
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  Pondělí 5.3.2007  18:30 – 20:30  
Místo konání: u Radany Ilčenkové, Praha - Záběhlice 

 
Účast:  

Souček Petr, Ing. 
Konečná Jana, Ing. 
Novák Filip (od 19:30) 
Ilčenková Radana 

Omluven: 
Majer Petr – omluven  

Hosté:  
 Kamil Konečný 

 
Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

TU/VV2004–1: Redakční uzávěrky časopisů 
− Kolovratský zpravodaj (Tomáš Bezouška, tomas.bezouska@seznam.cz, 723 051 086) 

• Uzávěrky:  
• 1/2007: 5. března 2007, vyjde 1.4.2007 (na přelomu čtvrtletí), článek (o plese) 

zaslán do redakce, přislíbeno otištění 
• 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 (Tomáš Bezouška, tomas.bezouska@seznam.cz, 723 051 086) 
• Uzávěrka vždy k 24. v měsíci 

• Do 3/2007  - jsme zaslali ještě jednou upoutávku na úterní cvičení pro ženy, 
článek otištěn, úkol splněn 

• Do 4/2007  - nejspíše nic nezařadíme 
− Uhříněveský zpravodaj (Eva Škrdlová, Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-

zpravodaj.praha22.cz/o-zpravodaji.html ) 
• Uzávěrka vždy k 20. v měsíci 

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

27.12.2007, slíbeno otištění – článek otištěn, obdrželi jsme 2 výtisky 
zpravodaje 

• http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=clanky_casopisy 
• Úkol splněn 

• Uzávěrka 3/2007 je 20.2.2007 
• Zaslán článek o plese, přislíbeno otištění 
• Úkol splněn 

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

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

− Zeměměřič (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 
• 3/07: 19.2.2007, vychází 7.3.2007 –plakát na akci Turnaj GK 2007 zveřejněn, úkol 

splněn 
• 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 (Josef Hnojil, 725 239 478, josef.hnojil@geoinformace.cz, 
http://www.geoinformace.cz/ ) 

• 1/2007 (jaro 2007): 9.2.2007 (vychází 1.3.2007), plakát otištěn, úkol splněn 
• 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,...  
• dohodnuto se šéfredaktorkou Kateřinou Sudovou. Bude požadovat jakousi 

reciprocitu, články nebudou zveřejňovány „zadarmo“, je nutno vždy nabízet 
reklamu na akci. Podle rozsahu bude dohadováno v každém jednotlivém případě. 

TU/VV2004–2: Informace od předsedy KKO 
− Předseda KK podal informace o kandidátech do kontrolní komise na další období od 

1.5.2007 do 30.4.2009. Jakub Kostelecký končí činnost v kontrolní komisi. Lucka Musilová 
chce pokračovat a bude kandidovat na předsedu kontrolní komise. Kamil Konečný by rád 
činnost v kontrolní komisi ukončil (kvůli úzké příbuzenské vazbě na hospodáře klubu), ale 
nebrání se pokračovat v kontrolní komisi jako řadový člen. Kamil Konečný našel další dva 
kandidáty do kontrolní komise (Petra Bromová a Vratislav Filler). Výkonný výbor bude na 
členské schůzi navrhovat kontrolní komisi ve složení: Lucie Musilová (předseda), Petra 
Bromová a Vratislav Filler.  

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.   

− Seznam neuhrazených závazků zaslán e-mailem na VV (volejbal NE 20-21 hod – Bára 
Nechybová, nohejbal náhradníci – Koklar, Horáček, Stoklasa, Cajthaml, GALA – Česák) – 
zaslat upomínku, zajistí Jana Konečná, termín: 15.3.2007  

TU/VV2006–1: Správa nástěnky v kolovratské tělocvičně 
− správcem nástěnky je od 15.3.2007 určena Jiřina Součková, která se bude průběžně starat o 

zveřejňování aktuálních informací na naší nástěnce.  

