
Zápis ze sch�ze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín: Pond�lí 5.2.2007  19:00 – 23:00  
 
Místo konání: u Filipa Nováka (Pok�ivená 36/8, Kolovraty, Praha 

 
Ú�ast:  

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

Omluven: 
Majer Petr – omluven,  “pracovní neschopenka“  

 
Hosté:  
 Kamil Kone�ný 

 
Výkonný výbor rozhodl :  

Pr�b�žné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redak�ní uzáv�rky �asopis� 
− Kolovratský zpravodaj (Tomáš Bezouška, tomas.bezouska@seznam.cz, 723 051 086) 

• Uzáv�rky:  
• 1/2007: 5. b�ezna 2007, vyjde 1.4.2007 (na p�elomu �tvrtletí), �lánek (o plese) 

zašleme do redakce, zajistí Petr Sou�ek, termín: 28.2.2007 
• 2/2007: 5. �ervna 2007, vyjde 1.7.2007 (na p�elomu �tvrtletí) 
• 3/2007: 5. zá�í 2007, vyjde 1.10.2007 (na p�elomu �tvrtletí) 
• 4/2007: 26. listopadu 2007, vyjde 20.12.2007 (p�ed Vánocemi) 

− Kolovratský m�sí�ník (Tomáš Bezouška, tomas.bezouska@seznam.cz, 723 051 086) 
• Uzáv�rka vždy k 24. v m�síci 

• Do 3/2007 nedáme žádnou informaci (pokud nám vyjde grant o bruslení a 
budeme jej po�ádat v b�eznu, tak tuto akci) 

− Uh�ín�veský zpravodaj (Eva Škrdlová, Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-
zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html ) 

• Uzáv�rka vždy k 20. v m�síci 
• Uzáv�rka 1/2007 je 20.12.2006 

• http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=clanky_casopisy  
• Úkol spln�n 

• Uzáv�rka 2/2007 je 20.1.2007 
• Zaslán �lánek o nohejbalovém turnaji trojic, který se konal v Uh�ín�vsi 

27.12.2007, slíbeno otišt�ní 
• Úkol trvá 

• Uzáv�rka 3/2007 je 20.2.2007 
• Zašleme �lánek o plese, zajistí PSO, termín: 15.2.2007 
• Úkol trvá 

− Náš REGION (Hanka Valocká, 774 488 904, valocka@nasregion.cz, 
http://www.nasregion.cz/ ) 

• Uzáv�rky v roce 2007 viz 
http://www.maestroclub.cz/svv_zapisy/2007/07_svv_02_uzaverky-nas-region-
2007.pdf  

• Do �ísla NR 2/2007, které vyjde 25.1. 
• jsme zaslali pozvánku na ples, p�islíbeno otišt�ní 



• Úkol spln�n 
• �íslo NR 4/2007 (uzáv�rka 15.2.2007) 

• P�ipravíme �lánek o plese, zajistí PSO ve spolupráci s Vratislavem 
Fillerem 

• Úkol trvá 
− Zem�m��i� (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 

• 1+2/07: 22.1.2007, vychází 7.2.2007  
• zaslána krátká textová zpráva o chystaném turnaji -  
• V sobotu 21. dubna 2007 se v hale �VUT Na Julisce (Pod Juliskou 4, Praha 6) koná 

5. ro�ník amatérského volejbalového turnaje smíšených družstev  
"Turnaj GEODET� a KARTOGRAF� 2007". Všichni jste srde�n� zváni. P�ij�te si zahrát, 
podívat na krásný volejbal a nebo jen tak poklábosit se známými z oboru.  
Více informací se dozvíte na webových stránkách http://volejbal-gk2007.maestroclub.cz/, 
kde najdete i možnost ONLINE registrace družstev. Neváhejte a p�ihlaste se už nyní! 
Na setkání s Vámi se t�ší po�adatelé - MAESTRO CLUB Kolovraty a studenti oboru G+K 
Faktulty stavební �VUT v Praze. 

• úkol spln�n 
• 3/07: 19.2.2007, vychází 7.3.2007 – do �ísla za�adíme plakát na akci Turnaj GK 

2007, zajistí PSO, termín: 15.2.2007 
• 4/07: 19.3.2007, vychází 4.4.2007 – do �ísla p�ípadn� (závisí na zájmu o turnaj) 

za�adíme 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 (Josef Hnojil, 725 239 478, josef.hnojil@geoinformace.cz, 
http://www.geoinformace.cz/ ) 

• 1/2007 (jaro 2007): 9.2.2007 (vychází 1.3.2007), zajistí PSO 
• 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 �asopisem Patriot se pokusíme navázat vzájemnou spolupráci v rozsahu 

standardního partnerství jako máme se spole�nostmi Rsport, Macek,...  
• dohodnuto se šéfredaktorkou Kate�inou Sudovou. Bude požadovat jakousi 

reciprocitu, �lánky nebudou zve�ej�ovány „zadarmo“, je nutno vždy nabízet 
reklamu na akci. Podle rozsahu bude dohadováno v každém jednotlivém p�ípad�. 

