
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pondělí 6.11.2006  19:00 – 0:00 
 
Účast:  

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

Omluven: 
 
Hosté:  

Konečný Kamil 
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

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

• Uzávěrky:  
• Uzávěrka 4/2006 je 1.12.2006 (vydání 22.12.2006) 

• Článek do 4/2006 připravíme, téma: cvičení pro ženy, bruslení, zajistí: 
JKO, termín: 30.11.2006 

• Úkol trvá 
− Kolovratský měsíčník 

• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 
• Do 11/2006 zaslána informace o připravovaném cvičení pro ženy. 

Informace jsou v příloze zápisu 
• Do 12/2006 neplánujeme dávat žádné informace 
• Úkol splněn 

− Uhříněveský zpravodaj 
• Uzávěrka vždy k 20. v měsíci 

− 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 (6.11.2006) stále neuhrazeno: Pavel Hink – celé předplatné (900 Kč) – 
vyřešení celé situace – telefonická domluva, zajistí JKO 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–73: Přípravný turnaj MAVL 

− Sobota 15.10.2006, hala ČVUT 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006102301-volejbal-priprava-na-2.-vystoupeni-v-mavl-se-

vydarila.html  
− úkol splněn 



JU/VV2006–74: Pochod zmrzlého kapříka 

− termín: sobota 30.12.2006 13:30 
− 17:00 Kolovratská Rychta, zamluvení salónku, zajistí FNO 
− tradiční pochod Světice – Kolovraty, případné úpravy trasy, zajistí FNO 
− upoutávku na akci formou článku na web připraví FNO, termín: 15.11.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–75: Vánoční besídka členů klubu 

− termín: sobota 16.12.2006 14:00 
− místo konání: Novákovi (Pokřivená 36) 
− upoutávku na akci formou článku na web připraví FNO, termín: 15.11.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–76: Bowlingový turnaj O putovní pohár prezidenta klubu – 3. ročník 

− termín: sobota 20.1.2007 14:00 – 17:00 
− Herna: preferujeme Vojkov, případně Ovčín 
− zamluvení drah (4 dráhy po 4 lidech) 
− Vstupné na turnaj: 300,-Kč pro členy klubu, 400,-Kč pro nečleny klubu 
− upoutávku na akci formou článku na web připraví KKO, termín: 15.11.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–77: Společenský ples 2007 

− termín: pátek 2.2.2007 20:00 
− zamluvení sálu U Boudů, zajistí PSO 
− zvaní po obci: týden před plesem, sobota 27.1.2007 9:00 
− zamluvení hudby (FO FO Uhříněves), zajistí PSO 
− grafické podklady (pozvánka A5, plakát A3 a A4, vstupenka, lístek do tomboly), připraví 

PMA, termín: 1.12.2006 
− rozpočet akce (ceny vstupenek: diference člen / nečlen (cca. 65/100Kč), předprodej / prodej 

na místě (cca. 85/120Kč)), zajistí JKO, termín: 20.11.2006 
− příprava webových stránek akce, zajistí PSO, termín: 1.12.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–78: Informace o klubu na www.kolovraty.cz 

− Tomášem Bezouškou jsme byli požádáni o dodání aktualizovaných informací o našem klubu 
na kolovratské stránky 

− Informace jsme zaslali, jsou v příloze zápisu 
− Informace jsou umístěny na http://www.kolovraty.cz/sport/maestro-club-kolovraty  
− úkol splněn 

JU/VV2006–79: Naše nástěnka v kolovratské tělocvičně 

− na nástěnku umístěny aktuální informace o volejbalových a nohejbalových trénincích, jsou 
přílohou zápisu 

− úkol splněn 

JU/VV2006–80: Navázání spolupráce s www.tvorenicko.com 

− výměna ikonek 88x31px na webu 
− umístění informačního článku o webu www.tvorenicko.com na našich stránkách, jako 

protislužbu dostaneme několik výrobků jako dekoraci na náš společenský ples 
− využití této nabídky záleží na tvůrcích portálu www.tvorenicko.com, zajistí JKO, termín: 

1.12.2006  
− úkol trvá 



JU/VV2006–81: školení rozhodčích volejbalu 3. a 2. třídy 

− se uskuteční v termínech 11.+12.11. (Teorie) a 25. nebo 26.11. (Praxe) 2006 
− bohužel vzhledem ke kolizi s MAVL nemůžeme využít 
− úkol splněn 