Nové úkoly:  

JU/VV2006–139: Přijímání nových členů 

− Jaromír Dospěl, rok narození 1981 
− Doplněn do členské základny, vyrobení členského průkazu, poslání uvítacího emailu, 

zajištěno 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–140: Volejbalový turnaj Kolovrátek 

− Přátelský volejbalový turnaj Kolovrátek v sobotu 10.3.2007 v Kolovratech 
− Kvůli nedostatku hráčů se turnaje nezúčastníme 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–141: Zakoupení SW pro vedení účetnictví Money S3 Lite 

− http://www.money.cz/money/komplety/Lite.asp  



− Cena pro neziskové organizace: 1 995,- Kč + DPH tj. 2374.05Kč (cena za licenci pro 1 
počítač + aktualizace na rok 2007) 

− Případná aktualizace na další rok: Aktualizace malá (Mini, Lite, Market)  990,- Kč/rok 
bez DPH tj. 1178.10Kč 

− Pro nákup SW jsme se rozhodli z toho důvodu, že na konci roku 2006 nám přestala stačit 
bezplatná verze Money S3 Start kvůli množství účetních dokladů. Navíc pro verzi Start 
nejsou k dispozici aktualizace. 

− Objednání SW zajistí Jana Konečná, termín: 31.3.2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–142: Storno poplatek u zájezdů pořádaných naším klubem 

− u zájezdů pořádaných naším klubem bude v případě zrušení zájezdu ze strany účastníka 
vybírán storno poplatek ve výši: 

• 10% - při zrušení více než 14 dní před akcí 
• 50% - při zrušení 14 dní před akcí včetně a méně 

− úkol splněn 
Pokračující úkoly:  

JU/VV2006–130: Nákup počitadla 

− LISKI 31061 
− http://www.hlinecko.cz/igtrade/_shop.phtml?skupina=liski  
− Ukazatel skore - dvojité číslování 0-30 /stolní tenis,volejbal/ 
− cena bez DPH: 828.00,- Kč, cena s DPH: 985.32,- Kč 
− 5.2.2007 objednán 1ks u obchodu http://www.igtrade.cz => má přijít do konce týdne 
− Počitadlo dorazilo 9.2.2007 
− Úkol splněn 

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

− Nabízí možnost prodeje oblečení 
− Momentálně neuvažujeme o zařazení do našeho portfolia firem, od kterých nakupujeme 

zboží. Informaci jsme sdělili společnosti I. TRAN emailem.  
− Úkol splněn 

JU/VV2006–132: Bowlingový turnaj dvojic 

− 26.2.2007 19:00 – 21:00 – herna Záběhlice (Na Ovčíně) 
− Zatím přihlášené dvojice: Jana a Kamil Koneční, Petr a Jiřka Součkovi, Majka a Jirka 

Koneční, Luděk a Lucka Suchánkovi, Jaromír Dospěl + přítelkyně, Pavla Bartošová + Jirka 
Bartoš, Ráďa Ilčenková a Martin Kubenka, Vráťa Filler a Helena Čánská – 8 dvojic 

− pravidla obdobná jako oblíbený crazy-mix.  
− Pravidla k turnaji „Oficiální pravidla bowlingového turnaje smíšených dvojic MAESTRO 

CLUBU Kolovraty“ připravil Kamil Konečný. Jejich znění s několika připomínkami VV 
schválil /pravidla byla vyzkoušena v nultém ročníku turnaje/. Pravidla jsou přílohou zápisu a 
budou vyvěšena na webových stránkách, zajistí KKO, termín: 15.3.2007.   

− úkol trvá 

JU/VV2006–133: Reklamní smlouva 

− V souvislosti s nákupem nových volejbalových dresů jsme sehnali partnera, který chce mít 
svojí reklamu na našich dresech. Návrh smlouvy o reklamě byl zaslán jednateli společnosti 
KH servis ke schválení a případnému podepsání. 

