
Zápis ze sch�ze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín: Pátek 14.5.2007  18:30 – 21:00  
Místo konání: u Radany Il�enkové, Praha – Záb�hlice  

 
Ú�ast:  

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

Omluven: 
Majer Petr – omluven 
Novák Filip – omluven  

Hosté:  
 Petra Bromová, Ing. (p�edsedkyn� KK) 

Bartošová Pavla – omluvena   
 

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:  
• 2/2007: 5. �ervna 2007, vyjde 1.7.2007 (na p�elomu �tvrtletí) 

• zpracujeme �lánek na téma: turnaj GK2007, inline bruslení, ABL jaro 
2007, zajistí JKO, termín: 31.5.2007 

• 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 4/2007  - žádný p�ísp�vek 
− 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 5/2007 je 20.4.2007 
• Zaslána upoutávku na cvi�ení pro ženy 
• Úkol spln�n 

• Uzáv�rka 6/2007 je 20.5.2007 
• Zpracujeme �lánek na podobné téma jako do KZ2/2007 (bez ABL), zajistí 

JKO, termín: 20.5.2007 
• 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  

− Zem�m��i� (Radek Petr, 603 787 118, zememeric@ini.cz, http://www.zememeric.cz/ ) 
• 6+7/07: 21.5.2007, vychází 6.6.2007 

• v tomto �ísle vyjde speciální 8stránková p�íloha o volejbalovém turnaji, 
zajiš�uje Radek Petr ze Z�m�m��i�e. Z naší strany se pokusíme zajistit 
soupisky všech tým�, které na turnaji hrály, zajistí PSO 

• 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 
− GEOBussines (GEOinformace) (Josef Hnojil, 725 239 478, josef.hnojil@geoinformace.cz, 

http://www.geoinformace.cz/ ) 
• 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/) 
TU/VV2004–2: Informace od p�edsedy KK Petry Bromové 

− P�edsedkyn� PBR zatím nepodala žádnou zprávu o �innosti KK. V rámci tohoto bodu byla 
p�edsedkyn� KK p�ivítána ve vedení klubu a byly jí stru�n� p�edány informace o fungování 
výkonného výboru a kontrolní komise 

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 veškeré platby uhrazeny! 
TU/VV2006–1: Správa nást�nky v kolovratské t�locvi�n� 

− správcem nást�nky je od 15.3.2007 ur�ena Ji�ina Sou�ková, která se bude pr�b�žn� starat o 
zve�ej�ování aktuálních informací na naší nást�nce.  

− Na nást�nce zve�ejníme informace o ukon�ené letošní AVL (kone�né po�adí, �lánek o ú�asti, 
n�jaká fotka), následn� p�idáme informaci o prob�hlém turnaji GK2007 (ideáln� z �asopisu 
Zem�m��i�), zajistí JSO 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–155: P�edplatné nohejbal letní sezóna 2007 

− Vyhlášení nohejbalové letní sezóny od 15.5.2007 do 15.9.2007 
− Ceník je pro ob� hodiny (úterý a st�eda) stejný a to 

• P�edplatitel (jednou splátkou): 720,-K�, splatnost: 25.5.2007 
• P�edplatitel (dv�ma splátkami): 800,-K�, splatnost: 25.5. a 15.7.2007 
• Náhradník �len klubu: 75,-K� 
• Náhradník ne�len klubu: 90,-K� 

− Vyv�šení na web a informování �len� nohejbalového oddílu, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–156: Nákup cvi�ebních pom�cek na cvi�ení pro ženy 

− Možnost zakoupení dopl�kového vybavení pro cvi�ení pro ženy. 
− Je možné uvažovat o nap�.  

• gumi�ky Rubberband - cena 35 K�/ks - pro jednu cvi�enku nutno 2 ks - tj. celkem 
cca 40 ks - 1400 K� 

• http://shop.resi.cz/index.php?l=cz&p=7&r=0&ri=231  
• �inka PVC Aerobic 0,5 kg - cena 60 K�/ks - pro jednu cvi�enku nutno 2 ks (n�jaké 

již v t�locvi�n� jsou k dispozici) sta�ilo by cca 20 ks - 1200 K� 
• http://shop.resi.cz/index.php?l=cz&p=7&r=0&ri=149  

• mí�ky overbally  - 115 K�/ks - pro cvi�enku 1 ks , tj. cca 15 ks - 1725 K� 
• http://shop.resi.cz/index.php?l=cz&p=7&r=0&ri=128  