JU/VV2006–82: ČBA – možnost registrace klubu 

− zjišťovali jsme informace o možné registraci našeho klubu v České bowlingové asociaci 
− více informací na http://www.czechbowling.cz/pravidla/  
− veškeré získané informace PSO předá KKO, který vyhodnotí přínos pro klub => případný 

vstup klubu do ČBA, termín: 1.12.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–83: Zimní volejbalová superliga smíšených družstev Kladno 

− dostali jsme pozvánku do této ligy 
− vzhledem k omezenému hernímu kádru a přihlášení do MAVL jsme  účast odmítli 
− úkol splněn 

JU/VV2006–84: Časopis Nohejbal 

− předplatné časopisu Nohejbal na rok 2007 činí 234,-Kč 
− časopis objednáme na další rok, zaplacení složenky zajistí JKO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–85: Volejbalový turnaj Stránčice 

− termín: sobota 25.11.2006 
− koliduje s bruslením 
− kontaktujeme hráče volejbalového oddílu (spíše tzv. tým „B“), zajistí PMA 
− pokud dáme dohromady tým, bude určen kapitán, který domluví další postup 
− úkol trvá 

JU/VV2006–86: Volejbalový oddíl – přijímání nových hráčů 

− Bára Nechybová absolvovala 3 hodiny zdarma, nyní ji bude nabídnuto členství v klubu a 
setrvání v týmu, zašleme přihlášku za člena klubu, zajistí PMA 

− úkol trvá 

JU/VV2006–87: MAVL – vetování jarních termínů 

− pro jarní část MAVL budeme vetovat následující termíny: 28.1.2007, 11.2.2007 
− termíny odešleme Sašovi Mrázovi, zajistí PMA 
− úkol trvá 

JU/VV2006–88: PF2007 našeho klubu 

− připravení grafických podkladů, zajistí FNO, termín: 5.12.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–89: Zoo Praha: noční procházky s průvodcem 

− termín: pátek 15.12.2006 17:00 
− viz http://www.zoopraha.cz/nenechte_si_ujit_zima.php  
− článek na web a přidání do přehledu akcí na webu, zajistí JKO, termín: 15.11.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–90: Vinný sklípek 

− Možné tipy:  



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 Věstonice, 691 29, tel. 519 518 154, 606 339 507, 
www.hajovna.com – sklípek + možnost ubytování (penzion 400 Kč/noc a osoba; 
apartmány 250 Kč/noc a osoba), leden a únor je zavřeno, v březnu je možná 
víkendová akce (zamluvit nejlépe po Novém roce), 400,-Kč osoba a noc, 200,-Kč 
dobrá večeře vč.předkrmu a polévky, 150,- degustace vín, dále je možné objednat 
obložené talíře k vínu (60Kč – malý, 120Kč velký) 

− Termín: víkend pátek 30.3. – neděle 1.4.2007 
− Článek na web a vložení do přehledu akcí, zajistí PSO, termín: 15.11.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–91: Výlet na hory 

− Termín: víkend pátek 9.2. – 11.2.2007, případně prodloužený víkend středa 7.2. – 11.2.2007 
− Jarní prázdniny v okresu Trutnov jsou v termínu 5. – 11.2.2007 
− Článek na web a vložení do přehledu akcí, zajistí RIL, termín: 15.11.2006 
− Nalezení vhodného ubytování, kontaktování a domluvení podmínek, zajistí RIL, termín: 

15.11.2006 
− Úkol trvá 
 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2006–70: Neoficiální cyklomapa Prahy 

− navázána spolupráce s tvůrcem projektu  
− viz http://klobouk.fsv.cvut.cz/~vrf/praha_cyklo/  
− výměna ikonek 88x31px 
− kontaktovat tvůrce projektu s prosbou o umístění ikonky, zajistí PSO, termín: 1.12.2006 
− domluven článek s představením tohoto projektu na našem webu formou rozhovoru, zajistí 

Hana Shánělová, termín: 1.12.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–72: Teplákové soupravy MAESTRO CLUBU Kolovraty 

− pokusit se zajistit teplákové soupravy pro nové členy MAVL týmu 
− kontaktována firma Sportkontakt ohledně možnosti objednání dalších souprav => je možné 

objednat soupravy v počtu 2-3 kusů (nikoliv 1 kus) 
− provést průzkum mezi členy, kdo by měl o soupravy zájem, zajistí JKO, termín: 15.11.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–61: Nová hodina pro volejbalové tréninky 