− Logo partnera bude umístěno na dresech volejbalového oddílu, od partnera zajistíme grafické 
podklady pro tisk, zajistí PSO, termín: 31.3.2007 

− Reklamní smlouva podepsána, faktura vystavena.  
− úkol trvá 



JU/VV2006–134: ZOOadopce 

− do 15.2. připravíme článek na web s informací o adopci 
− datum splatnosti příspěvků na zvířátka je stanoven na 1.3.2007 
− http://www.maestroclub.cz/2007022101-zooadopce-zooadopce--prispejete-i-vy-.html  
− K dnešnímu dni vybráno 2800,-Kč 
− Vzhledem ke zvýšení ceny za adopci leguána nosorohého na 3000,-Kč, tak od adopce tohoto 

druhu upustíme a budeme adoptovat pouze  
• dikobraz srstnatonosý 2000,-Kč 
• psoun prériový 1000,-Kč 

− Zooadopci se Zoo Praha domluví a zaplatí JKO, termín: 25.3.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–135: Členská schůze jaro 2007 

− termín: neděle 15.4.2007 14:00 
− materiály, které budeme projednávat, musíme předat kontrolní komisi do 16.3.2007 

• pozvánka, zajistí JKO 
• výroční zpráva o činnosti klubu za rok 2006, zajistí PSO 
• zpráva o činnosti klubu za období 12.2006 – 4.2007, zajistí PSO 
• dílní finanční zpráva klubu za období 1.2007 – 3.2007, zajistí JKO 
• kontrolní zpráva kontrolní komise, zajistí KKO 

• kontrola plánu činnosti na rok 2006, zajistí KKO 
• zpráva o hospodaření klubu, zajistí JKO 

• volba členů a předsedy kontrolní komise, zajistí KKO 
• volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise, volební komise, zajistí JKO 
• kontrola usnesení z minulé členské schůze, zajistí KKO 
• návrhy usnesení, zajistí RIL 
• ukončení členství na základě čl. III.5Ba stanov klubu, zajistí JKO 

− Zamluvit salonek v Kolovratské Rychtě, zajistí PSO 
− Dataprojektor a plátno, zajistí FNO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–136: ABL 2007 jaro 

− do jarní části ligy přihlásíme 2 týmy, pokusíme se zajistit fakturu na platbu za celý jarní 
ročník najednou 

− faktura přišla dne 23.2.2007, 26.2.2007 byla uhrazena (jak startovné za oba týmy, tak i 
úhrady za jednotlivé hrací dny.) 

− Tým A: Konečný Kamil, Konečný Jiří, Suchánek Luděk, Dospěl Jaromír, Kubenka Martin 
− Tým B: Souček Petr, Součková Jiřka, Konečná Jana, Konečná Marie, Ilčenková Radana, 

Majer Petr 
− Nominační poplatek je stanoven na 100,-Kč na osobu, rozeslání informace a výběr poplatku 

zajistí JKO, termín: 1.4.2007 
− úkol trvá 

JU/VV2006–137: Proplácení startovného na bowlingových turnajích 

− diskutována možnost a metodika proplácení startovného na bowlingových turnajích 
− V rozpočtu klubu máme vyčleněnu určitou částku na startovné na bowlingových turnajích => 

jakým způsobem a komu proplácet startovné. Není ve finančních možnostech klubu proplácet 
všem. 

− Možné varianty a návrhy řešení:  
• Výkonnost 
• Kompetence: vedoucí bowlingového oddílu 
• Max. 3x ročně jednomu členovi 
• Max. částka ročně 



• Příspěvek na umístění (do 5. místa – proplácet celé startovné, do 10. místa polovinu 
atd.) 

• Pro zaplacení je nutné, aby se ve startovní listině objevilo kromě jména a příjmení 
hráče také název našeho klubu (MAESTRO CLUB Kolovraty). Zejména kvůli 
reklamě a propagaci klubu. 

