�ízení zabýval. Zárove� nám doporu�il kontaktovat komer�ní firmy 
nap�. na stavebním veletrhu Forarch. Zvážíme možnost vyhlášení sout�že mezi studenty. 
Zárove� budeme uvažovat o spolupráci s M� Praha – Kolovraty na p�íprav� projektu nap�. 
formou grantového p�ísp�vku na ve�ejnou sout�ž.  

− Úkol trvá 
JU/VV2004–41: Sponzoring od �eské Pojiš�ovny 

− sch�zka s pí Fialovou prob�hla ve st�edu 20.9.2006, které se z naší strany zú�astnil PSO  a 
RIL 

− Z jednání vyplývá, že sponzoring od �P a.s. je v této fázi nereálný (pí Fialová p�islíbila, že 
bude hledat možnosti, jak nám pomoci) 

− Úkol spln�n 
JU/VV2004–46: Sponzoring 

− Reklama:  
1) Sydokon (Kone�ný Kamil) 

− Úkol trvá 
JU/VV2004–1: Bowlingový tým – dresy  

− Na bowlingové dresy byla natišt�na webová adresa, zbývá na kapsi�ku našít nášivku s logem 
našeho klubu, zajistíme svépomocí (Ji�ka Sou�ková) 

− Úkol trvá 
JU/VV2004–2: Volejbalový turnaj MAESTRO CLUBU Kolovraty 

− Termín: sobota 16. zá�í 2006 
− prob�hl 
− viz �lánek http://www.maestroclub.cz/2006091801-volejbal-uhrineves-2006--na-louceni-s-

antukovou-sezonou-svitila-slunicka.html  
− Vyú�tování provedla JKO 
− Úkol spln�n 

JU/VV2004–3: Letní voda 2006 
− Vyú�tování provedeno, p�ipraveno do projektu Sportuj s námi viz JU/VV2006–43 
− �lánek viz http://www.maestroclub.cz/2006091901-vodacka-turistika-berounka-2006.html  
− úkol spln�n 

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.  

− 15.8.2006 nám p�išel email z firmy Interice: 
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− Kontaktujeme pí Chládkovou s prosbou o vyzkoušení ledové plochy, na jejím základ� 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 (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.  

− pí Borgesovou jsme oslovili mailem, její zájem nadále trvá, ukázkovou hodinu bychom 
ud�lali ve �tvrtek 23.11.2006 od 19:00 do 20:00. P�edpokládáme, že náš klub zaplatí 
t�locvi�nu (malá v kolovratské t�locvi�n� – omezená kapacita cca. 15 – 20 lidí) a pí 
Borgesová cvi�ení provede zdarma.  

− P�ipravíme �lánek na web s upoutávkou na tuto akci 
− V p�ípad� zájmu by cvi�ení za�alo od ledna 2007, ve �tvrtek 19:00 – 20:00 
− Cena t�locvi�ny: 75,-K� / 1 hodinu 
− Paní Borgesová nám bude fakturovat nap�. 1x m�sí�n� odcvi�ené hodiny (pro nás je v dnešní 

dob� nereálné uzavírat smlouvu o provedení práce – nár�st administrativy), zárove� vstoupí 
do našeho klubu nejpozd�ji ke konci roku 2006 

− P�edpokládaná cena pro ve�ejnost: 45,- - 50,-K� pro ostatní, po�ítat se slevou pro �leny 
klubu, výb�r pen�z bude zajiš�ovat pí Borgesová p�ímo na hodin� (krom� p�edplatného, které 
bude možné platit na ú�et klubu) 

− Propagace: kolovratský �íjen, kolovratský listopad, plakátky po obci, �lánek na web, �lánek 
do Uh�ín�vského zpravodaje 

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

− Faktura za pronájem na katedru dorazila a byla proplacena. O finan�ním vyrovnání s K153 se 
domluvíme na spole�né sch�zce s Doc. Humlem, zajistí Petr Sou�ek, termín 15.9.2006 

− 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 nejpozd�ji první pond�lí v m�síci listopadu tzn. 6. 11. 2006 od 19:00 u Jany 
Kone�né 

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 23.9.2006 
 
 