− Neděle 20:00 – 21:00 v kolovratské tělocvičně 
− Bude využita pro trénink a přátelské zápasy členů MAVL týmu 
− Možnost sehrání přátelských zápasů nabídneme spřáteleným týmům (Mutinka, Sporťáci, 

Králíci z klobouku, Kolovrátek (+Dohoda), RWC, Spirit of Šumák, ... 
− Kontaktování týmů provedeno, termínová listina vzájemných zápasů je prakticky naplněna 

(kromě termínů MAVL), zaslání termínové listiny přihlášeným týmům a na VV, zajistí PMA, 
termín: 15.11.2006 

− úkol trvá 

JU/VV2006–63: Přijetí nových členů do klubu 

− Na základě vyplněné přihlášky přijímáme následující členy: 
1) Pavla Bartošová, nar. 1981, členství vzniká ke dni 29.8.2006 
2) Tomáš Stoklasa, nar. 1974, členství vzniká ke dni 23.9.2006 



3) Ludvík Vilím, nar. 1972, členství vzniká ke dni 23.9.2006 
4) Petra Mandíková nar. 1986, členství vzniká ke dni 23.9.2006 

− Noví členové byli zapsáni do MIS, členské základny 
− Nově přijatým členům zaslána dne 4.11.2006 informace o členství v klubu (výhody, uvítání, 

atd.)  
− Zkontrolovat zaplacení členských příspěvků nově přijatými členy, zajistí JKO, termín: 

15.11.2006 
− Vyrobení členských průkazů – dále pod bodem JU/VV2006–6 
− úkol trvá 

JU/VV2006–64: Volejbalový turnaj GK 2007 

− Zamluvena hala ČVUT (velká hala – 3 kurty + 2 malé haly – 2x1 kurt) – celkem 5 kurtů 
− Termín: sobota 21.4.2007 8:00 - 20:00 
− Předpokládaná cena: (500 + 250 + 250Kč) * (20 - 8) = 12 000,- Kč dle ceníku na 

http://www.suz.cvut.cz/sportoviste_vyuka_verejnost.html  
− Pokusíme se zajistit finanční prostředky z těchto zdrojů: 

1) SGS ČVUT 2007 – vyhlášení začátkem listopadu http://www.cvut.cz/informace-
pro-studenty/granty/sgs, zajistí Pavla Bartošová ve spolupráci s VV 

2) MHMP – sportovní akce se spolupořadatelstvím hl. m. Prahy http://www.praha-
mesto.cz/(m5bdlx55jsonnh55ibrupk45)/default.aspx?ido=6901&sh=-512280613, 
zajistí PSO s JKO  

3) Sponzoři 
− Zdůvodnění projektu, zajistí PMA, termín: 15.11.2006 
− K VT GK2007 proběhla schůzka se zástupci studentů GK v neděli 28.10.2006, zápis ze 

schůzky je přílohou zápisu 
− Příprava webových stránek akce s možností formuláře na přihlášení týmu, zajistí PSO, 

termín: 30.12.2006 
− Herní systém: 5 základních skupin po 5 týmech, do následného play-off postupují první 3 

týmy 
− Studentské týmy budou mít min. 1 měsíc předem garantováno 13 míst v turnaji tj. min. 50% 
− Zdravotní dohled, MUDr. Broukal, zajistí PMA, termín: 1.12.2006 
− Název turnaje: 5. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů 2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–52: Návštěva pražské Zoo 

− Termín: sobota 14.10.2006 
− Akce úspěšně proběhla 
− viz http://www.maestroclub.cz/2006101901-navstevy-zoo-14.10.2006--navsteva-prazske-

zoo.html  
− 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: 1.10.2006 



− úkol trvá 

JU/VV2006–59: Členská schůze 

− Termín: Sobota 9.12.2006 16:00 v Kolovratské Rychtě 
− Brát v úvahu termín vánočního jarmarku v Kolovratech, který je plánován na sobotu 

2.12.2006 (před 1. adventní nedělí) 
− Zamluven salonek v Kolovratské Rychtě 
− Rozdělení zpracování jednotlivých dokumentů (dokumenty je nutné zpracovat a předat KK 