TU/VV2004–2: Informace od p�edsedy KKO 
− P�edseda KK podal informace o kandidátech do kontrolní komise na další období od 

1.5.2007 do 30.4.2009. Jakub Kostelecký kon�í �innost v kontrolní komisi. Lucka Musilová 
chce pokra�ovat a bude kandidovat na p�edsedu kontrolní komise. Kamil Kone�ný by rád 
�innost v kontrolní komisi ukon�il (kv�li úzké p�íbuzenské vazb� na hospodá�e klubu), ale 
nebrání se pokra�ovat v kontrolní komisi jako �adový �len. Kamil Kone�ný se bude snažit 
najít další vhodné kandidáty do kontrolní komise a o výsledcích bude informovat na další 
sch�zi výkonného výboru. Zajistí KKO, termín: 28.2.2007  

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 jsou uhrazena veškerá p�edplatné splatná nejpozd�ji k dnešnímu dni 
TU/VV2006–1: Správa nást�nky v kolovratské t�locvi�n� 



− správcem nást�nky je od 1.1.2007 ur�en Filip Novák, který na každé sch�zi VV p�ednese 
koncepci umíst�ní materiál�, které budou po schválení na VV umíst�ny na nást�nku 
nejpozd�ji do 15. dne aktuálního m�síce.  

− V p�ípad� zvláš	 „žhavých“ aktualit je možné nást�nku aktualizovat pr�b�žn� 
− Na nást�nku bude umíst�n �lánek a fotky z plesu a bowlingového turnaje klubu. 

 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–130: Nákup po�itadla 

− LISKI 31061 
− http://www.hlinecko.cz/igtrade/_shop.phtml?skupina=liski  
− Ukazatel skore - dvojité �íslování 0-30 /stolní tenis,volejbal/ 
− cena bez DPH: 828.00,- K�, cena s DPH: 985.32,- K� 
− 5.2.2007 objednán 1ks u obchodu http://www.igtrade.cz => má p�ijít do konce týdne 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–131: Nabídka od spole�nosti I.TRAN.,s.r.o. Turzovka 

− Nabízí možnost prodeje oble�ení 
− Momentáln� neuvažujeme o za�azení do našeho portfolia firem, od kterých nakupujeme 

zboží. Informaci sd�líme spole�nosti I. TRAN., zajistí PSO, termín: 28.2.2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–132: Bowlingový turnaj dvojic 

− 19.2.2007 19:00 – 21:00 – herna Záb�hlice (Na Ov�ín�) 
− pravidla obdobná jako oblíbený crazy-mix ... p�esná pravidla k turnaji p�ipraví Kamil 

Kone�ný, termín: 15.2.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–133: Reklamní smlouva 

− V souvislosti s nákupem nových volejbalových dres� jsme sehnali partnera, který chce mít 
svojí reklamu na našich dresech. Návrh smlouvy o reklam� byl zaslán jednateli spole�nosti 
KH servis ke schválení a p�ípadnému podepsání. 

− Logo partnera bude umíst�no na dresech volejbalového oddílu, od partnera zajistíme grafické 
podklady pro tisk, zajistí PSO, termín: 28.2.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–134: ZOOadopce 

− do 15.2. p�ipravíme �lánek na web s informací o adopci, zajistí RIL, termín: 15.2.2007 
− datum splatnosti p�ísp�vk� na zví�átka je stanoven na 1.3.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–135: �lenská sch�ze jaro 2007 

− termín: ned�le 15.4.2007 14:00 
− materiály, které budeme projednávat, musíme p�edat kontrolní komisi do 16.3.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–136: ABL 2007 jaro 

− do jarní �ásti ligy p�ihlásíme 2 týmy, pokusíme se zajistit fakturu na platbu za celý jarní 
ro�ník najednou, zajistí KKO, termín: 28.2.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–137: Proplácení startovného na bowlingových turnajích 



− diskutována možnost a metodika proplácení startovného na bowlingových turnajích 
− V rozpo�tu klubu máme vy�len�nu ur�itou �ástku na startovné na bowlingových turnajích => 

jakým zp�sobem a komu proplácet startovné. Není ve finan�ních možnostech klubu proplácet 
všem. 

− Možné varianty a návrhy �ešení:  
• Výkonnost 
• Kompetence: vedoucí bowlingového oddílu 
• Max. 3x ro�n� jednomu �lenovi 
• Max. �ástka ro�n� 
• P�ísp�vek na umíst�ní (do 5. místa – proplácet celé startovné, do 10. místa polovinu 

atd.) 
• Pro zaplacení je nutné, aby se ve startovní listin� objevilo krom� jména a p�íjmení 

hrá�e také název našeho klubu (MAESTRO CLUB Kolovraty). Zejména kv�li 
reklam� a propagaci klubu. 

