
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:   

Pondělí 8.1.2007  19:00 – 23:00  
 
Účast:  

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

Omluven: 
 
Hosté:  
 Kamil Konečný 

 
Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

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

• Uzávěrky: o uzávěrky KZ v roce 2007 jsme si napsali dne 8.1. emailem pí Oujezdské 
• 1/2007: 5. března 2007, vyjde 1.4.2007 (na přelomu čtvrtletí) 
• 2/2007: 5. června 2007, vyjde 1.7.2007 (na přelomu čtvrtletí) 
• 3/2007: 5. září 2007, vyjde 1.10.2007 (na přelomu čtvrtletí) 
• 4/2007: 26. listopadu 2007, vyjde 20.12.2007 (před Vánocemi) 

− Kolovratský měsíčník 
• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

• Do 1/2007 jsme dali informace o plese a cvičení pro ženy, viz příloha zápisu, 
úkol splněn 

• Do 2/2007 nedáme žádnou informaci (v případě, že se nějaká objeví, budeme 
řešit operativně) 

− Uhříněveský zpravodaj 
• Uzávěrka vždy k 20. v měsíci 

• Uzávěrka 1/2007 je 20.12.2006 
• Zaslána pozvánka na ples, přislíbeno otištění 
• Úkol splněn 

• Uzávěrka 2/2007 je 20.1.2007 
• Zaslat článek o nohejbalovém turnaji trojic, který se konal v Uhříněvsi 

27.12.2007, zajistí PSO, termín: 15.1.2007 
• Úkol trvá 

− Náš REGION 
• Do čísla NR, které vyjde 25.1., jsme zaslali pozvánku na ples, přislíbeno otištění 
• Úkol splněn 

− Zeměměřič 
• 1+2/07: 22.1.2007, vychází 7.2.2007 – do čísla zařadíme anonci na akci Turnaj GK 

2007 (bez plakátu), zajistí PSO, termín: 20.1.2007 
• 3/07: 19.2.2007, vychází 7.3.2007 – do čísla zařadíme plakát na akci Turnaj GK 

2007, zajistí PSO, termín: 15.2.2007 
• 4/07: 19.3.2007, vychází 4.4.2007 – do čísla případně (závisí na zájmu o turnaj) 

zařadíme plakát na akci Turnaj GK 2007, zajistí PSO, termín: 15.3.2007 
• 5/07: 16.4.2007, vychází 2.5.2007 



• 6+7/07: 21.5.2007, vychází 6.6.2007 
• 8+9/07: 20.8.2007, vychází 5.9.2007 
• 10/07: 17.9.2007, vychází 3.10.2007 
• 11/07: 15.10.2007, vychází 31.10.2007 
• 12/07: 12.11.2007, vychází 28.11.2007 

− GEOinformace 
• 1/2007 (jaro 2007): 9.2.2007 (vychází 1.3.2007) 
• 2/2007 (léto 2007): 27.4.2007 (vychází 17.5.2007) 
• 3/2007 (podzim 2007): 24.8.2007 (vychází 12.9.2007) 
• 4/2007 (zima 2007): 31.10.2007 (vychází 21.11.2007) 

− Patriot (http://www.patriot-web.cz/) 
• S časopisem Patriot se pokusíme navázat vzájemnou spolupráci v rozsahu 

standardního partnerství jako máme se společnostmi Rsport, Macek, ..., zajistí FNO 
ve spolupráci s PMA, termín: 31.5.2007 

TU/VV2004–2: Informace od předsedy KKO 
− Předseda KK nepodal žádné informace  

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 jsou uhrazena veškerá předplatné splatná nejpozději k dnešnímu dni 
TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 

− správcem nástěnky je od 1.1.2007 určen Filip Novák, který na každé schůzi VV přednese 
koncepci umístění materiálů, které budou po schválení na VV umístěny na nástěnku 
nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce.  

− V případě zvlášť „žhavých“ aktualit je možné nástěnku aktualizovat průběžně 

 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–112: Přijetí nových členů do klubu 

− Na základě vyplněné přihlášky přijímáme následující členy: 
• Ing. Petr Pavlů, nar. 1966, členství vzniká ke dni 22.12.2006 
• Michaela Odvárková, nar. 1971, členství vzniká ke dni 24.12.2006 
• Martin Odvárko, nar. 1970, členství vzniká ke dni 24.12.2006 
• Ing. Petra Bromová, nar. 1975, členství vzniká ke dni 31.12.2006 

− Noví členové byli zapsáni do MIS, členské základny 
− Nově přijatým členům byla zaslána 3.1.2007 informace o členství v klubu (výhody, uvítání, 

atd.)  
− Vyrobení členských průkazů – dále pod bodem JU/VV2006–6 
− úkol splněn 

JU/VV2006–113: Sponzorské příspěvky zajištěné členy klubu 

− rozeslat všem členům email s nabídkou možnosti přispět klubu sponzorským darem 
− zmínit zde 