30 dní před termínem schůze): 
• Příprava usnesení a zápisu - Petr Majer a Jana Konečná 
• Kontrola usnesení - kontrolní komise 
• Zpráva kontrolní komise - kontrolní komise, projednáme na příští schůzi VV 
• Informace o činnosti klubu - Petr Souček, termín: 9.11.2006 
• Stanovení funkčních požitků - Petr Majer a Jana Konečná, viz níže 
• Plán činnosti na rok 2007 - Filip Novák, termín: 9.11.2006 
• Rozpočet na rok 2007 - Jana Konečná a Petr Majer, termín: 8.11.2006 (do rozpočtu 2007 se 

pokusíme zapracovat nákup nových dresů klubu) 
• Výše členských příspěvků - Jana Konečná a Petr Majer, na členské schůzi navrhneme členské 

příspěvky ve výši 300,-Kč 
• Zpráva o hospodaření, plnění rozpočtu - Jana Konečná, termín: 8.11.2006 
• Plnění plánu činnosti na rok 2006 - Petr Souček, termín: 9.11.2006 

− Stanovení funkčních požitků členům kontrolní komise: VV na základě rozsahu činností 
kontrolní komise a nákladů s těmito činnostmi spojených navrhuje členům kontrolní komise 
funkční požitky nepřiznat. Předseda kontrolní komise s výše uvedeným návrhem souhlasí.  

− Stanovení funkčních požitků členům výkonného výboru: VV v závislosti na vykonané 
činnosti ve výkonném výboru jednotlivých členů pro chod klubu navrhuje funkční požitky 
pro následující členy: Petr Souček 2000,-Kč, Petr Majer 1500,-Kč, Jana Konečná 2000,-Kč.  

− V rámci jednání VV byla navržena všem členům VV základní výměra funkčního požitku ve 
výši 500,-Kč, dále příplatek za vykonávání funkce prezidenta ve výši 1500,-Kč, za funkci 
hospodáře a účetní v jedné osobě ve výši 1500,-Kč a za funkci viceprezidenta ve výši 1000,-
Kč. Při hlasování o výši funkčních požitků pro jednotlivé členy VV se členové Radana 
Ilčenková a Filip Novák svého funkčního požitku vzdali.  

− Všechny materiály musí být předány nejpozději 10.listopadu 2006 kontrolní komisi (vyjma 
kontrolní zprávy KK), proto Vás prosím, zda-li byste návrhy výše uvedených dokumentů 
zasílali nejpozději do 5.11.2006, abychom jejich finální podobu mohli schválit na pravidelné 
schůzi VV v pondělí 6.11.2006! 

− Pozvánka v akcích na webu http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp148  
− 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  

− Podání grantu na projekt „Dětský den 2007 v Kolovratech“ do programu „Celoměstské 
programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl.m. Prahy na rok 2007“ je 
z naší strany nereálný, neboť jsou z něho vyřazeny sportovní organizace 

− Projekt by bylo možné podat do jiného programu „Sportovní akce celopražského, 
celostátního a mezinárodního významu se zaměřením především na děti  a mládež konané v 
hl.m. Praze v termínu od 1.1.2007 do 31.8.2007“, ale se zásadní změnou programu DD => 
posílení soutěžních a sportovních prvků 

− Z výše uvedených důvodů náš klub nebude na DD2007 žádat grant u MHMP, budeme 
kontaktovat Klub Kolovraty (pí Linkovou), zda-li grant podá jejich sdružení do 1. programu 

− pí Linková bohužel ukončuje k 31.12.2006 své aktivity ve sdružení Klub Kolovraty a protože 
není znám její nástupce nebude ani toto sdružení podávat grant na MHMP 



− úkol splněn 

JU/VV2006–43: Projekt PTU Sportuj s námi 

− přihláška do „Sportuj s námi“ s akcí  „Berounka 2006“ zaslána na PTU dne 1.9.2006 
(celkové výdaje 14.791,50 Kč, celkové příjmy 11.625 Kč – požadováno 7.000 Kč) 

− Z projektu jsme získali 5000,- Kč 
− Darovací smlouva podepsána a odeslána na PTU dne 5.10.2006 
− 13.10.2006 dorazily na náš účet peníze 
− úkol splněn 

JU/VV2006–45: Návštěva znovuotevřeného divadla Karlín 

− Termín: čtvrtek 19.10.2006 
− Akce úspěšně proběhla 
− Článek o průběhu akce, zajistí JKO, termín: 1.12.2006  
− úkol splněn 

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

− s p. Musilem domluvena možnost zveřejnění PR článku na našem webu, členům MAESTRO 
CLUBU bude poskytnuta sleva, článek vytvoří Jaroslav Musil a zašle PSO, který zajistí 
vyvěšení na webu, zajistí PSO 