− Na p�íští sch�zi VV p�ipravíme návrh metodického pokynu pro proplácení startovného na 
bowlingových turnajích nepo�ádaných naším klubem, zajistí KKO, termín: 28.2.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–138: Aktualizace MIS komponenty v redak�ním systému 

− Rozesílání email�: p�idání editoru HTML pro psaní email� 
− Knihovna: p�idání modulu na inventarizaci knih (p�ípadn� mí�� atd.) 
− Prodej zboží: p�idání modulu na p�ijímání objednávek na zboží od firem (tabulka 

s povinnými poli – jako je název, kód, cena, atd.). Náhled formulá�e s jednotlivými 
položkami, které je nutné vypl�ovat, p�ipraví RIL, termín: 15.2.2007 

− Zajistí PSO, termín: 31.3.2007 
− úkol trvá 
 

Pokra�ující úkoly:  

JU/VV2006–113: Sponzorské p�ísp�vky zajišt�né �leny klubu 

− rozeslat všem �len�m email s nabídkou možnosti p�isp�t klubu sponzorským darem 
− zmínit zde 

• možná reklama na plese 
• možná reklama na dresech klubu (ideální doba => nové dresy) 
• p�edm�ty, poukázky, reklamní p�edm�ty, atd. do tomboly na plese 
• �ešit formou sponzorského daru nebo reklamní smlouvy (v p�ípad�, že bude subjekt 

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

− Email s informace rozeslán všem �len�m klubu 21.1.2007 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–114: ABL podzim 2006 - vyú�tování 

− vyú�tování zasláno �len�m se stanovením data splatnosti 
− všichni �lenové k dnešnímu dni závazky za ABL uhradili 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–115: Kolovratské granty na podporu d�tí a mládeže 

− více na http://kolovraty.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1730  
− p�ihláška p�ipravena a doru�ena na ú�ad v pond�lí 15.1.2007, �eká se na vyhlášení výsledk� 

grantového �ízení 
− úkol trvá 

JU/VV2006–117: Nové volejbalové dresy 



− Informace ke dres�m: 
• Kompletní dresy tzn. trenýrky i tri�ko 
• Rozdílené dresy pro muže a ženy tzn. dámské a pánské 
• Barevná kombinace: modro-bílá 
• �ísla dresu budou umíst�na na tri�ku i na trenýrkách, kontrastní barva 
• Vep�edu na prsou bude umíst�no logo klubu, na zádech webová adresa klubu 

www.maestroclub.cz  
• Po�et: 10 pánských + 6 dámských (s výhledem na možnost sestavení dvou tým�) 
• 2 velikosti (vybrané z M,L,XL,XXL) v každé kategorii (dámská a pánská) 
• dámská tri�ka – bez rukáv�, pánská tri�ka – krátký rukáv 
• v p�ípad� zájmu je možné nechat vyrobit pro jednotlivce osobní dres ve stejném 

provedení 
− Dne 5.2.2007 byly osloveny firmy JADBERG, ALEA (nikdo jiný prozatím nesplnil naše 

o�ekávání) zn�ní e-mailu:  
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− bližší spolupráci zahájíme s firmou JADBEREG 
− do 28.2.2007vybere typ dresu, barevnou kombinaci, umíst�ní log, nápis� atd., 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: �lenské p�ísp�vky na rok 2007 

− splatnost �lenských p�ísp�vk� 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/VV2006–121: Pravidla bowlingových turnaj� O putovní pohár prezidenta klubu 

− novelizovaná pravidla jsou vyv�šena na webových stránkách 
http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_svv2007  

− úkol spln�n 

JU/VV2006–122: Funk�ní požitky za rok 2006 

− výplata funk�ních požitk� a vydání potvrzení o p�íjmech 
− potvrzení o p�íjmech p�edána, výplata požitk� �len�m VV provedena 
− úkol spln�n 



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

− smlouva o poskytnutí sponzorského daru firmou HERMO s r.o. ve stejné výši a za stejných 
podmínek jako v lo�ském roce p�ipravena a byla zaslána jednateli spole�nosti ke schválení a 
p�ípadnému podepsání.  

− úkol trvá 

JU/VV2006–124: Odevzdání �lenské základny na PTU 

− zasláno na PTU dne 16.1.2007 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–125: Školení 

− termín: 15.1.2007, zú�astní se Jana Kone�ná 
− hospodá� klubu Jana Kone�ná se letošního školení pro nemoc nemohla zú�astnit, materiály 

ze školení jsme obdrželi poštou 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–126: Odevzdání ú�etní záv�rky 

− termín: 14.3.2007, zajistí JKO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–127: Zpracování programu propagace klubu 

− vytvo�ení strategie propagace klubu (p�ísp�vky v �asopisech, reklamní p�edm�ty, spolupráce 
s ostatními organizacemi, ...) 

− Možnost využití reklamních p�edm�t�: nap�. ples, p�átelský zápas, turnaj, zvaní na ples po 
obci, prezentace p�i jednáních, atd. 

− termín: 1.3.2007, zajistí FNO 
− úkol trvá 

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

− viz http://www.krocan.com/  
− vzájemná vým�na banner� na našich webech nebyla z druhé strany akceptována 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–129: Reklamní systém Google AdSense 

− https://www.google.com/adsense/?hl=cs  
− registrace do tohoto reklamního systému 
− vloženo na stránky www.maestroclub.cz dne 9.1.2007, do dnešního dne 5.2.2007 jsme 

vyd�lali na zobrazování reklamy US$ 10,80 (dle platného kurzu 21.718 CZK / USD tj. 
234,50K�). 