− Na příští schůzi VV připravíme návrh metodického pokynu pro proplácení startovného na 
bowlingových turnajích nepořádaných naším klubem, zajistí KKO, termín: 31.3.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–138: Aktualizace MIS komponenty v redakčním systému 

− Rozesílání emailů: přidání editoru HTML pro psaní emailů 
− Knihovna: přidání modulu na inventarizaci knih (případně míčů atd.) 
− Prodej zboží: přidání modulu na přijímání objednávek na zboží od firem (tabulka 

s povinnými poli – jako je název, kód, cena, atd.). Náhled formuláře s jednotlivými 
položkami, které je nutné vyplňovat, připraví RIL, termín: 31.3.2007 

− Zajistí PSO, termín: 31.3.2007 
− úkol trvá 

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

− více na http://kolovraty.imunis.cz/edeska/detail.asp?id=1730  
− přihláška připravena a doručena na úřad v pondělí 15.1.2007, čeká se na vyhlášení výsledků 

grantového řízení 
− v tomto kole grantového řízení jsme žádné peníze neobdrželi 
− 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 
− Dne 5.2.2007 byly osloveny firmy JADBERG, ALEA (nikdo jiný prozatím nesplnil naše 

očekávání) znění e-mailu:  
Dobrý den, 
 
obracím se na Vás ve věci objednávky nových dresů u Vaší firmy. 
Jsem členem sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty, jehož hlavní činností je Volejbal. Momentálně 
se účastníme 5. ligy MAVL. 
Chtěla bych se Vás prostřednictvím e-mailu zeptat na podmínky pro případnou objednávku u Vaší firmy. 
 
Kolik je minimální počet ks?  
V případě min počtu ks – je toto minimum vázáno na rozdílné velikosti, provedení dámské, pánské? 
Jaká je cena za ks? 
Je možné získat slevu, kdybychom měli např. Vaše logo na dresech? 
Je možné navrhnout vlastní barvy – jednalo  by se o barvy loga našeho klubu (modrá, bílá)? (viz 
www.maestroclub.cz) 
Jaký je termín dodání zakázky? 
Je možnost získat nejprve vzorek, osobní vyzkoušení? (př. jedna velikost dámská a pánská) 
Zobrazení loga na dresu – je možné přes Vaši firmu? Pokud ano, prosím o stanovení ceny.  
Jaké jsou podmínky v případě, že v rámci provedení zakázky bude po čase např.  dodat další dresy ( př. 
pouze dva kusy)?  
 



Děkuji. 
 
Radana Ilčenková 
členka výkonného výboru 
MAESTRO CLUB Kolovraty 
http://www.maestroclub.cz 

Tel: 731 629 807 
− bližší spolupráci zahájíme s firmou JADBEREG 
− do 31.3.2007 vybere typ dresu, barevnou kombinaci, umístění log, nápisů 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: 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 
− seznam neuhrazených členských příspěvků zaslán VV e-mailem 
− poslat upomínku 
− úkol trvá 

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 loňském roce připravena a byla zaslána jednateli společnosti ke schválení a 
případnému podepsání.  

− Peníze přišly na účet 21.2.2007 (3000 Kč) 
− Získat podepsanou smlouvu od firmy HERMO s r.o., zajistí PSO, termín: 31.3.2007 
− 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, ...) 

− Možnost využití reklamních předmětů: např. ples, přátelský zápas, turnaj, zvaní na ples po 
obci, prezentace při jednáních, atd. 

− termín: 1.3.2007, zajistí FNO 
− úkol trvá 

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 

− 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 – viz dále bod JU/VV2006–138 
− vložení knih do knihovny, zajistí RIL, termín: po zpracování modulu v RS 
− úkol trvá 

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 
− Petr Majer (viceprezident):  

• smluvní vztahy, tvorba vzorů a konkrétních smluv 
• kompletní grafické podklady pro tiskovou prezentaci 
• grafické podklady pro web 
• spolupráce Rsport – v poslední době však příliš nefunguje 
• zajišťování dresů a sportovních pomůcek (spolupráce PSO a JKO) => RIL 
• jednání za klub a zastupování prezidenta v nepřítomnosti na základě plné moci 
• vedoucí týmu MAVL – organizace, soupisky, rozpisy, komunikace s 

organizátorem => RIL 
• zajišťování přátelských zápasů pro volejbalový oddíl => RIL 
• formalizace procesů MCK, návrhy metodických dokumentů 