• možná reklama na plese 
• možná reklama na dresech klubu (ideální doba => nové dresy) 
• předměty, poukázky, reklamní předměty, atd. do tomboly na plese 
• řešit formou sponzorského daru nebo reklamní smlouvy (v případě, že bude subjekt 

reklamu požadovat) 
• Partner plesu nebo volejbalového turnaje (akce) nebo partner klubu 

− Zajistí FNO (před rozesláním pošle ke schválení na VV), termín: 15.1.2007 



− úkol trvá 

JU/VV2006–114: ABL podzim 2006 - vyúčtování 

− vyúčtování zasláno členům se stanovením data splatnosti 
− kontrola uhrazení, zajistí JKO, termín: 15.1.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–115: Kolovratské granty na podporu dětí a mládeže 

− více na http://kolovraty.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1730  
− do grantového řízení podáme projekt na bruslení, sestaví HNO ve spolupráci s JKO (finance, 

rozpočet), za výkonný výbor dohlíží FNO, termín: 10.1.2007 
− doručení přihlášku do grantového řízení na ÚMČ, zajistí FNO, termín: 15.1.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–116: Zápis do obecní kroniky Kolovrat 

− kontaktovala nás pí Stanislava Bartošová ohledně příspěvku do obecní kroniky za náš klub 
− Na základě domluvy s St. Bartošovou jsme jí zaslali jako podklady výroční zprávy, ze 

kterých si kronikářka sama zápis sestaví 
− úkol splněn 

JU/VV2006–117: Nové volejbalové dresy 

− Informace ke dresům: 
• Kompletní dresy tzn. trenýrky i tričko 
• Rozdílené dresy pro muže a ženy tzn. dámské a pánské 
• Barevná kombinace: modro-bílá 
• Čísla dresu budou umístěna na tričku i na trenýrkách, kontrastní barva 
• Vepředu na prsou bude umístěno logo klubu, na zádech webová adresa klubu 

www.maestroclub.cz  
• Počet: 10 pánských + 6 dámských (s výhledem na možnost sestavení dvou týmů) 
• 2 velikosti (vybrané z M,L,XL,XXL) v každé kategorii (dámská a pánská) 
• dámská trička – bez rukávů, pánská trička – krátký rukáv 
• v případě zájmu je možné nechat vyrobit pro jednotlivce osobní dres ve stejném 

provedení 
− do 31.1.2007 zjistíme možné dodavatele dresů, zajistí RIL (případně další členové VV) 
− do 28.2.2007 zpracujeme a rozešleme vybraným firmám poptávku, zajistí RIL 
− do 31.3.2007 vyhodnotíme došlé nabídky a vybereme vhodnou firmu, zpracujeme 

objednávku, zajistí RIL ve spolupráci s PSO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–118: Členské příspěvky na rok 2007 

− splatnost členských příspěvků stanovena na 31.1.2007 
− viz http://www.maestroclub.cz/2007010402-pro-cleny-Clenske-prispevky-na-rok-2007.html  
− kontrola zaplacení, zajistí JKO, termín: 15.2.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–119: Webové stránky – bowlingové statistiky 

− na webové stránky přibyl další blok „bowlingové statistiky“ a samostatné stránky viz 
http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=bowling-rekord-klubu a 
http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=bowling-hrac-roku  

− úkol splněn 

JU/VV2006–120: Nástěnka v kolovratské tělocvičně 

− dne 4.1.2007 byla aktualizována nástěnka 



− správcem nástěnky je od 1.1.2007 určen Filip Novák, který na každé schůzi VV přednese 
koncepci umístění materiálů, které budou po schválení na VV umístěny na nástěnku 
nejpozději do 15. dne aktuálního měsíce.  

− V případě zvlášť „žhavých“ aktualit je možné nástěnku aktualizovat průběžně 
− Dále viz bod TU/VV2006–1 
− úkol splněn 

JU/VV2006–121: Pravidla bowlingových turnajů O putovní pohár prezidenta klubu 

− schválena novela pravidel bowlingových turnajů O putovní pohár prezidenta klubu 
− předmětem novely jsou: zrušení předkvalifikace, změna maximální počtu hráčů v turnaji 

(stanovení maximálního počtu hráčů je v kompetenci ředitele turnaje) 
− úkol trvá 

JU/VV2006–122: Funkční požitky za rok 2006 

− výplata funkčních požitků a vydání potvrzení o příjmech, zajistí JKO, termín: 31.1.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–123: Sponzorský dar od firmy HERMO s r.o. 

