
Zápis ze schůze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 
 
Termín:  Pondělí 4.6.2007  18:30 – 21:00 
Místo konání: u Petry Bromové, Praha-Kolovraty  

 
Účast:  

Souček Petr, Ing. 
Konečná Jana, Ing. 
Ilčenková Radana 

Omluven: 
Majer Petr – omluven 
Novák Filip – omluven  

Hosté:  
 Petra Bromová, Ing. (předsedkyně KK) 

Bartošová Pavla  
 

Výkonný výbor rozhodl :  

Průběžné – trvalé úkoly:  

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

• Uzávěrky:  
• 2/2007: 5. června 2007, vyjde 1.7.2007 (na přelomu čtvrtletí) 

• zpracujeme článek na téma: turnaj GK2007, inline bruslení, ABL jaro 
2007, článek připraven, i s fotografií zašleme do redakce, zajistí JKO 

• 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 6/2007 – zaslány informace o cvičení pro ženy o prázdninách, nohejbalový 
nábor – úkol splněn  

• Do 7/2007 – zašleme informaci o cvičení pro ženy, zajistí JKO 
− Uhříněveský zpravodaj (Eva Škrdlová, Eva.Skrdlova@p22.mepnet.cz, http://uhrinevesky-

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

• Uzávěrka 6/2007 je 20.5.2007 
• Zpracujeme článek na podobné téma jako do KZ2/2007 (bez ABL), zajistí 

JKO, termín: 20.5.2007 
• Článek zaslán – z redakce přišla omluva – kvůli nedostatku místa článek 

vyjde až v červencovém čísle 
• Úkol splněn 

• Uzávěrka 7/2007 
• Zaslat aktualizovaný článek! – zajistí JKO 
• Úkol trvá 

− 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  

• Do dalšího čísla zašleme stejný článek jako do Uhříněveského zpravodaje, zajistí 
PSO 

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



• v tomto čísle vyjde speciální 8stránková příloha o volejbalovém turnaji, 
zajišťuje Radek Petr ze Zěměměřiče. Z naší strany jsme zajistili soupisky 
všech týmů, které na turnaji hrály 

• 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 předsedy KK Petry Bromové 

− Předsedkyně PBR podala zprávu o připravované ustavující schůzi KK.  
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 veškeré platby uhrazeny! 
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.  

− Na nástěnce zveřejníme informace o ukončené letošní AVL (konečné pořadí, článek o účasti, 
nějaká fotka), následně přidáme informaci o proběhlém turnaji GK2007 (ideálně z časopisu 
Zeměměřič), zajistí JSO 

Nové úkoly:  

JU/VV2006–163: Nové cvičení pro ženy 

− Od 9/2007 bychom rádi zahájili další cvičení pro ženy, tentokrát pod vedením Moniky 
Borgesové (podmínky stejné jako u Marcely Borgesové tj. vstup do klubu, podepsání 
smlouvy, vlastnictví ŽL, ...), zajistí JKO 

− Propagační článek na web připravíme ve spolupráci s pí Monikou Borgesovou, zajistí JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–164: Stávající cvičení pro ženy (pod vedením Marcely Borgesové) 

− Cvičení se bude konat i o prázdninách, ale pouze v jednom termínu (úterý nebo čtvrtek) 
− Průzkum zájmu s článkem na web připraví JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–165: Taška na nohejbalové míče 

− Sháníme tašku na 4 nohejbalové míče 
− Průzkum trhu zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–166: Nákup nohejbalových míčů 

− Zakoupíme 3 nohejbalové míče u společnosti Gala, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–167: Taška (pouzdro) na beach-volejbalovou síť  

− Provedeme průzkum trhu, zajistí JKO 
− Případně zajistíme výrobu svépomocí, zajistí JKO 
− Úkol trvá 



JU/VV2006–168: Nohejbalový turnaj v Uhříněvsi 

− Výběr termínu (konec srpna / začátek září), zajistí PSO 
− Oslovení členů nohejbalového oddílu (hra, pomoc při organizaci), zajistí PSO 
− Oslovení nohejbalových týmů z okolí, zajistí PSO 
− Příprava webových stránek turnaje, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–169: Dotace od PTU 

− Byla nám přidělena dotace na rok 2007 ve výši 18 928,-Kč, která bude zasílána na účet klubu 
ve třech splátkách 