− Jana Konečná (účetní, hospodář) 
• vedení účetnictví klubu 
• vedení pokladny (finanční hotovosti) klubu 
• placení z běžného účtu klubu (u RaiffeisenBank) – přes internetové bankovnictví 
• organizování volejbalových tréninků – zasílání připomínek a evidence omluv, 

případné shánění náhradníků – přes e-mail z MISu (skupina „členové tréninku 
volejbal neděle) nebo přes SMS (tel.čísla v MISu) => RIL 

• shromažďování objednávek na sportovní zboží od členů – firmy Litex, Moira, 
Klimatex, X-fer, Gala, Molten a následné objednání  => RIL (krom ě LITEXU) 

• evidence členské základny – dle přihlášek a odhlášek členů se údaje zadají do 
MISu, členská základna k poslednímu dni roku se odevzdává na PTU – vede se v 
programu IS ČSTV (lze stáhnout z webu ČSTV), na konci roku export do souboru a 
jeho odeslání společně s protokolem k členské základně na PTU paní Jakšové na e-
mail ptu@bon.cz   

• vedení archivu klubu (smlouvy, odeslaná a přijatá pošta, účetní doklady, ….) 
• výpočet plateb – náhradníci sportovních tréninků (dle docházky v MISu), účastníci 

ABL (dle docházky od vedoucího bowlingového oddílu), bowlingových tréninků…. 
a jejich výši zaslat dotyčným členům klubu 

• vyúčtování objednávek sportovního zboží – dle faktury doplnit nákupní cenu, z 
ceníku na webu klubu vyhledat prodejní ceny, udělat tabulku  a tu pak překopírovat 
a smazat nákupní ceny. Tabulku s jen prodejními cenami poslat dotyčným členům 
klubu. 

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

• Cvičení pro ženy (úterý, čtvrtek) – vedení docházky, prodej permanentek, výběr 
plateb za jednotlivé hodiny 



− Petr Souček (prezident) 
• Vedení schůzí výkonného výboru (pozvánka, program) + zpracování zápisu ze 

schůzí výkonného výboru 
• Podepisování smluv, objednávek 
• Vedení nohejbalového oddílu (komunikace s ostatními kluby, výběr vhodných 

turnajů, přátelských zápasů) 
• Organizace nohejbalových tréninků (shánění náhradníků, ...) 
• Evidence tréninků nohejbalu v MISU 
• Komunikace s regionálními periodiky (Kolovratský zpravodaj, Uhříněvský 

zpravodaj, Patriot, Náš REGION) a časopisy (Zeměměřič, GEOinformace) => 
PSO  

• Komunikace s kolovratským infocentrem (vydavatel kolovratského měsíčníku) 
=> PSO 

• Shromažďování objednávek na zboží od firmy BOTAS 
• Realizace a správa webových stránek pomocí phpRS 
• Realizace a správa MISU (doplňování dalších funkcí) 
• Správa emailových schránek v doméně maestroclub.cz 
• Komunikace s pronajímateli sportovních zařízení (Škola Kolovraty, Mgr. 

Kociánová, hala ČVUT) 
• Kapitán týmu B v ABL 
• Správa a údržba síně slávy 
• Zajišťování financování z vnějších zdrojů (reklama, sponzoři, ...) 
• Hlavní organizátor tradiční letní týdenní vody 
• Hlídání možnosti financování z grantů (Kolovratské granty, granty MHMP) 
• Rozesílání informací novým členům (gratulace, informace o klubu) a odcházejícím 
členům (poděkování) 

• Psaní článků o akcích na náš web 
− Filip Novák 

• Správa naší nástěnky v kolovratské tělocvičně 
• Člen VV, který zajišťuje akce kolem bruslení 

− Radana Ilčenková 
• nic pravidelného – jen příležitostní úkoly viz zápis 
• Zajišťování sportovních pomůcek na volejbal (míče, počítadla, ...) => RIL 
• Vedení tréninků volejbalového oddílu => RIL 

− Všichni členové VV připraví archiv veškerých zpracovaných dokumentů v rámci klubových 
aktivit, následně vytvoří záložní DVD / CD, které bude k dispozici všem členům VV 
(zejména kvůli zastupitelnosti, prvotním grafickým a textovým podkladům, ...), zajistí RIL, 
PSO, JKO, PMA, FNO, KKO, termín: do 31.3.2007 úkol trvá.. 