− úkol trvá 

JU/VV2006–40: Podzimní „Tréninkový kemp“ 

− Místo této akce připravíme dvě akce: návštěvu vinného sklípku (viz bod JU/VV2006–90) a 
zájezd na hory (viz bod č. JU/VV2006–91) 

− Úkol splněn 

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

− Připraví RIL s PSO, termín: 1.12.2006 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–6: Členské průkazy 

− Je nutné vyrobit členské průkazy pro: 
1) Nové členy: Nováková Miroslava, Heřmánková Dana, Stoklasa Tomáš, Vilím 

Ludvík, Bartošová Pavla, Mandíková Petra 
2) Nové členy VV: Novák Filip (zdarma) 
3) Staré členy VV: Jaroslav Musil (zdarma) 

− Textové informace v MIS 
− Oslovená firma na výrobu průkazů nyní nepřijímá objednávky, kontaktovat firmu máme 

koncem listopadu, zajistí PMA, termín: 1.12.2006 
− 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: 1.12.2006 
− 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.) 
− Dne 3.11.2006 zaslán email s dotazem firmě Třiapůl 

http://www.triapul.cz/index.php?cmd=page&id=25 
− Na základě odpovědi na výše uvedený email rušíme objednávku 
− Zašleme email s omluvou členům, kteří si zboží objednali, kde budeme citovat některé 

pasáže z obdrženého mailu od společnosti Třiapůl, zajistí PMA, termín: 15.11.2006 
− Úkol trvá 

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

− Dne 4.11.2006 byl odeslán email na adresu info@superhosting.cz s výpovědí služby. 
Ukončení je navrženo k 30.11.2006.  

− Zároveň zaslán email s dotazem na možnost získání odeslaných emailů přes webmail 
− 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 
− Vzhledem k neotevření říčanského zimního stadiónu jsme museli požádat o změnu projektu 

Grantovou komisi MČ Praha Kolovraty, která naší žádost (změna místa konání z Říčan do 
Vršovic a redukce 2 akcí na jednu) schválila dne 25.10.2006 

− Akce bruslení se uskuteční ve Vršovicích 25.11.2006 
− Pozvánka visí na webu http://www.maestroclub.cz/2006110301-brusleni-25.11.2006--

sportovni-odpoledne-se-soutezemi-na-lede---pozvanka.html  
− Propagace akce (formou plakátu): 

1) Letáček Kolovratský listopad 
2) Webové stránky Kolovrat 
3) Naše webové stránky 
4) ZŠ Kolovraty – p. Bednář – mailem, zajistí PSO 
5) MŠ Kolovraty – p. Křečková – mailem, zajistí PSO 
6) Nástěnka v tělocvičně, zajistí FNO 
7) Kolovratské nástěnky volně přístupné, zajistí FNO 
8) Místní kolovratský rozhlas (cca. týden před akcí), zajistí PSO 

− Nákup cen (čokoládové tyčinky, sušenky, atd.), zajistí PSO a JKO, termín: 15.11.2006 
− Zdravotnický dohled MUDr. Broukal, zajistí: PMA, termín:15.11.2006 
− Zakoupení dětských hokejek (1+1), které použijeme při soutěžích na ledě, zajistí PSO a JKO, 

termín: 15.11.2006 
− Možné soutěže:  

1) Slalom, 
2) Slalom s hokejkou a pukem, 
3) Rychlost, 
4) Střelba na bránu, 
5) Podjíždění koštěte, 
6) Štafety, 
7) Pingpongový míček na něčem v ruce, 
8) Sbírat věci ze země. 

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

− Poštovní schránka byla vyrobena (postaven kastlík z bílých cihel, zabudován vhoz i vlastní 
schránka, namontována cedulka se jménem,  



− Fotografie najdete v příloze 
− úkol splněn 

JU/VV2004–28: Umístění medicinbalů 
− Změření medicinbalů (šířka, hloubka cca 30 cm, výška cca 27 cm, obvod cca 90 cm) 
− Skříňku na medicinbaly je možné umístit v pánské šatně jako nástavec nad naše stávající dvě 

plechové skříňky 
− Velikost skříňky musí být 54 x 60 x 30cm, což by se nad plechové skříňky mělo vejít 

(velikost horní části je 56x62cm) 
− 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)  

− Z jednání s pedagogickými pracovníky ČVUT Fsv vyplynulo, že je možné vyhlásit na fakultě 
soutěž na zpracování projektu (s vyvěšením na web a případnou pomocí přislíbil pomoc p. 
Konvalinka). Bohužel na stavební fakultě dle sdělení p. Hájka neexistuje pedagog, který by 
se projekcí sportovních zařízení zabýval. Zároveň nám doporučil kontaktovat komerční firmy 
např. na stavebním veletrhu Forarch. Zvážíme možnost vyhlášení soutěže mezi studenty. 
Zároveň budeme uvažovat o spolupráci s MČ Praha – Kolovraty na přípravě projektu např. 
formou grantového příspěvku na veřejnou soutěž.  