− Úkol splněn 

JU/VV2006–170: Konkurzní řízení „Sportuj s námi“ od PTU 

− Jako každý rok i letos podáme přihlášku do konkurzního řízení na akci Ohře 2007 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–171: Zelený prstenec 

− Byli jsme osloveni studenty Holandské univerzity o pomoc při realizaci projektu „Zelený 
prstenec“, který mapuje životní prostředí na okraji Prahy s důrazem na Kolovraty 

− Nabídli jsme možnost setkání, zajistí PSO 
− Úkol trvá 

Pokračující úkoly:  

JU/VV2006–155: Předplatné nohejbal letní sezóna 2007 

− Vyhlášení nohejbalové letní sezóny od 15.5.2007 do 15.9.2007 
− Ceník je pro obě hodiny (úterý a středa) stejný a to 

• Předplatitel (jednou splátkou): 720,-Kč, splatnost: 25.5.2007 
• Předplatitel (dvěma splátkami): 800,-Kč, splatnost: 25.5. a 15.7.2007 
• Náhradník člen klubu: 75,-Kč 
• Náhradník nečlen klubu: 90,-Kč 

− Vyvěšení na web a informování členů nohejbalového oddílu 
− Úkol splněn 

JU/VV2006–156: Nákup cvičebních pomůcek na cvičení pro ženy 

− Možnost zakoupení doplňkového vybavení pro cvičení pro ženy. 
− Je možné uvažovat o např.  

• gumičky Rubberband - cena 35 Kč/ks - pro jednu cvičenku nutno 2 ks - tj. celkem 
cca 40 ks - 1400 Kč 

• http://shop.resi.cz/index.php?l=cz&p=7&r=0&ri=231  
• činka PVC Aerobic 0,5 kg - cena 60 Kč/ks - pro jednu cvičenku nutno 2 ks (nějaké 

již v tělocvičně jsou k dispozici) stačilo by cca 20 ks - 1200 Kč 
• http://shop.resi.cz/index.php?l=cz&p=7&r=0&ri=149  

• míčky overbally  - 115 Kč/ks - pro cvičenku 1 ks , tj. cca 15 ks - 1725 Kč 
• http://shop.resi.cz/index.php?l=cz&p=7&r=0&ri=128  

− Po konzultaci s cvičitelkou Marcelou Borgesovou zakoupíme míčky a gumičky (činky zatím 
nejsou potřeba) v průběhu léta (pro podzimní cvičení 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  

− Dále uvažujeme o nákupu vodotěsného pouzdra na mapu 
• http://www.hiko.cz/index.php?lang=cz&kat=192&id=122  



− Výběr a nákup zajistí JKO ve spolupráci s PSO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–159: Přijímání nového člena 

− Přijetí nového člena: 
• Jan Ošlejšek 

− Přidání do MISU provedeno 
− Výroba členského průkazu, zajistí JKO ve spolupráci s FNO 
− Uvítací dopis zaslán 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–160: Nohejbalový turnaj Dubeček 

− Pozvání na nohejbalový turnaj do Dubečka 
• Kontakt: Dvořák Jindra, +420 606 304 826 

− Náš tým se zúčastní ve složení: Petr Souček, Tomáš Stoklasa, Pavel Martínek 
− Turnaj proběhl, náš tým se umístil na 4.místě – článek viz 

http://www.maestroclub.cz/2007052401-nohejbal-nohejbalovy-turnaj-v-dubecku-se-
vydaril.html  

− Úkol splněn 

JU/VV2006–162: DD2007 v Kolovratech 

− Vzhledem k pozdnímu termínu příprav musíme naší účast na letošním DD omezit na 
minimum. Mohli jsme přislíbit pomoc pouze v těchto oblastech:  

• Grafický návrh kartičky, na kterou se bude každému dětskému návštěvníkovi 
evidovat splnění úkolů 

• Oslovení 2 možných sponzorů (Drogerie Křeček, Pokrývačství Čečil) 
• Pomoc při vstupu na DD (rozdávání občerstvení, kartiček, atd.) 