− Vzhledem k pracovnímu vytížení dvou členů VV (Petr Majer a Filip Novák) musíme řešit 
případný odchod těchto dvou členů ze svých pozic ve VV. V období 3.2007 – 11.2007 se 
pokusíme tuto situaci zvládnout se stávajícími členy. Zároveň budeme hledat vhodné 
kandidáty, které by mohli tyto členy nahradit. Prvním vhodným kandidátem je Pavla 
Bartošová, které byla mailem nabídnuta stáž ve výkonném výboru na toto období, ve kterém 
by si měla vyzkoušet práci ve výkonném výboru (samozřejmě bez možnosti hlasování) a 
případně zaujmout uvolněné místo ve VV.   

− Petr Majer a Filip Novák budou VV průběžně informovat o svém možném zapojení do práce 
ve VV (případně o ukončení činnosti ve VV).  

− úkol trvá 

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

− konference zřízena 
− webový archiv konference není možné zřídit => z toho důvodu mailovou konferenci 

nebudeme využívat 



− úkol splněn 

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 hromadě 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 výměnu bannerů na našich webech 
− výměna bannerů je dohodnuta. Čeká se na doladění technické stránky stránek (Saša Mráz). 

Aktuální pro příští ročník MAVL 
− úkol trvá 

JU/VV2006–110: Turnaj Únorového vítězství 

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

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 

− poděkování Jaroslavu Reichlovi za sepsání prvotního návrhu na hymnu zasláno 
− úkol splněn 

JU/VV2006–77: Společenský ples 2007 

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

• Sestavení smlouvy o partnerství, zajistí PMA, termín: 28.2.2007 
• Návrh smlouvy bude odbaven v termínu na portál www.maseri.cz  

− Zajímavosti a doporučení pro příští rok: 
• Problémy s občerstvením (podepsání smlouvy nic neznamená) 
• Promyslet zajištění občerstvení jinou formou (vlastní číšník / servírka atd.) 
• Vylosovaná čísla tomboly – tisknout víckrát (vylepit + rozdat na některé stoly) 
• Na plakát, pozvánky tisknout, že sál je otevřen již od 19:00 
• Na vstupenky tisknout informaci o společenském oděvu 
• Možnost vyhlašování klubové soutěže nejlepší bowlingový hráč roku, MISS plesu 
• Partnery a sponzory plesu začít shánět již v průběhu listopadu 2007 => možnost 

tisku na plakáty, vstupenky, pozvánky. 
− Problémy s občerstvením: firma Marvil Catering jako kompenzaci nabízí možnost uspořádání 

soukromého rautu pro cca. 10 osob, raut se uskuteční v pondělí 12.3.2007 v bowlingové 
herně http://www.equinoxe.cz/ 19:00 – 21:00 

− Smlouva s OSA podepsána, poplatek za hudbu zaplacen 
− 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 zašle ke schválení JKO 



− článek zveřejněn na webových stránkých www.maestroclub.cz dne 6.2.2007 
− viz http://www.maestroclub.cz/2007020601-pro-cleny-www.tvorenicko.com---webovy-

portal-o-tvoreni.html  
− úkol splněn 

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 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 neděli) - 2* 2lůžkový pokoj (Ráďa s Martinem a Petr s 
Hankou) a 3*4lůžkový apartmán (Lucka a Jarda Musilovi+pes,Jana a Kamil Koneční,Petr a 
Jiřka Součkovi,Jana a Tonda Pastorkovi,,Hanka a Filip Novákovi)  

− dále objednáno na sobotu posezení ve vinném sklípku.  
− článek na webu aktualizován http://www.maestroclub.cz/2006111701-pro-cleny-putovani-za-

vinem-aneb-navsteva-vinneho-sklipku---pruzkum-zajmu.html  
− storno poplatek za zrušení zájezdu je stanoven na 10% (14 dní předem), 50% (méně než 14 

dní předem) 
− 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 
− Akce proběhla 
− viz http://www.maestroclub.cz/2007021901-hory-vikend-na-horach.html  
− Úkol splněn 