− úkol spln�n 
 

JU/VV2006–94: Knihovna našeho klubu 

− provedeme inventarizaci veškerých zakoupených knih a publikací 
− každé knize bude p�i�azeno inventariza�ní �íslo, které bude následn� spole�n� s razítkem 

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

místo uložení, p�ípadné zap�j�ení (v první fázi bude vyroben seznam jako tabulka v Excelu, 
následn� bude p�idán modul do MISU, kde bude dále seznam knih veden), zajistí RIL ve 
spolupráci s JKO a PSO 

− po inventarizaci budou knihy rozd�leny do kategorií. Každou kategorii bude mít na starosti 
jeden �len klubu: 

• volejbal – Il�enková 



• nohejbal – Sou�ek 
• bowling – Kone�ný 
• ostatní – Kone�ná  

− knihovníkem byla ur�ena Radana Il�enková 
− návrh množství uchovávaných informací – viz p�íloha  
− následn� bude p�evedeno do modulu v MISU 
− zpracování modulu „knihovna“ v MISU – viz dále bod JU/VV2006–138 
− vložení knih do knihovny, zajistí RIL, termín: po zpracování modulu v RS 
− úkol trvá 

JU/VV2006–95: Ukon�ení �lenství v klubu 

− Na základ� p�ijaté odhlášky je ukon�eno �lenství následujícím �len�m: 
• Martin Koudela nar. 1972, �lenství ukon�eno dne 29.11.2006 

− �lenský pr�kaz od bývalého �lena klubu byl vrácen na adresu klubu dne 25.1.2007 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–98: P�erozd�lení kompetencí �len� VV 

− na další sch�zi VV budeme diskutovat možný p�esun n�kterých �inností mezi jednotlivými 
�leny VV. N�kte�í �lenové VV dostávají více úkol� (JKO, PMA, PSO), i když ostatní 
�lenové VV (RIL a FNO) jsou stejn� schopní a rádi by pracovali více. Všichni �lenové VV se 
zamyslí, kterou �ást svých aktivit by p�enechali ostatním a zárove� RIL a FNO si rozmyslí, 
které �innosti by rádi p�evzali. 

− Do 25.1.2007 všichni �lenové VV sepíší a rozešlou mailem na adresu VV nápl� svojí 
�innosti (platí pro všechny �leny VV tj. PSO, PMA, JKO, RIL a FNO) 

− Na p�íští sch�zi VV se domluvíme na p�ípadném p�erozd�lení jednotlivých �inností 
− Petr Majer (viceprezident):  

• smluvní vztahy, tvorba vzor� a konkrétních smluv 
• kompletní grafické podklady pro tiskovou prezentaci 
• grafické podklady pro web 
• spolupráce Rsport – v poslední dob� však p�íliš nefunguje 
• zajiš�ování dres� a sportovních pom�cek (spolupráce PSO a JKO) => RIL 
• jednání za klub a zastupování prezidenta v nep�ítomnosti na základ� plné moci 
• vedoucí týmu MAVL – organizace, soupisky, rozpisy, komunikace s 

organizátorem => RIL 
• zajiš�ování p�átelských zápas� pro volejbalový oddíl => RIL 
• formalizace proces� MCK, návrhy metodických dokument� 

− Jana Kone�ná (ú�etní, hospodá�) 
• vedení ú�etnictví klubu 
• vedení pokladny (finan�ní hotovosti) klubu 
• placení z b�žného ú�tu klubu (u RaiffeisenBank) – p�es internetové bankovnictví 
• organizování volejbalových trénink� – zasílání p�ipomínek a evidence omluv, 

p�ípadné shán�ní náhradník� – p�es e-mail z MISu (skupina „�lenové tréninku 
volejbal ned�le) nebo p�es SMS (tel.�ísla v MISu) => RIL 

• shromaž�ování objednávek na sportovní zboží od �len� – firmy Litex, Moira, 
Klimatex, X-fer, Gala, Molten a následné objednání  => RIL (krom� LITEXU) 

• evidence �lenské základny – dle p�ihlášek a odhlášek �len� se údaje zadají do 
MISu, �lenská základna k poslednímu dni roku se odevzdává na PTU – vede se v 
programu IS �STV (lze stáhnout z webu �STV), na konci roku export do souboru a 
jeho odeslání spole�n� s protokolem k �lenské základn� na PTU paní Jakšové na e-
mail ptu@bon.cz   

• vedení archivu klubu (smlouvy, odeslaná a p�ijatá pošta, ú�etní doklady, ….) 



• výpo�et plateb – náhradníci sportovních trénink� (dle docházky v MISu), ú�astníci 
ABL (dle docházky od vedoucího bowlingového oddílu), bowlingových trénink�…. 
a jejich výši zaslat doty�ným �len�m klubu 

• vyú�tování objednávek sportovního zboží – dle faktury doplnit nákupní cenu, z 
ceníku na webu klubu vyhledat prodejní ceny, ud�lat tabulku  a tu pak p�ekopírovat 
a smazat nákupní ceny. Tabulku s jen prodejními cenami poslat doty�ným �len�m 
klubu. 