− Domluvíme s cvi�itelkou Marcelou Borgesovou o jaké ná�iní by m�la zájem, p�ípadn� 
zakoupíme v pr�b�hu léta, aby sportovní pom�cky byly k dispozici na podzimní cvi�ení pro 
ženy, zajistí JKO 

− Úkol trvá 

JU/VV2006–157: Nákup vodáckého vybavení 

− Na vodácký zájezd uvažujeme o zakoupení házecího pytlíku 
• Viz http://www.hiko.cz/index.php?lang=cz&kat=200  



− Výb�r a nákup zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–158: Výprodej pohár� od Sabe 

− Ve výprodeji zakoupeny 3 sady pohár� + 3 figurky 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–159: P�ijímání nového �lena 

− P�ijetí nového �lena: 
• Jan Ošlejšek 

− P�idání do MISU provedeno 
− Výroba �lenského pr�kazu, zajistí JKO ve spolupráci s FNO 
− Uvítací dopis, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–160: Nohejbalový turnaj Dube�ek 

− Pozvání na nohejbalový turnaj do Dube�ka 
• Kontakt: Dvo�ák Jindra, +420 606 304 826 

− Náš tým se zú�astní ve složení: Petr Sou�ek, Tomáš Stoklasa, Pavel Martínek 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–161: Valná hromada PTU 

− Koná se ve st�edu 16.5.2007 
− Z našeho klubu se bohužel nikdo nezú�astní 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–162: DD2007 v Kolovratech 

− Vzhledem k pozdnímu termínu p�íprav musíme naší ú�ast na letošním DD omezit na 
minimum. Mohli jsme p�islíbit pomoc pouze v t�chto oblastech:  

• Grafický návrh karti�ky, na kterou se bude každému d�tskému návšt�vníkovi 
evidovat spln�ní úkol� 

• Oslovení 2 možných sponzor� (Drogerie K�e�ek, Pokrýva�ství �e�il) 
• Pomoc p�i vstupu na DD (rozdávání ob�erstvení, karti�ek, atd.) 

− Úkol trvá 
Pokra�ující úkoly:  

JU/VV2006–144: Nákup ú�etních publikací  

− nakladatelství Olympia 
− Ú�etnictví TJ/SK a Da�ové povinnosti TJ/SK - celkem za 598,- K� 
− Objednáno, ale zatím žádná reakce ze strany nakladatelství, další urgenci zajistí JKO, termín: 

25.5.2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–145: Nákup volejbalového DVD 

− "DVD P�ihrávka", cena 350,-K� 
− http://www.vcmbrno.cz/www3/view.php?cisloclanku=2007030006  
− objednáno, faktura zaplacena, �eká se na dodání zboží 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–146: Pronájem kurt� „Na Parkán�“ 

− pro letní sezónu nohejbalu pronajato h�išt� Na Parkán� ve dvou dnech úterý a st�eda po 2 
hodinách 

− Smlouva se ZŠ Kolovraty podepsána a doru�ena  



− 1. splátka nájemného zaplacena, 2. splátka zadána se splatností k 15.7.2007 
− Úkol spln�n 

JU/VV2006–148: Partnerství se spole�ností M.I.G. spol. s r.o. 

− Partnerem letošního plesu byla spole�nost M.I.G. spol. s r.o. 
• Návrh smlouvy na portál www.maseri.cz zpracoval a zaslal VV PMA 
• VV s návrhem smlouvy souhlasí a podepsáním smlouvy pov��uje PSO, termín: 

31.5.2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–149: Letní volejbalová sezóna – beach  

− pokusíme se zajistit beach-volejbalový kurt v Kolovratech (areál Koupališt�) 
− s letní sezónou se omezíme na období 1.6. – 31.8.2007, ned�le 2 hodiny 18 – 20 hodin 
− dopis se žádostí o pronájem zaslán mailem na M� (p. �van�ara) dne 3.5.2007 
− dle sd�lení p. �van�ary je možné další informace o�ekávat v týdnu od 15.5.2007 
− podle odpov�di M� provedeme pr�zkum zájmu mezi �leny, zajistí JKO 
− pronájem antukového kurtu v Uh�ín�vsi letos nevyužijeme, kontaktování TJ Uh�ín�ves zajistí 

JKO 
− zimní sezóna za�ne po 15. zá�í 2007 v kolovratské t�locvi�n� 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–150: Volejbalový turnaj Uh�ín�ves 2007 