− připravit smlouvu o poskytnutí sponzorského daru firmou HERMO s r.o. ve stejné výši a za 
stejných podmínek jako v loňském roce, zajistí PMA, termín: 31.1.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–124: Odevzdání členské základny na PTU 

− zajistí JKO, termín: 15.1.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–125: Školení 

− termín: 15.1.2007, zúčastní se Jana Konečná 
− úkol trvá 

JU/VV2006–126: Odevzdání účetní závěrky 

− termín: 14.3.2007, zajistí JKO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–127: Zpracování programu propagace klubu 

− vytvoření strategie propagace klubu (příspěvky v časopisech, reklamní předměty, spolupráce 
s ostatními organizacemi, ...) 

− termín: 1.3.2007, zajistí FNO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–128: Spolupráce s portálem a sdružením KROCAN.COM 

− viz http://www.krocan.com/  
− vzájemná výměna bannerů na našich webech, zajišťuje Kamil Konečný 
− úkol trvá 

JU/VV2006–129: Reklamní systém Google AdSense 

− https://www.google.com/adsense/?hl=cs  
− registrace do tohoto reklamní systému 
− vyzkoušení na stránkách www.maestroclub.cz, zajistí PSO 
− úkol trvá 

 
Pokračující úkoly:  

JU/VV2006–92: Nové týmy pro přátelské zápasy 



− Pokusíme se zajistit další týmy pro případné přátelské zápasy, zajistí RIL 
− tým SPADNETOTAM (kontakt: mensik@vse.cz) nemá zájem o naší neděli, jen kdybychom 

chtěli ve čtvrtek k nim, který bohužel zase nevyhovuje nám 
− tým Jirčany (kontakt: Daniel Janoušek, janousek@gtatelier.cz) kontaktován, zatím bez 

odezvy 
− úkol splněn  

JU/VV2006–93: Přijetí nových členů do klubu 

− Na základě vyplněné přihlášky přijímáme následující členy: 
• Marcela Borgesová, nar. 1944, členství vzniká ke dni 21.11.2006 
• Barbora Nechybová, nar. 1991, členství vzniká ke dni 14.11.2006 
• Martin Kubenka, nar. 1974, členství vzniká ke dni 4.12.2006 

− Noví členové byli zapsáni do MIS, členské základny 
− Nově přijatým členům byla zaslána 3.1.2007 informace o členství v klubu (výhody, uvítání, 

atd.)  
− Vyrobení členských průkazů – dále pod bodem JU/VV2006–6 
− úkol splněn 

JU/VV2006–94: Knihovna našeho klubu 

− provedeme inventarizaci veškerých zakoupených knih a publikací 
− každé knize bude přiřazeno inventarizační číslo, které bude následně společně s razítkem 

klubu zapsáno do každé knihy 
− vyrobíme seznam všech knih, kde bude uvedeno: název knihy, autoři, datum zakoupení, 

místo uložení, případné zapůjčení (v první fázi bude vyroben seznam jako tabulka v Excelu, 
následně bude přidán modul do MISU, kde bude dále seznam knih veden), zajistí RIL ve 
spolupráci s JKO a PSO, termín: 31.12.2006 

− po inventarizaci budou knihy rozděleny do kategorií. Každou kategorii bude mít na starosti 
jeden člen klubu: 

• volejbal – Ilčenková 
• nohejbal – Souček 
• bowling – Konečný 
• ostatní – Konečná  

− knihovníkem byla určena Radana Ilčenková 
− návrh množství uchovávaných informací – viz příloha  
− následně bude převedeno do modulu v MISU 
− zpracování modulu „knihovna“ v MISU, zajistí PSO, termín: 31.1.2007 
− vložení knih do knihovny, zajistí RIL, termín: 5.2.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–95: Ukončení členství v klubu 

− Na základě přijaté odhlášky je ukončeno členství následujícím členům: 
• Martin Koudela nar. 1972, členství ukončeno dne 29.11.2006 

− Bývalým členům zaslán 3.1.2007 email s poděkováním 
− Vrácení členského průkazu od bývalého člena klubu (žádost o vrácení zaslána 3.1.2007), 

zajistí JKO, termín: 15.1.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–96: Volejbalový oddíl – přijímání nových hráčů 

− Martin a Michaela Odvárkovi absolvovali 2 hodiny zdarma (ještě mají nárok na 1 hodinu), 
nyní jim bude nabídnuto členství v klubu a setrvání v týmu, případně zašleme přihlášku za 
člena klubu, zajistí PMA 

− Oba nabídku na členství v klubu přijali, viz bod JU/VV2006–112 
− úkol splněn 



JU/VV2006–97: Projednání zprávy o činnosti kontrolní komise 

− viz http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_kk2006  
− výkonný výbor projednal předloženou zprávu bez připomínek 
− úkol splněn 

JU/VV2006–98: Přerozdělení kompetencí členů VV 

− na další schůzi VV budeme diskutovat možný přesun některých činností mezi jednotlivými 
členy VV. Někteří členové VV dostávají více úkolů (JKO, PMA, PSO), i když ostatní 
členové VV (RIL a FNO) jsou stejně schopní a rádi by pracovali více. Všichni členové VV se 
zamyslí, kterou část svých aktivit by přenechali ostatním a zároveň RIL a FNO si rozmyslí, 
které činnosti by rádi převzali. 