• Evidence docházky volejbalových trénink� v MISu – každý týden zadat do 
MISu, +zadávaní plateb => RIL (krom� zadávání plateb) 

• Cvi�ení pro ženy (úterý, �tvrtek) – vedení docházky, prodej permanentek, výb�r 
plateb za jednotlivé hodiny 

− Petr Sou�ek (prezident) 
• Vedení sch�zí výkonného výboru (pozvánka, program) + zpracování zápisu ze 

sch�zí výkonného výboru 
• Podepisování smluv, objednávek 
• Vedení nohejbalového oddílu (komunikace s ostatními kluby, výb�r vhodných 

turnaj�, p�átelských zápas�) 
• Organizace nohejbalových trénink� (shán�ní náhradník�, ...) 
• Evidence trénink� nohejbalu v MISU 
• Komunikace s regionálními periodiky (Kolovratský zpravodaj, Uh�ín�vský 

zpravodaj, Patriot, Náš REGION) a �asopisy (Zem�m��i�, GEOinformace) => 
FNO  

• Komunikace s kolovratským infocentrem (vydavatel kolovratského m�sí�níku) 
=> FNO 

• Shromaž�ování objednávek na zboží od firmy BOTAS 
• Realizace a správa webových stránek pomocí phpRS 
• Realizace a správa MISU (dopl�ování dalších funkcí) 
• Správa emailových schránek v domén� maestroclub.cz 
• Komunikace s pronajímateli sportovních za�ízení (Škola Kolovraty, Mgr. 

Kociánová, hala �VUT) 
• Kapitán týmu B v ABL 
• Správa a údržba sín� slávy 
• Zajiš	ování financování z vn�jších zdroj� (reklama, sponzo�i, ...) 
• Hlavní organizátor tradi�ní letní týdenní vody 
• Hlídání možnosti financování z grant� (Kolovratské granty, granty MHMP) 
• Rozesílání informací novým �len�m (gratulace, informace o klubu) a odcházejícím 
�len�m (pod�kování) 

• Psaní �lánk� o akcích na náš web 
− Filip Novák 

• Správa naší nást�nky v kolovratské t�locvi�n� 
• �len VV, který zajiš	uje akce kolem bruslení 

− Radana Il�enková 
• nic pravidelného – jen p�íležitostní úkoly viz zápis 
• Zajiš�ování sportovních pom�cek na volejbal (mí�e, po�ítadla, ...) => RIL 
• Vedení trénink� volejbalového oddílu => RIL 

− Všichni �lenové VV p�ipraví archiv veškerých zpracovaných dokument� v rámci klubových 
aktivit, následn� vytvo�í záložní DVD / CD, které bude k dispozici všem �len�m VV 
(zejména kv�li zastupitelnosti, prvotním grafickým a textovým podklad�m, ...), zajistí RIL, 
PSO, JKO, PMA, FNO, KKO, termín: do 1.3.2007 úkol trvá 

JU/VV2006–99: Prodej zboží za zvýhodn�né ceny 

− zopakovali jsme akci s prodejem zboží za zvýhodn�nou 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 �len� 
− Krom� zboží od firmy Gala a Botas všechno zboží dorazilo a bylo p�edáno �len�m 
− Zboží od firmy Gala dorazilo dne    ledna 2007 a bylo p�edáno �len�m 
− úkol trvá 

JU/VV2006–104: Z�ízení mailové konference u ignum.cz 

− konference z�ízena 
− její nastavení provede PSO 
− nyní zbývá do�ešit webový archiv konference, ve spolupráci s technickým správcem domény, 

zajistí FNO, termín: 28.2.2007 
− úkol trvá 

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

− na partnerský web http://macek.kolovraty.sweb.cz/ byla vrácena ikonka našeho klubu 
− po zvolení nového vedení (11.2.2007) sdružení MACEK na valné hromad� budeme 

kontaktovat sdružení MACEK s prosbou o revizi dohody o vzájemné spolupráci 
− úkol trvá 

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 vým�nu banner� na našich webech 
− vým�na banner� je dohodnuta. �eká se na dolad�ní technické stránky stránek (Saša Mráz). 

Aktuální pro p�íští ro�ník MAVL 
− úkol trvá 

JU/VV2006–110: Turnaj Únorového vít�zství 

− p�išla nám pozvánka na další volejbalový turnaj, více pozd�ji 
− kontakt: Miroslav Plocek (plocek.miroslav@centrum.cz) 
− úkol trvá 

JU/VV2006–111: Hymna sportovního klubu 

− výkonný výbor se rozhodl, že sportovní klub našeho významu nepot�ebuje ke svým ú�el�m 
hymnu a tudíž její tvorbou se dále nebude zabývat 

− zašleme pod�kování Jaroslavu Reichlovi za sepsání prvotního návrhu hymnu, zajistí PSO, 
termín: 28.2.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–76: Bowlingový turnaj O putovní pohár prezidenta klubu – 3. ro�ník 

− termín: sobota 20.1.2007 13:00 – 16:00 
− turnaj prob�hl  
− Viz http://www.maestroclub.cz/2007012401-bowling-3.-rocnik-bowlingoveho-turnaje--o-

putovni-pohar-prezidenta-klubu-.html  
− Program na výpo�et byl vytvo�en (je umíst�n v �lánku na webu) 
− Smlouva o zap�j�ení putovního poháru podepsána 
− Vyú�tování turnaje provedeno 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–77: Spole�enský ples 2007 

− termín: pátek 2.2.2007 20:00 
− Partnerem plesu se stane spole�nost M.I.G. spol. s r.o. 