− Úkol trvá 
JU/VV2004–46: Sponzoring 

− Reklama:  
1) Sydokon (Konečný Kamil) 

− Úkol trvá 
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 – cvičení pro ženy s Marcelou Borgesovou 

− ukázková hodina proběhne ve čtvrtek 23.11.2006 od 19:00 do 20:00.  
− náš klub zaplatí tělocvičnu (malá v kolovratské tělocvičně – omezená kapacita cca. 15 – 20 

lidí) a pí Borgesová cvičení provede zdarma.  
− pozvánka viz článek na webu http://www.maestroclub.cz/2006101101-relaxacni-cviceni-

mile-zeny-vseho-veku---pRijDte-si-zacviCit.html  
− V případě zájmu by cvičení začalo od ledna 2007, ve čtvrtek 19:00 – 20:00 
− Cena tělocvičny: 75,-Kč / 1 hodinu, Cena cvičitelky: 150,-Kč / 1hodinu 



− Paní Borgesová nám bude fakturovat např. 1x měsíčně odcvičené hodiny (pro nás je v dnešní 
době nereálné uzavírat smlouvu o provedení práce – nárůst administrativy), zároveň vstoupí 
do našeho klubu nejpozději ke konci roku 2006 

− Předpokládaná cena pro veřejnost: 45,- - 50,-Kč pro ostatní, počítat se slevou pro členy 
klubu, výběr peněz bude zajišťovat pí Borgesová přímo na hodině (kromě předplatného, které 
bude možné platit na účet klubu) 

− Příprava letáčku s nabídkou cvičení v roce 2007 (k dispozici na ukázkové hodině 
v tělocvičně), připraví JKO, termín: 15.11.2006 

− Stanovení cvičební sezóny: 1.1.2007 – 28.6.2007 (26 týdnů), celkové náklady 5850,-Kč 
((150+75) * 26) 

− Stanovení ceny pro cvičenky /předběžný návrh/: 
1) Členka klubu – předplatitel (celá sezóna), v tomto případě je rezervováno místo na 

každé hodině, rezervace je platná cvičební den do 18:55 (pokud se cvičenka 
nedostaví na místo pět minut před zahájením hodiny, může být její místo nabídnuto 
dalšímu zájemci) 700,-Kč dvěma splátkami (26,-Kč), 651,-Kč jednou splátkou 
(25,-Kč), cena je uvedena za celou sezónu 

2) Členka klubu – jednotlivá hodina 40,-Kč / 1hodinu 
3) Ostatní veřejnost – jednotlivá hodina 50,-Kč / 1hodinu 

− Pro velký zájem se pokusit domluvit 2. ukázkovou hodinu – stejný den o 20. do 21.hod.  
− Pokud bude velký zájem i o vlastní cvičení od ledna 2007, pokusíme se zajistit dvě hodiny – 

např. úterý a čtvrtek 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–23: Geodetický volejbalový turnaj 2005 / 2006 
− Faktura za pronájem tělocvičny bude zaplacena rovným dílem katedrou K153 a naším 

klubem. Každý ze subjektů zaplatí 3000,-Kč.  
− Úkol splněn 

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 listopadu tzn. 4. 12. 2006 od 19:00 u Petra 
Součka, Mírová 3/90 

Dlouhodobé úkoly:  

DU/VV2004–3: Orientační běh v okolí Ondřejova 
− Dle sdělení Jakuba Kosteleckého a na základě jeho pracovního vytížení a časového 

zaneprázdnění budou přípravy na této akci pozastaveny, akce nebude zařazena do plánu 
činnosti na rok 2007. 

− Po Jakubovi Kosteleckém, jako garantovi akce, nebude požadována žádná finanční 
kompenzace na náklady, které vznikly klubu s přípravou této akce (a to zejména z důvodu 
poskytnutí sponzorského daru Jakubem Kosteleckým ve výši, která kompletně pokryje tyto 
náklady) 

− Úkol trvá 
 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 6.11.2006 
 