− DD úspěšně proběhl, zúčastnilo se kolem 550 dětí a přes 1000 dospělých. Článek o akci viz 
http://www.maestroclub.cz/2007052801-kronika-detsky-den-2007-v-kolovratech-je-
minulosti-....html  

− Úkol splněn 

JU/VV2006–144: Nákup účetních publikací  

− nakladatelství Olympia 
− Účetnictví TJ/SK a Daňové povinnosti TJ/SK - celkem za 598,- Kč 
− Dnes dorazila poukázka na bezplatný odběr těchto publikací od PTU, osobní odběr zajistí 

JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–145: Nákup volejbalového DVD 

− "DVD Přihrávka", cena 350,-Kč 
− http://www.vcmbrno.cz/www3/view.php?cisloclanku=2007030006  
− objednáno, faktura zaplacena, čeká se na dodání zboží 
− DVD došlo dne 28.5.2007 
− Zařazení do knihovny a zařazení do knihovny zajistí RIL ve spolupráci s JKO 
− Úkol trvá 

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

− Partnerem letošního plesu byla společnost M.I.G. spol. s r.o. 
• Návrh smlouvy na portál www.maseri.cz zpracoval a zaslal VV PMA 
• VV s návrhem smlouvy (bude se jednat o reklamní smlouvu č.3/2007) souhlasí a 

podepsáním smlouvy pověřuje PSO, termín: 15.6.2007 
− Úkol trvá 



JU/VV2006–149: Letní volejbalová sezóna – beach  

− pokusíme se zajistit beach-volejbalový kurt v Kolovratech (areál Koupaliště) 
− s letní sezónou se omezíme na období 1.6. – 31.8.2007, neděle 2 hodiny 18 – 20 hodin 
− dopis se žádostí o pronájem zaslán mailem na MČ (p. Čvančara) dne 3.5.2007 
− dle sdělení p. Čvančary je možné další informace očekávat v týdnu od 15.5.2007 
− podle odpovědi MČ provedeme průzkum zájmu mezi členy, zajistí JKO 
− pronájem antukového kurtu v Uhříněvsi letos nevyužijeme, kontaktování TJ Uhříněves zajistí 

JAKO - zajištěno 
− zimní sezóna začne po 15. září 2007 v kolovratské tělocvičně 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–150: Volejbalový turnaj Uhříněves 2007 

− Termín: sobota 8. září 2007 
− Zajištění antukových kurtů v Uhříněvsi, zajistí JKO (všechny níže uvedené úkoly se budou 

plnit až po zajištění termínu!!!) – termín je zajištěn, takže se níže uvedené úkoly mohou 
začít plnit  

− Příprava webových stránek (+ úprava registračního systému), zajistí PSO, termín: 20.6.2007 
− Vložení do přehledu akcí v redakčním systému, zajistí JKO - vloženo 
− Zajištění občerstvení (Vojíř, Kubát): zajištěno (zbývá kontaktovat týden před akcí ohledně 

domluvy konkrétních věci) 
− Zajištění 2 rozhodčích (Pechá, atd.): zajistí PSO 
− Příprava rozpočtu akce: zajistí JKO 
− Oslovení členů volejbalového oddílu (pomoc s organizací, 1tým x 2týmy, ...), zajistí RIL 
− Úkol trvá 

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

− Na začátku května vyhlásíme akci s nabídkou zboží od těchto firem (závisí na stavu realizace 
systému na prodej zboží) 

− Akci vyhlásíme nejpozději v pátek 18.5. 
− Příjem objednávek do 28.5. 
− Ceníky  a článek na web připravíme, zajistí PSO 
− Informace mailem členům, zajistí JKO 
− Nabídku zboží využilo celkem 13 členů klubu, objednané zboží je za téměř 22000 Kč. 
− Částečné dodávky od firem Botas, Litex, Moira a celková dodávka od firmy Klimatex 

dorazily na adresu klubu 1.6.2007. Zboží bylo vyúčtováno a předáno členům klubu. 
− Čekáme ještě na zbývající část zásilek. 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–152: Letní voda 2007 

− připravíme článek s možností přihlášení na web, zajistí PSO 
− termín: pátek 13.7.2007 – sobota 21.7.2007 
− Informace mailem členům, zajistí JKO 
− Zajistit dopravu lodí (13.7. do Tršnice u Chebu, 21.7. z  Nechranic)!!! 
− Zkontrolujeme vybavení loděnice (přítomnost lodí a sudů), zajistí PSO 
− Pokusíme se zakoupit vodácké barely (bílé s červeným víkem) 