− Do 25.1.2007 všichni členové VV sepíší a rozešlou mailem na adresu VV náplň svojí 
činnosti (platí pro všechny členy VV tj. PSO, PMA, JKO, RIL a FNO) 

− Na příští schůzi VV se domluvíme na případném přerozdělení jednotlivých činností 
− úkol trvá 

JU/VV2006–99: Prodej zboží za zvýhodněné ceny 

− zopakovali jsme akci s prodejem zboží za zvýhodněnou cenu 
− viz http://www.maestroclub.cz/2006111201-prodej-zbozi-nabidka-zbozi-od-firem-moira--

litex--botas--klimatex--gala--molten-a-xfer.html  
− nabídku využilo 12 členů 
− Kromě zboží od firmy Gala a Botas všechno zboží dorazilo a bylo předáno členům 
− úkol trvá 

JU/VV2006–100: Turnaj Kolovrátku v Kolovratech 9.12.2006 

− viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp151  
− náš tým se zúčastní ve složení:  

• Petr Souček, Kamil Konečný, Jana Konečná, Radana Ilčenková, Bára Nechybová, 
Petra Mandíková, Lucka Musilová, Hanka Shánělová  

− Turnaj proběhl viz http://www.maestroclub.cz/2006122101-volejbal-volejbalovy-miniturnaj-
v-kolovratech.html  

− úkol splněn 

JU/VV2006–102: METODICKÝ POKYN výkonného výboru sportovního klubu „MAESTRO CLUB 
Kolovraty“ k uznávání bowlingových výkonů členů klubu a vedení záznamů o bowlingových 
výkonech členů klubu. 

− Metodický pokyn schválen bez připomínek 
− Metodický pokyn byl umístěn na webové stránky klubu do sekce Další klubové předpisy a 

normy http://www.maestroclub.cz/2005122001-o-nas-dalsi-klubove-predpisy-a-normy.html 
− úkol splněn 

JU/VV2006–103: Nastavení přijímání a odesílání emailů přes ignum.cz 

− pro správné fungování příjmu a odesílání pošty je nutné nastavit poštovního klienta dle níže 
uvedeného postupu: 

− přijímání pošty přes protokol pop3: 
• pop server: mail6.ignum.cz, port: 995, zabezpečení: SSL, jméno uživatele: 

xyz@maestroclub.cz  
− přijímání pošty přes protokol imap: 

• imap server: mail6.ignum.cz, port: 993, zabezpečení: SSL, jméno uživatele: 
xyz@maestroclub.cz 

− odesílání pošty přes protokol smtp:  
• smtp server: mail.ignum.cz, port: 465, zabezpečení: SSL, autentizace: jménem 

uživatele: xyz@maestroclub.cz 



− o správném nastavení zaslána všem uživatelům služby email v doméně maestroclub.cz 
informace emailem dne 3.1.2007 

− úkol splněn 

JU/VV2006–104: Zřízení mailové konference u ignum.cz 

− konference zřízena 
− její nastavení provede PSO 
− nyní zbývá dořešit webový archiv konference, ve spolupráci s technickým správcem domény, 

zajistí PSO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–105: Porušení vzájemné dohody se sdružením MACEK 

− z partnerského webu http://macek.kolovraty.sweb.cz/ byla odstraněna ikonka našeho klubu 
− na základě komunikace se zástupci sdružení MACEK bylo zjištěno, že se tak stalo omylem 

při změně webmastera jejich serveru, sdružení MACEK přislíbilo sjednat nápravu, do 
dnešního dne tj. 8.1.2007 se tak bohužel stále nestalo 

− po zvolení nového vedení sdružení MACEK na valné hromadě budeme kontaktovat sdružení 
MACEK s prosbou o revizi dohody o vzájemné spolupráci 