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/VV2006–63: 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 - všechny členské 

příspěvky zaplaceny 
− Vyrobení členských průkazů – dále pod bodem JU/VV2006–6 
− úkol splněn 

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 
− Webové stránky akce s možností formuláře na přihlášení týmu připraveny a zveřejněny 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 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 15.3.2007, 

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

22.3.2007), zajistí PSO s JKO, termín: 20.3.2007 
− 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 Zeměměřiče banner zaslán 4.2.2007 

− plakát vyroben (visí na http://volejbal-gk2007.maestroclub.cz/), nyní bude postupně 
doplňován o loga sponzorů, zajišťuje RIL 

− emailem rozeslána členům volejbalového oddílu s možností účasti na turnaji (složení 1-2 
týmů, pomoc na turnaji, ...) => vyhodnocení účasti 1-2 týmu, zajistí RIL 

− Generálním partnerem bude firma GEFOS a.s., pracujeme na doladění reklamní smlouvy, 
zajišťuje PSO 

− Oslovení dalších možných partnerů a sponzorů, zajistí PSO 
− Oslovení loňských účastníků, zajistí PSO 
− Olovení studentů GK ČVUT (mail + vystavení na http://gama.fsv.cvut.cz ), zajistí Jiří 

Cajthaml 
− Oslovení studentů GK oborů ostatních VŠ v ČR, zajistí Pavla Bartošová 
− Tisk plakátů po 15.2. – do té doby sehnání všech partnerů a sponzorů, kteří chtějí být na 

plakátech 
− Do dnešního dne přihlášeno 18 + 2 (náhradníci) týmů 



− Občerstvení: Jaroslav Vojíř Mnichovice, zajištěno (přímo v hale bude zajišťovat p. Vojíř st.), 
detaily domluvíme tlf. 11.4.2007, zajistí PSO 

− Rozhodčí: Alena Pechá aj., zajistí PSO, termín: 15.3.2007 
− MAESTRO tým „B“: pokusíme se domluvit ještě účast našeho týmu „B“, zajistí JKO 
− Zajištění reklamních ploch v hale pro nás a partnery, zajistí PSO, termín: 15.4.2007 
− úkol trvá 

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, Jaromír Vospěl 

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

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

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

• Tisk již od 1 průkazu 
• Cena průkazu 117,-Kč s DPH (+ případně 400,-Kč za hodinu zpracování grafických 

podkladů – vytvoření každého průkazu v PDF), grafické podklady bychom se 
pokusili zpracovat vlastními silami 

• Dodání cca. 3 pracovní dny 
− Všechny členské průkazy zaslány k tisku, vyrobené průkazy budou k vyzvednutí v týdnu od 

12.3.2007, zajistí FNO 
− 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“ 
− Odpovědi od Pomozte dětem jsme se nedočkali ... 
− Úkol splněn 

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/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 
−  Smlouva podepsána 
− 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, …) 

− 2. víkend v červnu (8. – 10.6.2007) – zájezd do Krkonoš, PSO se pokusí zajistit chatu  
− Úkol trvá 

JU/VV2004–26: Další schůze výkonného výboru  

− proběhne první pondělí v měsíci tj. 2. dubna 2007 od 18:30 u Radany 
Il čenkové (Praha – Záběhlice, Na Lávce 3254/4), viz 
http://www.mapy.cz/?mapType=base&zoom=15&centerX=133217056&centerY=135838752&portWidth=616&portHeight=721&forceMapParams
=1&query=praha,%20Na%20L%C3%A1vce%204&page=1&searchPort=125457317_123176833_145642405_145082241&userMarkX=13321747

2&userMarkY=135839136&userMarkTitle=Praha%20%E2%80%93%20Z%C3%A1b%C4%9Bhlice,%20Na%20L%C3%A1vce%203254/4&userM

arkDescription=Praha%20%E2%80%93%20Z%C3%A1b%C4%9Bhlice,%20Na%20L%C3%A1vce%203254/4 !  
 

Dlouhodobé úkoly:  

 

Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 11.3.2007 
 