• Na sudech je napsáno: „CurTec, Ref nr 6951, Made in Holland“ 
• http://www.curtec.com/mainframe.asp?lan=Gb&page1=header_verpakking.asp&pa

ge2=balk_verpakking.asp&page4=verpakkingindex.asp&page3=%2Fprodgr%5Fdet
ail%2Easp%3Fsubcatcode%3DPRODGROUP%5F5%26catcode%3DVRP%26lan
%3DGb  

• pokusíme se kontaktovat výrobce, zda-li existuje v ČR dodavatel, případně, kde je 
možné sudy sehnat, zajistí PBA 



− Úkol trvá 

JU/VV2006–153: Kurz inline bruslení 

− Hanka Nováková přišla s myšlenkou uspořádat kurz inline bruslení pro členy klubu i pro 
veřejnost 

− článek 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 článku 
− Akce úspěšně proběhla, článek píše Hanka Nováková 
− Úkol trvá 

JU/VV2006–154: Kurz curlingu 

− opět obnovujeme myšlenku vyzkoušet si curling 
− termín: ideální pondělí (kromě 1. pondělí v měsíci) 
− kontaktovali jsme Petra Štěpánka s možností vyzkoušení tohoto sportu. Z nabízených termínu 

nám žádný nevyhovoval, pokusíme se domluvit další termín na září 2007, zajistí PSO 
− 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: 30.6.2007 (termín 
posunut na žádost Kamila Konečného, neboť se bude snažit domluvit lepší podmínky pro 
členy klubu na turnajích série krocan.com) 

− úkol trvá 

JU/VV2006–117: Nové volejbalové dresy 

− náhledy dresů (přední + zadní část) je zpracována 
− logo klubu + logo sponzora zpracováno ve formátu CDR 
− pokusíme se zajistit vzorky pánského a dámského dresu (ideálně prototyp), abychom si mohli 

„osahat“ materiál a odhadnout potřebné velikosti, pánský dres XL s č. 11, dámský dres s č. 
16 

− Objednávka na vzorky zaslána do firmy Jadberg 
• Na hlavičkovém papíře (viz MIS sdílené dokumenty) 
• Textový popis dresů 
• Grafické náhledy dresů v PNG 
• Grafické podklady 2 log (klub, sponzor) v CDR 
• Nyní čekáme na odpověď ze strany firmy Jadberg 

− Paralelně se pokusíme kontaktovat s poptávkou další firmy: 
• Alea http://www.ialea.cz  



• Sportkontakt http://www.sportkontakt.cz/ (výrobce našich stávajících volejbalových 
dresů) 

• Legea http://legea.cz 
• Bison http://bison.cz/  
• Ddsport http://www.ddsport.cz/  

− Kompletně zajišťuje RIL 
− 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. 

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

• Případné další možnosti propagace 
• Vhodnost využití různých reklamních předmětů (tužky, klíčenky, potítka, hrnečky, 

trička, ...). Co je pro náš klub výhodnější / lepší atd. 
• Frekvence přispívání do novin a časopisů (druh periodika, frekvence, délka článku, 

...). Výběr vhodných novin a časopisů ... 
• atd. 

− připomínky 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 počtu účastníků atd. zajistí PSO, termín: 
1.6.2007 

− úkol trvá 

JU/VV2006–98: Přerozdělení kompetencí členů VV 

− 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 30.6.2007 (do dnešního dne materiály odevzdali: 
JKO, KKO) 

− Vzhledem k pracovnímu vytížení dvou členů VV (Petr Majer a Filip Novák) musíme řešit 
odchod těchto dvou členů ze svých pozic ve VV – předpokládaný odchod před členskou 
schůzí na podzim roku 2007.  

− 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.   

− 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 
− Sašovi Mrázovi zaslán email s prosbou o získání doplňujících informací, další koordinaci 

zajišťuje Petr Souček 
− Saša Mráz předal zaslané informace webmasterovi stránek avlcz.cz, pokusíme zjistit aktuální 

stav, zajistí PSO 
− 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, …) 

− zájezd do Krkonoš na kola, termín spíše září 2007, PSO se pokusí zajistit chatu  
− výlet parním vlakem – sobota 30.6.07 – až přijde z ČD upoutávka, umístíme na web - JKO 
− Úkol trvá 

JU/VV2004–26: Další schůze výkonného výboru  
− proběhne první pondělí v měsíci tj. 2.7.2007 od 18:30 u Jany Konečné (Mírová 260/3)  

 

 

Dlouhodobé úkoly:  

 

Zapsal : Petr Souček 
 
V Praze dne 4.6.2007 
 
 