• Uvedení jména a loga na jídelní�ku, který bude umíst�n na každém stole 
• P�ípadn� reklamní banner v sále 
• Sestavení smlouvy o partnerství, zajistí PMA, termín: 28.2.2007 



• · Návrh smlouvy bude odbaven v termínu na portál www.maseri.cz  
− Ples prob�hl viz http://ples2007.maestroclub.cz/  
− P�edb�žné vyú�tování plesu provedeno (�eká se na smlouvu s OSA) 
− Zajímavosti a doporu�ení pro p�íští rok: 

• Problémy s ob�erstvením (podepsání smlouvy nic neznamená) 
• Promyslet zajišt�ní ob�erstvení jinou formou (vlastní �íšník / servírka atd.) 
• Vylosovaná �ísla tomboly – tisknout víckrát (vylepit + rozdat na n�které stoly) 
• Na plakát, pozvánky tisknout, že sál je otev�en již od 19:00 
• Na vstupenky tisknout informaci o spole�enském od�vu 
• Možnost vyhlašování klubové sout�že nejlepší bowlingový hrá� roku, MISS plesu 
• Partnery a sponzory plesu za�ít shán�t již v pr�b�hu listopadu 2007 => možnost 

tisku na plakáty, vstupenky, pozvánky. 
− Problémy s ob�erstvením: firma Marvil Catering jako kompenzaci nabízí možnost uspo�ádání 

soukromého rautu pro cca. 10 osob 
− Formulá� OSA zaslán, �eká se na smlouvu, kterou zašle OSA 
− Seznam partner� a sponzor� aktualizován na webu viz 

http://ples2007.maestroclub.cz/partneri.html  
− �lánek z plesu zajistí PSO ve spolupráci s FNO, termín: 15.2.2007 
− úkol trvá 

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

− vým�na ikonek 88x31px na webu 
− umíst�ní informa�ního �lánku o webu www.tvorenicko.com na našich stránkách, jako 

protislužbu dostaneme n�kolik výrobk� jako dekoraci na náš spole�enský ples 
− využití této nabídky záleží na tv�rcích portálu www.tvorenicko.com akceptováno, �lánek 

p�ipraví a zašle ke schválení JKO 
− �lánek odeslán VV dne 5.2.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–89: Zoo Praha: no�ní procházky s pr�vodcem 

− termín: pátek 15.12.2006 17:00 
− akce prob�hla, �lánek viz http://www.maestroclub.cz/2007011201-navstevy-zoo-tygr-

ussurijsky-hvezdou-nocni-zoo.html  
− úkol spln�n 

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 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), leden a únor je zav�eno, v b�eznu je možná 
víkendová akce (zamluvit nejlépe po Novém roce), 400,-K� osoba a noc, 200,-K� 
dobrá ve�e�e v�.p�edkrmu a polévky, 150,- degustace vín, dále je možné objednat 
obložené talí�e k vínu (60K� – malý, 120K� velký) 

− Termín: víkend pátek 30.3. – ned�le 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 p�ihlášeno 14 �len� 
− Objednávku v penzionu Hájovna provede Jana Kone�ná (zjistí cenu za ubytování + degustaci 

vín ve sklípku), rozešle informaci o této cen� s uvedením data splatnosti, všichni p�ihlášení 
zaplatí p�edem, zajistí JKO, termín splatnosti: 5.3.2007 



− Objednáno telefonicky dne 11.1.2007 - vikend 30.3.-1.4. , objednáno ubytování na 2 noci (z 
pátku na sobotu a ze soboty na ned�li) - 2* 2l�žkový pokoj (Rá�a s Martinem a Petr s 
Hankou) a 3*4l�žkový apartmán (Lucka a Jarda Musilovi+pes,Jana a Kamil Kone�ní,Petr a 
Ji�ka Sou�kovi,Jana a Tonda Pastorkovi,,Hanka a Filip Novákovi)  

− dále objednáno na sobotu posezení ve vinném sklípku.  
−  asi 14 dní p�ed samotnou akcí máme ješt� zavolat a potvrdit akci a po�et lidí. Aktualizace 
�lánku na webu, zajistí JKO, termín: 15.2.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–91: Výlet na hory 

− Termín: víkend pátek 9.2. – 11.2.2007, p�ípadn� prodloužený víkend st�eda 7.2. – 11.2.2007 
− Jarní prázdniny v okresu Trutnov jsou v termínu 5. – 11.2.2007 
− �lánek na web http://www.maestroclub.cz/2006120601-pro-cleny-pojdte-si-s-nami-

zalyzovat.-kam--kdy-.html  
− Ubytování zajišt�no ve stejném prost�edí jako v lo�ském roce (ZŠ Mladé Buky) 
− Do 31.12.2006 nahlásit po�et lidí �editeli ZŠ, aby nám mohl zajistit t�locvi�nu p�ímo v míst� 
− Do dnešního dne je p�ihlášeno 13 �len� + 3 ve�ejnost  
− Informace od �editele ZŠ:  