− úkol trvá 

JU/VV2006–106: Nohejbalový turnaj Vánoční Uhříněves 

− viz http://www.maestroclub.cz/act.php?akce=all#idp160  
− přihlášen náš tým ve složení Petr Souček, Pavel Martínek a Josef Koklar 
− kontakt na organizátora : Hůla, nohejbalový klub Benice, tel. 777 730 847 
− Turnaj proběhl viz http://www.maestroclub.cz/2006122801-nohejbal-3.-rocnik-memorialu-

jiriho-pocty-ovladli-hraci-Cakovic.html  
− úkol splněn 

JU/VV2006–107: Spolupráce s portálem http://www.avlcz.cz/  

− jednáme o navázání spolupráce s portálem http://www.avlcz.cz/ - MIZUNO AVL 
− v první fázi by se jednalo o výměnu bannerů na našich webech, zajišťuje PMA 
− úkol trvá 

JU/VV2006–110: Turnaj Únorového vítězství 

− přišla nám pozvánka na další volejbalový turnaj, více později 
− kontakt: Miroslav Plocek (plocek.miroslav@centrum.cz) 
− úkol trvá 

JU/VV2006–111: Hymna sportovního klubu 

− výkonný výbor se rozhodl, že sportovní klub našeho významu nepotřebuje ke svým účelům 
hymnu a tudíž její tvorbou se dále nebude zabývat 

− zašleme poděkování Jaroslavu Reichlovi za sepsání prvotního návrhu hymnu, zajistí PSO, 
termín: 31.1.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–74: Pochod zmrzlého kapříka 

− termín: sobota 30.12.2006 13:30 
− 17:00 Kolovratská Rychta, salónek zamluven 
− tradiční pochod Světice – Kolovraty 
− upoutávka na akci viz http://www.maestroclub.cz/2006111704-pro-cleny-pozvanka-na--

pochod-zmrzleho-kaprika-.html  
− akce proběhla viz http://www.maestroclub.cz/2006123001-kronika-pochod-zmrzleho-

kaprika-podruhe.html  



− úkol splněn 

JU/VV2006–75: Vánoční besídka členů klubu 

− termín: sobota 16.12.2006 14:00 
− místo konání: Novákovi (Pokřivená 36) 
− upoutávka na akci viz http://www.maestroclub.cz/2006111703-pro-cleny-vanocni-besidka-

pro-cleny-klubu---pozvanka.html  
− akce proběhla viz http://www.maestroclub.cz/2006122501-kronika-vanocni-besidka-clenu-

klubu---opet-povedena----.html  
− úkol splněn 

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

− termín: sobota 20.1.2007 13:00 – 16:00 
− Herna: preferujeme Vojkov, případně Ovčín 
− zamluvení drah (4 dráhy po 4 lidech) zajištěno, na začátku roku 2007 zaplatit zálohu, zajistí 

KKO 
− Startovné na turnaj: 300,-Kč pro členy klubu, 400,-Kč pro nečleny klubu 
− upoutávka na akci  viz http://www.maestroclub.cz/2006111702-bowling-3.-rocnik-

bowlingoveho-turnaje--o-putovni-pohar-prezidenta-klubu----prihlasky.html 
− Zakoupení cen pro první 3 hráče a malého poháru pro vítěze, zajistí KKO 
− Vyrobení a vytištění diplomů, zajistí KKO 
− Aktualizaci článku na webu, zajistí KKO 
− K dnešnímu dni přihlášeno 18 hráčů (z toho 16 členů) 
− Pro letošní ročník byla novelizována pravidla viz bod JU/VV2006–121 
− Výkonný výbor zvolil za ředitele letošního ročníku turnaje Ing. Janu Konečnou 
− Vytvoření programového vybavení pro výpočet výsledků během turnaje, zajištění notebooku 

na akci, zajistí PSO, termín: 18.1.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–77: Společenský ples 2007 

− termín: pátek 2.2.2007 20:00 
− zamluvení sálu U Boudů – zajištěno u pí Šímové (koordinováno i se zástupcem SDH 

Kolovraty p. Vítkem) 
− podepsání smlouvy s ÚMČ a předání klíčů domluví s pí Šímovou, zajistí PSO 
− zaslání formuláře na OSA dne 2.2.2007, zajistí JKO 
− zvaní po obci: týden před plesem, sobota 27.1.2007 9:00 (pokusit se domluvit podporu zvaní 

mezi členy klubu, zajistí všichni členové VV), účast na zvaní potvrdili: Petr Souček, Radana 
Ilčenková, Jana Konečná, Radka Mojžíšová, Vráťa Filler, Petra Mandíková, Kamil Konečný,  
Petr Majer, Pavlína Rudová, Martin Kubenka, Věra Mísařová (Jiří Cajthaml se ozve 
v nejbližších dnech), ještě se pokusíme kontaktovat Irenu Reichlovou, zajistí PMA 

− zamluvení hudby (FO FO Uhříněves) – zajištěno u člena kapely p. Šešína (+420 603 943 
388) 