− Termín: sobota 8. zá�í 2007 
− Zajišt�ní antukových kurt� v Uh�ín�vsi, zajistí JKO (všechny níže uvedené úkoly se budou 

plnit až po zajišt�ní termínu!!!) 
− P�íprava webových stránek (+ úprava registra�ního systému), zajistí PSO, termín: 20.6.2007 
− Vložení do p�ehledu akcí v redak�ním systému, zajistí JKO 
− Zajišt�ní ob�erstvení (Vojí�, Kubát): zajistí PSO 
− Zajišt�ní 3 rozhod�ích (Pechá, atd.): zajistí PSO 
− P�íprava rozpo�tu akce: zajistí JKO 
− Oslovení �len� volejbalového oddílu (pomoc s organizací, 1tým x 2týmy, ...), zajistí RIL 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–151: Nabídka zboží Moira + Litex + Klimatex + Botas 

− Na za�átku kv�tna vyhlásíme akci s nabídkou zboží od t�chto firem (závisí na stavu realizace 
systému na prodej zboží) 

− Akci vyhlásíme nejpozd�ji v pátek 18.5. 
− P�íjem objednávek do 28.5. 
− Ceníky  a �lánek na web p�ipravíme, zajistí PSO 
− Informace mailem �len�m, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–152: Letní voda 2007 

− p�ipravíme �lánek s možností p�ihlášení na web, zajistí PSO 
− termín: pátek 13.7.2007 – sobota 21.7.2007 
− Informace mailem �len�m, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–153: Kurz inline bruslení 

− Hanka Nováková p�išla s myšlenkou uspo�ádat kurz inline bruslení pro �leny klubu i pro 
ve�ejnost 

− �lánek s propagací viz http://www.maestroclub.cz/2007041801-inline-brusleni-chcete-se-
bezpecne-naucit-in-line-brusleni-.html  



− Cena kurzu a datum splatnosti je ve výše uvedeném �lánku 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–154: Kurz curlingu 

− op�t obnovujeme myšlenku vyzkoušet si curling 
− termín: ideální pond�lí (krom� 1. pond�lí v m�síci) 
− kontaktujeme Petra Št�pánka s možností vyzkoušení tohoto sportu, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–134: ZOOadopce 

− Naše logo do Zoo zasláno, zárove� jsme požádali o možnost vým�ny vstupenek ze 2+2 na 
3+0 

− Ze sd�lení Zoo Praha m�žeme volnou vstupenku využít na vstup 4 dosp�lých  
− Bohužel na základ� zm�ny podmínek pro Zooadopci nebude již nadále u adoptovaných 

sv��enc� umíst�no logo klubu, ale jen název klubu (logo je zve�ej�ováno až od �ástky 5tisK� 
na jednoho sv��ence) 

− úkol spln�n 

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

− termín: ned�le 15.4.2007 14:00 
− zápis zpracován, zkontrolován, ov��en, podepsán a vystaven na webových stránkách viz 

http://www.maestroclub.cz/showpage.php?name=zapisy_cs2007  
− úkol spln�n 

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: 30.6.2007 (termín 
posunut na žádost Kamila Kone�ného, nebo� se bude snažit domluvit lepší podmínky pro 
�leny klubu na turnajích série krocan.com) 

− 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.) 
− Výše uvedené komponenty byly zpracovány 
− úkol spln�n 

JU/VV2006–117: Nové volejbalové dresy 



− náhledy dres� (p�ední + zadní �ást) je zpracována 
− logo klubu + logo sponzora zpracováno ve formátu CDR 
− pokusíme se zajistit vzorky pánského a dámského dresu (ideáln� prototyp), abychom si mohli 

„osahat“ materiál a odhadnout pot�ebné velikosti, pánský dres XL s �. 11, dámský dres s �. 
16 

− Zašleme objednávku 
• Na hlavi�kovém papí�e (viz MIS sdílené dokumenty) 
• Textový popis dres� 
• Grafické náhledy dres� 
• Grafické podklady 2 log (klub, sponzor) v CDR 

− Kompletn� zajiš�uje RIL 
− 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. 

− PBA zpracovala základní dokument, ve kterém zpracovala vý�et a možnosti klubové 
propagace, dále by bylo vhodné do dokumentu zapracovat: 

• P�ípadné další možnosti propagace 
• Vhodnost využití r�zných reklamních p�edm�t� (tužky, klí�enky, hrne�ky, tri�ka, 

...). Co je pro náš klub výhodn�jší / lepší atd. 
• Frekvence p�ispívání do novin a �asopis� (druh periodika, frekvence, délka �lánku, 

...). Výb�r vhodných novin a �asopis� ... 
• atd. 