• Stravování:  vlastní (použití vlast.spot�ebi�� nutno dohodnout na míst�) Cena za 
ubytování (+sprchy,WC,spol.prostory):  90,-K�/osobu(mimo psa)/noc Cena za 
využití zánovní t�locvi�ny: 130,-K�/h (pá21h-so9h, so11-16h, so22- ne8h, ne11-
24h, jinak po dohod�) Kontaktní osoba:  p.Jaroslava Pátková, 604544127 

• Pes je možný na vlastní nebezpe�í s podmínkou dodržení hygieny prost�edí, 
bezpe�nosti a s ohledem na ochranu majetku našeho z�izovatele, d�tí i zam�stnanc�. 
Uvolníme jednu (pop�.dv�) u�ebnu. Teplo a TUV dle možností zajistíme. Spaní 
pravd�podobn� ve spacáku na karimatce (vše vlastní). 

• Jsme rádi, že byla Vaše b�eznová akce u nás tak úsp�šná. V��ím, že se Vám i tato 
vyda�í! Nejdéle den p�edem prosím ohlaste �as Vašeho p�íjezdu - nejlépe p�ímo 
p.Pátkové (t�eba v SMS). 

− Cena pro �leny: 150,-K� za noc, pro ne�leny: 250,-K� za noc 
− V cen� je ubytování, pronájem t�locvi�ny a základní stravování 
− 23.1.2007 zaslán email všem p�ihlášením s cenou za pobyt, do dnešního dne všichni 

p�ihlášení zaplatili 
− Mail s instrukcemi pro p�íjezd a pobyt zašle RIL, termín: 9.2.2007  
− Úkol trvá 

JU/VV2006–70: Neoficiální cyklomapa Prahy 

− navázána spolupráce s tv�rcem projektu  
− viz http://klobouk.fsv.cvut.cz/~vrf/praha_cyklo/  
− vým�na ikonek 88x31px 
− tv�rce projektu umístnil naší ikonku na svém webu 
− domluven �lánek s p�edstavením tohoto projektu na našem webu formou rozhovoru, zajistí 

Hana Shán�lová, termín posunut t�sn� p�ed za�átek cyklistické sezóny 
− rozhovor je hotov, momentáln� se rozhovor redak�n� upravuje 
− úkol trvá 

JU/VV2006–72: Teplákové soupravy MAESTRO CLUBU Kolovraty 

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

objednat soupravy v po�tu 2-3 kus� (nikoliv 1 kus) 
− provést pr�zkum mezi �leny, kdo by m�l o soupravy zájem viz �lánek na webu 

http://www.maestroclub.cz/2007010801-pro-cleny-nabidka-teplakovych-souprav.html 
V návaznosti na pr�zkumu budeme kontaktovat firmu Sportkontakt 



− O teplákové soupravy nebyl ze strany �len� klubu žádný zájem, další nákup teplákových 
souprav se nekoná 

− úkol spln�n 

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

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

− Noví �lenové byli zapsáni do MIS, �lenské základny 
− Nov� p�ijatým �len�m zaslána dne 4.11.2006 informace o �lenství v klubu (výhody, uvítání, 

atd.)  
− Zkontrolovat zaplacení �lenských p�ísp�vk� nov� p�ijatými �leny, zajistí JKO, termín: 

15.2.2007 
− Vyrobení �lenských pr�kaz� – dále pod bodem JU/VV2006–6 
− úkol trvá 

JU/VV2006–64: Volejbalový turnaj GK 2007 

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

http://www.suz.cvut.cz/sportoviste_vyuka_verejnost.html  
− Pokusíme se zajistit finan�ní prost�edky z t�chto zdroj�: 

• SGS �VUT 2007 –http://www.cvut.cz/informace-pro-studenty/granty/sgs, projekt 
zpracovala Pavla Bartošová (PBA) ve spolupráci s VV, podání projektu prob�hlo 
29.11.2006, na základ� výsledk� SGS2007 jsme byli informování, že náš projekt 
nebude podpo�en 

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

• Sponzo�i 
− Webové stránky akce s možností formulá�e na p�ihlášení týmu p�ipraveny a zve�ejn�ny viz 

http://volejbal-gk2007.maestroclub.cz/  
− Herní systém: 5 základních skupin po 5 týmech, do následného play-off postupují první 3 

týmy 
− Studentské týmy budou mít min. 1 m�síc p�edem garantováno 13 míst v turnaji tj. min. 50% 
− Název turnaje: 5. ro�ník volejbalového turnaje geodet� a kartograf� 2007 
− zdravotní dohled je p�edzajišt�n (následn� kontaktovat MUDr. Broukala v termínu 15.3.2007, 

zajistí PMA) 
− Zd�vodn�ní projektu pro MHMP (musíme podat nejpozd�ji 30 dn� p�ed konáním akce tj. 