− grafické podklady (pozvánka A5, plakát A3 a A4, vstupenka, lístek do tomboly), grafické 
podklady vyrobeny, předány tiskárně http://www.mvprint.cz/, dodání vytištěných materiálů 
předpokládáme 8.1.2007  

− rozpočet akce (ceny vstupenek: diference člen / nečlen (cca. 50/100Kč), předprodej / prodej 
na místě (cca. 70/120Kč))  je připraven 

− webové stránky společně s ONLINE rezervačním systémem spuštěny 1.1.2007 viz 
http://ples2007.maestroclub.cz/  

− občerstvení při plese: jídelní a nápojový lístek – dne 5.1.2007 proběhla schůzka našeho klubu 
s p. Tyityiš (tlf. 724 915 536) z firmy Marvilcatering, http://www.marvilcatering.com/ , 
aktualizované nápojové a jídelní lístky zaslány emailem, finální podepsání smlouvy proběhne 
v příštím týdnu po zpracování finální objednávky, zajistí PSO 



− zakoupení chlebíčků po loňské zkušenosti rušíme => chlebíčky nebudeme kupovat 
− losování tomboly: zachovat loňský model (20+ostatní) s tím, že předem losované čísla budou 

seřazena dle čísel vylosovaných lístků (nikoliv dle čísel cen), k tomu je nutné vytisknout 
seznam losovaných čísel přímo na plese => zajištění notebooku a tiskárny. Notebook zajistí 
PSO, tiskárnu zajistí FNO 

− zajištěna služba do šatny (vnučka pí Vilimovského), služba k pokladně (Souček Miroslav a 
Gustav Reichl) 

− Příprava lístků do tomboly (smotání a umístění do hadiček) bude provedena v sobotu 
27.1.2007 po zvaní 

− Věci do tomboly: 
• GAIA connections, http://www.gaia.cz/ - batoh na notebook 
• M.I.G. spol. s r.o. (+ projekt MASÉŘI http://www.maseri.cz), 

http://www.migroup.cz - trička, knížky, ... 
• Pavlína Rudová – kosmetika L´OREAL 
• Kolovratské tvořeníčko, http://www.tvorenicko.com/ - šperky, dekorace, ... 
• Kolovratská Rychta, http://www.kolovratskarychta.cz/ - poukázka, domluví PSO 
• LAY koření, http://www.lay.cz/ - reklamní předměty, koření, domluví JKO 
• Dr. Dudek, léčivé masti, http://www.dr-dudek.cz/ - léčivé masti, domluví PSO 
• Potraviny Vaněček – potraviny, domluví JKO 
• Rsport - ???, domluví PMA 
• Potraviny Chadovi - ???, domluví PSO 
• Drogerie Křeček - ???, domluví PSO 
• Řeznictví Stárek - ???, domluví PSO 
• MAVL – sportovní taška, míče se zajímavou slevou (nabídneme reklamu), domluví 

PMA  
• Dorty – cukrárna Cukrárna Věrka, s.r.o., Praha 10, Uhříněves, Křešínská 131/8, 

domluví JKO 
− Výzdoba sálu: 

• Kolovratské tvořeníčko, http://www.tvorenicko.com/, domluví JKO 
• Květinářství Kolovraty, rostlé květiny na stoly, domluví PSO 
• Cedulky s čísly na stoly 
• Cedulka šatna, zákaz kouření 
• Cedulka jídelní lístek 

− Partnerem plesu se stane společnost M.I.G. spol. s r.o. 
• Uvedení jména a loga na jídelníčku, který bude umístěn na každém stole 
• Případně reklamní banner v sále 
• Sestavení smlouvy o partnerství, zajistí PMA, termín: 28.2.2007 

− úkol trvá 

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 akceptováno, článek 

připraví a zašleke schválení JKO, termín: 15.12.2006 
− úkol trvá 

JU/VV2006–84: Časopis Nohejbal 

− předplatné časopisu Nohejbal na rok 2007 činí 234,-Kč 
− časopis objednáme na další rok, složenka zaplacena, fakturu dorazila 
− úkol splněn 

JU/VV2006–88: PF2007 našeho klubu 



− PF2007 připraveno a rozesláno emailem, případně klasickou poštou (seznam příjemců je 
v MISu) 

− úkol splněn 

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  
− upoutávka na akci viz http://www.maestroclub.cz/2006111801-zooadopce-pozvanka-na-

nocni-prochazku-prazskou-zoo.html  
− akce proběhla, článek o akci připraví Martin Kubenka 
− 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 
− Upoutávka na akci viz http://www.maestroclub.cz/2006111701-pro-cleny-putovani-za-

vinem-aneb-navsteva-vinneho-sklipku---pruzkum-zajmu.html  
− Do dnešního dne přihlášeno 14 členů 
− Objednávku v penzionu Hájovna provede Jana Konečná (zjistí cenu za ubytování + degustaci 

vín ve sklípku), rozešle informaci o této ceně s uvedením data splatnosti, všichni přihlášení 
zaplatí předem, zajistí JKO, termín: 31.1.2007 