− p�ipomínky se pokusí PBA zapracovat do materiálu v termínu do 1.6.2007, zajistí PBA 
− v rámci tohoto bodu se pokusíme oživit dokument „Seznam klubových akcí“, kde jsou 

uvedeny veškeré klubové akce s informacemi o po�tu ú�astník� atd. zajistí PSO, termín: 
1.6.2007 

− úkol trvá 

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

− 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 30.5.2007 

− Vzhledem k pracovnímu vytížení dvou �len� VV (Petr Majer a Filip Novák) musíme �ešit 
odchod t�chto dvou �len� ze svých pozic ve VV – p�edpokládaný odchod p�ed �lenskou 
sch�zí na podzim roku 2007.  

− Zárove� budeme hledat vhodné kandidáty, které by mohli tyto �leny nahradit. Prvním 
vhodným kandidátem je Pavla Bartošová, které byla mailem nabídnuta stáž ve výkonném 
výboru na toto období, ve kterém by si m�la vyzkoušet práci ve výkonném výboru 
(samoz�ejm� bez možnosti hlasování) a p�ípadn� zaujmout uvoln�né místo ve VV.   

− 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 
− emailem jsme kontaktovali pí S. Bartošovou – na jehož základ� si domluvíme spole�nou 

sch�zku, na které domluvíme možné úpravy vzájemné dohody, domluvení termínu zajistí 
PSO, termín: 30.4.2007 



− nám�ty na zm�ny v dohod�: 
• nabídka možnosti prodeje zboží za zvýhodn�né ceny pro �leny sdružení MACEK, 

limitovat celkovou �ástkou za rok 
• zlevn�ný jednorázový vstup do MACKA pro �leny MAESTRO CLUBU po 

p�edložení pr�kazu 
• garantovaný ur�itý po�et míst na akce MACKA (karneval, atd.). Akce, které jsou 

primárn� ur�eny pouze pro �leny MACKA. 
− Vzhledem k tomu, že MACEK ve své podstat� nemá našemu klubu, co nabídnout, tak 

p�vodní dohodu nebudeme nijak m�nit ... omezíme se pouze na vým�nu reklamních banner� 
na našich webech 

− úkol spln�n 

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 
− Sašovi Mrázovi zaslán email s prosbou o získání dopl�ujících informací, další koordinaci 

zajiš�uje Petr Sou�ek 
− Saša Mráz p�edal zaslané informace webmasterovi stránek avlcz.cz, pokusíme zjistit aktuální 

stav, zajistí PSO 
− úkol trvá 

JU/VV2006–90: Vinný sklípek 
− Termín: víkend pátek 30.3. – ned�le 1.4.2007 
− �lánek viz http://www.maestroclub.cz/2007042901-kronika-jak-jsme-se-meli-ve-vinnem-

sklipku-.html  
− úkol spln�n 

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 
− �lánek s p�edstavením tohoto projektu na našem webu formou rozhovoru 
− rozhovor umíst�n na našem webu viz http://www.maestroclub.cz/2007041802-cyklistika-

kolmo-do-prahy.html  
− úkol spln�n 

JU/VV2006–64: Volejbalový turnaj GK 2007 

− Termín: sobota 21.4.2007 8:00 - 20:00 
− Turnaj prob�hl 
− �lánek a další informace na http://www.maestroclub.cz/2007042501-volejbal-5.-rocnik-

volejbaloveho-turnaje-geodetu-a-kartografu.html  
− Ob�erstvení na turnaji: každý hrá� (PSO, JKO, RIL, KKO, HSH, PMA) zaplatí ú�etní 100,-

K�, zajistí JKO.  
− Doporu�ení a nápady pro p�íští rok: 

• Zkusit zajistit profesionální rozhod�í na všechny kurty => navýšení rozpo�tu => 
vyšší cena generálního partnerství 

• Promyslet možné navýšení startovného pro geodetické firmy (nap�. v cen� 
startovného by mohla být reklama v hale atd.) 

− úkol spln�n 
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, …) 

− zájezd do Krkonoš na kola, termín spíše zá�í 2007, PSO se pokusí zajistit chatu  
− Úkol trvá 

JU/VV2004–26: Další sch�ze výkonného výboru  
− prob�hne první pond�lí v m�síci tj. 4.6.2007 od 18:30 u Petry Bromové (Kotíkova 767/14, 

10300 Praha 10-Kolovraty)!  

 

 

Dlouhodobé úkoly:  

 

Zapsal : Petr Sou�ek 
 
V Praze dne 15.5.2007 
 
 