22.3.2007), zajistí PSO s JKO, termín: 28.2.2007 
− reklamní banner (150x 50 pixel, jpg nebo gif, max. 20 kb) na tento volejbalový turnaj 

vyroben viz http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=bannery , nabídka možnosti 
vystavení na http://www.zememeric.cz, do redakce Zem�m��i�e banner zaslán 4.2.2007 

− plakát vyroben (visí na http://volejbal-gk2007.maestroclub.cz/), nyní bude postupn� 
dopl�ován o loga sponzor�, zajiš	uje RIL 

− emailem rozeslána �len�m volejbalového oddílu s možností ú�asti na turnaji (složení 1-2 
tým�, pomoc na turnaji, ...) => vyhodnocení ú�asti 1-2 týmu, zajistí RIL 

− Generálním partnerem bude firma GEFOS a.s., pracujeme na dolad�ní reklamní smlouvy, 
zajiš	uje PSO 

− Oslovení dalších možných partner� a sponzor�, zajistí PSO 
− Oslovení lo�ských ú�astník�, zajistí PSO 



− Olovení student� GK �VUT (mail + vystavení na http://gama.fsv.cvut.cz ), zajistí Ji�í 
Cajthaml 

− Oslovení student� GK obor� ostatních VŠ v �R, zajistí Pavla Bartošová 
− Tisk plakát� po 15.2. – do té doby sehnání všech partner� a sponzor�, kte�í cht�jí být na 

plakátech 
− 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/VV2006–6: �lenské pr�kazy 

− Je nutné vyrobit �lenské pr�kazy pro: 
• Nové �leny: Nováková Miroslava, He�mánková Dana, Stoklasa Tomáš, Vilím 

Ludvík, Bartošová Pavla, Mandíková Petra, Nechybová Barbora, Borgesová 
Marcela, Kubenka Martin, Petr Pavl�, Martin Odvárko, Michaela Odvárková, Petra 
Bromová 

• Nové �leny VV: Novák Filip (zdarma) 
• Staré �leny VV: Jaroslav Musil (zdarma) 

− Textové informace v MIS 
− Dne 4.2.2007 jsme oslovili další firmu: Marta Barto�ová, STUDIO FUTURE s.r.o., tlf.: 220 

875 447/419, www.studiofuture.cz  
− Dne 5.2.2007 z firmy p�išla nabídka: 

• Tisk již od 1 pr�kazu 
• Cena pr�kazu 117,-K� s DPH (+ p�ípadn� 400,-K� za hodinu zpracování grafických 

podklad� – vytvo�ení každého pr�kazu v PDF), grafické podklady bychom se 
pokusili zpracovat vlastními silami 

• Dodání cca. 3 pracovní dny 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–13: Akce „Pomozte d�tem“ 

− 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.) 
− Dne 3.11.2006 zaslán email s dotazem firm� T�iap�l 

http://www.triapul.cz/index.php?cmd=page&id=25 
− Na základ� odpov�di na výše uvedený email rušíme objednávku 
− 3.1.2007 zaslán email s omluvou �len�m, kte�í si zboží objednali, kde budeme citovat n�které 

pasáže z obdrženého mailu od spole�nosti T�iap�l 
− 3.1.2007 zárove� zaslán email spole�nosti Pomozte d�tem s informací o špatné zkušenosti 

s firmou „T�i a p�l“ 
− Úkol trvá 

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

− Dne 4.11.2006 byl odeslán email na adresu info@superhosting.cz s výpov�dí služby. 
Ukon�ení je navrženo k 30.11.2006.  

− Zárove� zaslán email s dotazem na možnost získání odeslaných email� p�es webmail 
− Do dnešního dne nebylo na email reagováno.  
− Dne 4.1.2007 odeslán stejný dopis klasickou poštou doporu�en� 
− Úkol trvá 



JU/VV2004–16: Nabídka spolupráce – cvi�ení pro ženy s Marcelou Borgesovou 
− Cvi�ení bude probíhat 2x týdn� v úterý a �tvrtek od 19:00 do 20:00 
− Návrh smlouvy o poskytování služeb pro pí Borgesovou sestaven a bude podepsán 

v nejbližších dnech (nyní �ekáme na ŽL pí Borgesové, který by m�l být p�ílohou smlouvy)  
− Smlouva z naší strany podepsána. �eká se na podpis pí Borgesové (s návrhem smlouvy 

souhlasí, schází pouze podpis) 
− Úterý: p�ihlášeno 15 cvi�enek (3 pernamentky), nyní již 4 permanentky 
− �tvrtek: p�ihlášeno 15 cvi�enek (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 K�/40 K�, �lenky klubu/ve�ejnost 
• permanentka (leden-�erven, tj. 26 týdn�), 650 K�/1000 K�, �lenky klubu/ve�ejnost  

(p�i zakoupení permanentky na ob� hodiny => sleva 50,-K� na každý den tj. 2x950,-K� = 1900,-K�)na 
úterní hodinu se od února p�ihlásily nové cvi�enky – permanentka na období únor-�erven prodána za 
cenu 800 K� (ve�ejnost) 

− Vytvo�ení zvláštní sekce (odkazu v menu) na webu pro cvi�ení pro ženy, zajistí PSO ve 
spolupráci s JKO 

− 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 první pond�lí v m�síci b�eznu tj. 5.3.2007 u Radany Il�enkové 
(Praha – Záb�hlice, Na Lávce 3254/4), viz�
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Dlouhodobé úkoly:  

 
Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 5.2.2007 
 