− Aktualizace článku na webu, zajistí JKO, termín: 31.1.2007 
− 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: 8.12.2006 
− Ubytování zajištěno ve stejném prostředí jako v loňském roce (ZŠ Mladé Buky) 
− Do 31.12.2006 nahlásit počet lidí řediteli ZŠ, aby nám mohl zajistit tělocvičnu přímo v místě 
− Do dnešního dne je přihlášeno 13 členů + 3 veřejnost  
− Informace od ředitele ZŠ:  

• Stravování:  vlastní (použití vlast.spotřebičů nutno dohodnout na místě) Cena za 
ubytování (+sprchy,WC,spol.prostory):  90,-Kč/osobu(mimo psa)/noc Cena za 
využití zánovní tělocvičny: 130,-Kč/h (pá21h-so9h, so11-16h, so22- ne8h, ne11-
24h, jinak po dohodě) Kontaktní osoba:  p.Jaroslava Pátková, 604544127 

• Pes je možný na vlastní nebezpečí s podmínkou dodržení hygieny prostředí, 
bezpečnosti a s ohledem na ochranu majetku našeho zřizovatele, dětí i zaměstnanců. 
Uvolníme jednu (popř.dvě) učebnu. Teplo a TUV dle možností zajistíme. Spaní 
pravděpodobně ve spacáku na karimatce (vše vlastní). 

• Jsme rádi, že byla Vaše březnová akce u nás tak úspěšná. Věřím, že se Vám i tato 
vydaří! Nejdéle den předem prosím ohlaste čas Vašeho příjezdu - nejlépe přímo 
p.Pátkové (třeba v SMS). 

− Cena pro členy: 150,-Kč za noc, pro nečleny: 250,-Kč za noc 



− V ceně je ubytování, pronájem tělocvičny a základní stravování 
− Napsat email všem přihlášením s cenou za pobyt, datum splatnosti: 31.1.2007, zajistí RIL, 

termín: 15.1.2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–70: Neoficiální cyklomapa Prahy 

− navázána spolupráce s tvůrcem projektu  
− viz http://klobouk.fsv.cvut.cz/~vrf/praha_cyklo/  
− výměna ikonek 88x31px 
− tvůrce projektu umístnil naší ikonku na svém webu 
− domluven článek s představením tohoto projektu na našem webu formou rozhovoru, zajistí 

Hana Shánělová, termín posunut těsně před začátek cyklistické sezóny 
− rozhovor je hotov, momentálně se rozhovor redakčně upravuje 
− 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 viz článek na webu 

http://www.maestroclub.cz/2007010801-pro-cleny-nabidka-teplakovych-souprav.html 
V návaznosti na průzkumu budeme kontaktovat firmu Sportkontakt, zajistí PMA 

− úkol trvá 

JU/VV2006–63: Přijetí nových členů do klubu 

− Na základě vyplněné přihlášky přijímáme následující členy: 
• Pavla Bartošová, nar. 1981, členství vzniká ke dni 29.8.2006 
• Tomáš Stoklasa, nar. 1974, členství vzniká ke dni 23.9.2006 
• Ludvík Vilím, nar. 1972, členství vzniká ke dni 23.9.2006 
• 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: 

• SGS ČVUT 2007 –http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/sgs, projekt 
zpracovala Pavla Bartošová (PBA) ve spolupráci s VV, podání projektu proběhlo 
29.11.2006, na základě výsledků SGS2007 jsme byli informování, že náš projekt 
nebude podpořen 

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

• Sponzoři 



− Příprava webových stránek akce s možností formuláře na přihlášení týmu, zajistí PSO, 
termín: 15.1.2006 

− 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% 
− Název turnaje: 5. ročník volejbalového turnaje geodetů a kartografů 2007 
− zdravotní dohled je předzajištěn (následně kontaktovat MUDr. Broukala v termínu 15.3.2006, 

zajistí PMA) 
− Zdůvodnění projektu pro MHMP (musíme podat nejpozději 30 dnů před konáním akce tj. 

22.3.2007), zajistí PMA, termín: 31.1.2007 
− vyrobit reklamní banner (150x 50 pixel, jpg nebo gif, max. 20 kb) na tento volejbalový 

turnaj, nabídka možnosti vystavení na http://www.zememeric.cz, zajistí PMA, termín: 
31.1.2007 

− výroba plakátu, zajistí RIL, termín: 25.1.2007 (případně PMA, termín: 31.1.2007) 
− po spuštění webových stránek rozeslat emailem členům volejbalového oddílu s možností 

účasti na turnaji (složení 1-2 týmů, pomoc na turnaji, ...), zajistí RIL, termín: 20.1.2007 
− pokusit se oslovit možné partnery (geodetické firmy – GEFOS a.s.), zajistí PSO, termín: 

20.1.2007 
− úkol trvá 

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: 
•  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 

• 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 

− Výkonný výbor se rozhodl, že výše uvedené reklamní předměty nebudeme v dnešní době 
nakupovat.  

− Viz navazující bod JU/VV2006–127 
− úkol trvá 

JU/VV2006–59: Členská schůze 

− Termín: Sobota 9.12.2006 16:00 v Kolovratské Rychtě 
− Zápis zpracován, ověřen a společně s ostatními materiály vystaven na webu viz 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2006   
− 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/VV2006–6: Členské průkazy 

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

Ludvík, Bartošová Pavla, Mandíková Petra, Nechybová Barbora, Borgesová 



Marcela, Kubenka Martin, Petr Pavlů, Martin Odvárko, Michaela Odvárková, Petra 
Bromová 

• Nové členy VV: Novák Filip (zdarma) 
• 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: 31.1.2007 
− situace je stále stejná, firmu se stále nedaří nalézt, resp. žádná není dosud ochotna průkazy 

tisknout v dané kvalitě a odpovídající ceně při množství 3-5 průkazů.  
− Pokusit se zjistit firmu, která tiskla průkazy pro ABL, kontaktování firmy se nezdařilo 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–13: Akce „Pomozte dětem“ 

− 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 
− 3.1.2007 zaslán email s omluvou členům, kteří si zboží objednali, kde budeme citovat některé 

pasáže z obdrženého mailu od společnosti Třiapůl 
− 3.1.2007 zároveň zaslán email společnosti Pomozte dětem s informací o špatné zkušenosti 

s firmou „Tři a půl“ 
− 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 
− Do dnešního dne nebylo na email reagováno.  
− Dne 4.1.2007 odeslán stejný dopis klasickou poštou doporučeně 
− 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 
− Vyúčtování grantu zpracováno a doručeno na ÚMČ dne 11.12.2006 
− Úkol splněn 

JU/VV2004–28: Umístění medicinbalů 
− Umístění medicinbalů jsme domluvili u pí Kociánové v kolovratské tělocvičně, v dnešní 

době nebudeme svojí skříňku vyrábět 
− Úkol splněn 

JU/VV2004–34: Projekt na venkovní hřiště (antuka) v Kolovratech 
− V dnešní době nebudeme realizovat, případně se k tomuto bodu v budoucnu vrátíme  
− Úkol splněn 

JU/VV2004–46: Sponzoring 
− Reklama:  

• Sydokon (Konečný Kamil), zatím se nepodařilo domluvit 
− Úkol splněn 

JU/VV2004–16: Nabídka spolupráce – cvičení pro ženy s Marcelou Borgesovou 
− Cvičení bude probíhat 2x týdně v úterý a čtvrtek od 19:00 do 20:00 



− Návrh smlouvy o poskytování služeb pro pí Borgesovou sestaven a bude podepsán 
v nejbližších dnech (nyní čekáme na ŽL pí Borgesové, který by měl být přílohou smlouvy), 
domluvení schůzky zajistí JKO, podepsání smlouvy PSO nebo PMA 

− Úterý: přihlášeno 15 cvičenek (3 pernamentky) 
− Čtvrtek: přihlášeno 15 cvičenek (14 pernamentek) 
− Viz http://www.maestroclub.cz/2006112602-relaxacni-cviceni-kondiCnI-a-zdravotnI-

cviCenI-v-roce-2007---pruzkum-zajmu-a-prihlasky.html  
− Stanovené ceny na tuto sezónu 1.1. – 30.6.2007:  

• jednotlivá hodina, 30 Kč/40 Kč, členky klubu/veřejnost 
• permanentka (leden-červen, tj. 26 týdnů), 650 Kč/1000 Kč, členky klubu/veřejnost  
• (při zakoupení permanentky na obě hodiny => sleva 50,-Kč na každý den tj. 2x950,-

Kč = 1900,-Kč) 
− 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 první pondělí v měsíci únoru tj. 5.2.2007 u Filipa Nováka 
(Pokřivená 36/8, Kolovraty, Praha), viz 
http://www.mapy.cz/?mapType=base&zoom=16&centerX=133540944&centerY=135678944&portWidth=700&portHeight=703&forceMapParams

=1&query=Pok%C5%99iven%C3%A1%2036,%20Praha&page=1&searchPort=124081061_123471745_147018661_146458497 ! 
Dlouhodobé úkoly:  

 
Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 8.1.2007 
 


